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Tõstamaa valla Vapi mär gi ka va le rid on 
Vil lem Jaan soo ja And res Laur

2014. aas ta Tõs ta maa va pi-
mär gi ka va ler VIL LEM  
JAAN SOO sün dis 24. juu lil 
1941. aas tal Tõs ta maa val la 
Lõu ka kü las ta lu pi da ja te nel ja-
lap se li ses pe res. 

Koo li ha ri du se sai noor mees 
Tõs ta maa koo lis, mil le lõ pe-
tas 1956. aas tal. Töö me he elu 
al gas ko ha li kus Ta su ja kol hoo-

sis. 1959. aas tal asus Vil-
lem Tal lin na 22. kut-

se koo li au to ju hiks 
õp pi ma. Pea le koo li 
tu li mees ko du kan-
ti ta ga si ja töö tas 
au to ju hi na 1961. 
aas ta ni. 

Eda si tu li Kiie-
vis tee ni da kaks 
aas tat Nõu ko gu de 

ar mees. Pea le sõ ja vä-
ge tu li Vil lem ta ga si 

ko du kan ti ja töö tas siin 
nii au to ju hi na, meh haa-
ni ku na, kraa na ju hi na 
ja lukk se pa na eri ne va-
tes et te võ te tes. Jaan soo 
käis usi nalt en nast koo-
li ta mas nii Tal lin nas 
kui Tar tus ning omab 
esi me se lii gi au to ju hi 

tun nis tust. 
Ala tes 1996. aas tast töö-

tab Vil lem val la bus si ju hi-
na ning osaü hin gus SU FE. 
Jaan soo on töö ta nud au to ju-
hi na 55 aas tat ja ava rii de ta 
sõi du eest on te da au ta sus-

ta tud kol me me da li ga.
1965. aas tal võt tis Vil-

lem nai se. 1966 sün di sid 
Mir ja mi ja Vil le mi per-

re tü tar Re na te ja 1970 tü tar 
Jan ne. Nad on kol me kord sed 
va na va ne mad. 

Töö te ge mi se ja ko due hi ta mi-
se kõr valt on Jaan sool ala ti jät-
ku nud ae ga ka ho bi de le. Mees 
män gis ko ha li kus est raa di – ja 
puhk pil lios kest ris trom pe tit. 
Koo ri lau lu ho bi on na ka ta nud 
ko gu pe ret. Koos abi kaa sa ga 
on käi dud kor di üld lau lu peol. 

Ho bi, mil le le on Vil le mi 
sü da kuu lu nud 45 aas tat, on 
siis ki ja hin dus. 15 aas tat juh tis 
ta ko ha lik ku ja hi selt si. Lii ku mi-
ne loo du ses on hoid nud ka ter-
vi se joo ne peal. 

Vil le mi de vii siks on: “Tee 
tööd ja näe vae va, siis on elu 
ilus!”

2014. aas ta Tõs ta maa va pi-
mär gi ka va ler AND RES 
LAUR sün dis 20. märt sil 
1964. aas tal Pär nus. Esi me sed 
seit se aas tat ela ti gi lin nas. 

See jä rel ko li sid ema Ii vi ja 
isa Mih kel koos ka he po ja ga 
ko du koh ta Tõ he las se ta ga-
si. And re se ha ri dus tee al gas 
Tõ he la alg koo lis. Põ hi ha ri du-
se oman das Tõs ta maal. 

Järgneb lk 3 >>

Vil le mi de vii siks 
on: “Tee tööd ja 
näe vae va, siis 
on elu ilus!”
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 Hil ju ti vii bi sin ko du maa 
sün ni päe va pu hul pea lin nas 
pi du li kul ak tu sel. Üri tus oli 
vää ri kas ja mee liü len dav. 

Mi nis ter võt tis sõ na ja rää-
kis sel lest, kui uh ke ja rõõ mus 
ta on, et elab just sel les rii gis. 
Ja nii vä ga rõõ mus siin se puh-
ta loo du se üle. Ja veel gi rõõm-
sam ja uh kem sel le va ba du se 
üle, mis meie riik on saa vu ta-
nud. Ja üleüld se oli ta, ja miks 
mit te ka meie, õn ne lik ning 
rõõ mus. Tu le tas siis ki meel de 
nii mei le kui ka en da le, et neil 
het kil kui õn ne tun ne tal kor-
raks unu neb, peab ta en dalt 
kü si ma miks? Sest te ma mee-
lest po le sel leks põh just. 

Hil jem ja lu ta sin va na lin nas 
ja mär ka sin ühe pee ne ho tel-
li aken dest tut ta vaid ku ju sid. 
Või mu par tei võt mei si kud 
ja lut sid rin gi ja klõp su ta sid 
klaa se. Ei tea, kas ka ne mad 
on õn ne li kud, mõt le sin ma. 
Näod olid kõi gil tõ si sed. Sil-
mit se sin se da pa raa di, sest ei 
ol nud ki ku hu gi ot se selt kii rus-
ta da. Taas on ala nud pi ru ka-
 ja ga mi ne, aga min git rõõ mu 
ei pais ta see te ki ta vat, ei ja ga-
ja tes ega ka rah vas. 

Suu res pil dis on pal ju suu-
rem mu re, mil le pä rast iga 
pe ree ma sü da rõõ mu ase mel 
mus ta de mu re mõ te te ga täi-
tub. Pu na ne põ le tav leek on 
taas lõõ ma ma ha ka nud ja 
ko gu uu dis te la viin Uk rai nast 
võ tab oh ka ma ju ba ka tu ge-
va ma när vi ka va ga me hed. 
Aja loo va lu on tõus nud taas 
ui nu vast ole kust ja äre vust 
kül va nud. On üs na iroo ni li-
ne, et rah va le peab meel de 
tu le ta ma te ma õn ne tun net. 
Kes asub võit lu ses se sel le rii gi 
õn ne eest?

Ül le Tamm,toimetaja

JUHTKIRI

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

2011. aas ta lõ pus pöör-
dus Tõs ta maa Val la va lit su-
se poo le mo biil si de fi r ma 
soo vi ga al ga ta da de tail-
p la nee ring ees mär gi ga 
pai gal da da Se lis te kü las 
Kää ra kin nis tu le mo biil si-
de mast.

Kui gi ju ba siis tun dus 
mo biil si de mas ti pai gal da mi-
ne ela mu te va he tus se lä he-
dus se kü si mu si te ki tav, lei-
dis val la va lit sus sel het kel, et 
eks de tailp la nee ring sel gi tab 
mo bii li mas ti le so bi vai ma 
ko ha ja pla nee ring al ga ta ti.

Mo bii li fir ma ra has ta mi sel 
pla nee ring koos ta ti ja see esi-
ta ti Tõs ta maa val la va lit su se-
le vas tu võt mi seks. Pla nee rin-
gust sel gus, et 80 meet ri kõr-
gu ne mast soo vi tak se pai gal-
da da Aa sa, Kää ra, Põl deot sa 
Jaa gu ja Uue-Ruu si hoo ne te 
va he le ela mu te ja tee va he tus-
se lä he dus se ja see jääb mit-
me ma ja pi da mi se nö fas saa-
di le.

Sel gelt öel di väl ja ka si de-

fir ma soov pai gal da da mast 
va he tult elekt ri- ja val gus kaab-
li lä he dus se, mi ni ma li see ri-
des nii ku lu tu sed. Aru saa dav 
oli ka kin nis tuo ma ni ku soov 
saa da maa ren dist pi kaa ja list 
ja pü si vat tu lu.

Val la va lit sus toe tab iga ti ela-
ni ke si de või ma lus te pa ren da-
mist kuid on pla nee ri mi sel 
vas tu tav ka ar hi tek tuu ri ja val-
la väl ja nä ge mi se eest. Se lis te 
kü la lä biv maan tee on maa-
kon nap la nee rin gu osas „Asus-
tust ja maa ka su tust suu na vad 
kesk kon na tin gi mu sed“ mär gi-
tud kui väär tus lik tee maas tik, 
mil le väär tus seis neb ees kätt 
teelt ava ne va tes vaa de tes. 

Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu koos ta mi sel teh ti ise gi 
et te pa nek Se lis te kü la lä biv 
tee koos sel le ää res asu va hoo-
nes tu se ga tun nis ta da mil jöö-
väär tus li kuks alaks, mis oleks 
ol nud tei ne äär mus. 

Eel ne vast läh tu valt lei dis 
val la va lit sus, et mo biil si de-
mast ei pea Se lis te kü las just 
sel les ko has asu ma ja keel dus 

see pä rast sel li sel ku jul pla nee-
rin gut vas tu võt mast.

Järg nes val la va lit su se tu gev 
sur ves ta mi ne si de fir ma ja 
maao ma ni ku poolt, sest üks 
ei taht nud kuul da mas ti asu-
ko ha muu tu mi se ga seo tud 
pla nee rin gua las te ja ehi tus li-
ke ku lu de suu re ne mi sest ja 
tei ne ka van da tud tu lust il ma-
jää mi sest. 

Val la va lit sust süü dis ta ti, et 
see ei soo vi oma ela ni ke le või-
mal da da te le fo ni si det, si de-
puu du mi se tõt tu po le või ma-
lik aren da da et te võt lust, lap-
sed ei saa oma va ne maid hool-
da da ku na puu dub mo biil-
si de ja muu des ko le dus tes. 
Kaks vii mast kü la koo so le kut 
ku ju ne sid suu res ti vaid val la-
va lit su se süü dis ta mi seks kin-
nis tuo ma ni ku poolt. 

Üks Pä ra kü la kin nis tuo ma-
 nik süü dis tas, et elu Pä ra kü las 
su reb ko he väl ja kui mo biil -
si de mas ti ei pai gal da ta just 
Kää ra kin nis tu le ja al ga tas all-
kir ja de ko gu mi se val la va lit su-
se ot su se vas tu. 

Mobii li mast või mit te, sel les po le kü si mu

MTÜ Pär nu La he Part ner lus ko gu käis kuulamas kohalike ettevõtjate soove ja ettepanekuid 
järgmiseks LEADER rahastamise perioodiks.
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Teh nik–meh haa ni ku kut-
se oman das noor mees Ti he-
met sa sov hoos teh ni ku mis. 
Aas tast 1985 töö tas mees 
Tõs ta maa sov hoo sis. Va he le 
mah tus ka heaas ta ne sõ ja väe-
paus Val ge ve nes. 

Kol hoo si de loo mi se ae gu 
töö tas pea meh ha ni ku na 
Tõ he la kol hoo sis. Eda si sai 
And re sest et te võt ja ja tööand-
ja. Te gut se tak se pea mi selt 
ehi tu se alal. 

Aas tal 2000 ühi nes And res 
Ko du kan di lii ku mi se ga. Käis 
kü la va ne ma te koo li tu sel ja 
on tä ni ni Tõ he la piir kon na 
vii ma ne kü la va nem. 

Koos elu kaas la se Pi re ti ga 
võe ti osa ka kü la selt si asu ta-
mi sest. Eu rop ro jek ti de tu le-
kul kir ju ta ti ühi selt pro jek te 
ja üri ta ti neid rea li see ri da. 
En tu sias mi ja taht mist on 
And re sel ala ti ol nud. Val mi-

sid Tõ he la lau lu la va ja esiot-
sa üs na suu relt unis ta tud 
meie rei. 

Tä na sel päe val on nii saun 
kui jõu saal vä ga ak tiiv ses 
ka su tu ses. Veel mõ ni pro jekt 
ja ko gu kes kus on pä ri selt val-
mis. 

Ka Kast na selt si ma ja pro-
jek ti on ai da nud mees ve da-
da. 2009 moo dus ta sid Tõ he-
la et te võt jad MTÜ Tõ he la 
tu ris mia ren dus, et koos eden-
da da jär ve tu ris mi ning ava da 
piir kon da puh ka ja te le. 

Jär veäär se aren dus on And-
re se sü da mea si. Ka la püü gi ja 
pil dis ta mi se ho bi so bi tu vad 
sel les se pil ti häs ti. Võrk pall 
ai tab me hel vor mis pü si da. 
And res kas va tab poeg Kaur-
Joo se pit, kes Pär nus en nast 
IT a la selt koo li tab. 

Kolm kor da on va li tud 
And res oma kan di esin da jaks 
Tõs ta maa vo li kok ku. 

Ülle Tamm

Ko du maa pi du päe va pu hul lõid hak ka jad nai sed tant su Rai do 
Kop pe li ja Ado Kir si pil li jär gi.

Kää ra de tailp la nee rin gu vas tu võt mi ne ja 
ava lik väl ja pa nek

 Tõs ta maa Val la va lit sus võt tis vas tu 25.02.2014 ot su se ga nr 
68 Se lis te kü las asu va Kää ra kin nis tu de tailp la nee rin gu. 

Pla nee rin gu ava lik väl ja pa nek toi mub 24.03.2014 - 
04.04.2014 Tõs ta maa val la ma jas aad res sil Sa da ma tee 2, Tõs-
ta maal. Pla nee rin gu ava lik aru te lu toi mub 07.04.2014 kell 16 
Se lis te kü la toas. Kää ra de tailp la nee rin gu ga on ka van da tud 
Kää ra ka tast riük su se le (82603:002:0193) püs ti ta da mo biil si-
de mast koos sead me te kon tei ne ri ga. 

Pla nee rin gu la hen du se ga on või ma lik tut vu da Tõs ta maa 
val la ko du le hel aad res sil www.tos ta maa.ee

Täp sem in fo te le fo nil 449 6180, aren dus- ja kesk kon na nõu-
nik Alo Tom son.

DETAILPLANEERINGUD

Kui gi mit med kü lae la ni kud 
era vii si li ses vest lu ses aval da-
sid, et ega see mast ei peaks 
Se lis te kü las just sel les ko has 
ole ma, on mõis te tav, miks sel-
li se sur ves ta mi se tin gi mus tes 
ei ta he tud se da pla nee rin gu-
koo so le ku tel väl ja öel da.

Kää ra kin nis tu oma nik koos 
mo biil si de fir ma ga kae ba sid 
val la va lit su se ot su se koh tus-
se. Na gu oo da ta oli gi, ei ot sus-
ta nud ko hus, kas mast peaks 
just seal ole ma või ei, vaid tun-
nis tas val la va lit su se ot su se 
vä he mo ti vee ri tuks ja tü his tas 
sel le. 

See ga jäi val la va lit su se le 
kaks va li kut: kas lan ge ta da pla-
nee rin gu vas tu võt mi se koh ta 
uus ei tav ot sus või võt ta pla-
nee ring vas tu. Kui gi val la va lit-
sus on jät ku valt sei su ko hal, et 
teh no ra ja ti sed ei peaks paik-
ne ma ma ja de fas saa di del, ela-
mu te va he tus lä he du ses jne ei 
ol nud siis ki põh just uut, ei ta-
vat vas tust te ha ku na ju rii di li-
selt soo vi vad ko ha li kud ela ni-
kud mas ti just sel le le ko ha le. 
Se da vaa ta ma ta sel le le, et mit-
mel pool võit le vad ela ni kud 
tun du valt kau ge mal asu va te 
tuu li ku te, mo biil si de mas ti de 
jms. ela mu te va he tus se lä he-
dus se pai gu ta mi se vas tu. 

Ka meie val las süü dis tab üks 

kin nis tuo ma nik val la va lit sust 
sel les, et see on and nud naa ber-
kin nis tu le ela mu ehi tu seks loa 
ja on kae va nud val la va lit su se 
koh tus se. Mis siis veel mo bii li-
mas ti dest rää ki da?

Val la va lit sus on sei su ko hal, 
et kui kü lae la ni kud ise soo vi-
vad oma kü la le sel list väl ja nä-
ge mist, ei pea ka val la va lit sus 
se da ta kis ta ma. Mui du gi te kib 
järg ne va tel aas ta küm ne tel 
kü last lä bi sõit va tel ar hi tek tuu-
ri tead li ku ma tel ini mes tel kü si-
mus, miks on see mo bii li mast 
just sel li se ko ha peal ja kes sel-
leks loa an dis ja vas tus on – 
val la va lit sus. Prob lee mi de esi-
ne mi sel järg ne vad ilm selt ka 
lä he du ses asu va te ela ni ke süü-
dis tu sed, miks lu ba an ti.

24.03.2014 - 04.04.2014 toi-
mub Kää ra de tailp la nee rin gu 
ava lik väl ja pa nek, mil le käi-
gus on ini mes tel õi gus esi ta da 
pla nee rin gu la hen du se koh ta 
oma pool seid et te pa ne kuid ja 
vas tu väi teid. 07.04.2014 kell 
16.00 toi mub Se lis te kü la toas 
pla nee rin gu ava lik aru te lu. 
Kui täien da vaid et te pa ne kuid 
ei teh ta, peaks mai kuus saa ma 
pla nee ring sel li sel ku jul ka keh-
tes ta tud.

Alo Tom son,
aren dus- ja kesk kon na nõu nik

us. Kü si mus on asu ko has

Õmb lus fi r ma ot sib oma 
sõb ra lik ku ja töö kas se kol lek tii vi 

ÕMB LE JAID. 
Hu vi kor ral in fo Tiiult te le fo nil 5668 7340 

või e-mail: in fo@gru ne teks tiil.com
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S
ee, et tä na vu ne vast la-
päev liu lask mist ei soo si, 
sai sel geks ju ba veeb rua-

ri kes kel. 
Ku na õpe ta ja Ene le en da le 

ho bu sed vä ga meel di vad ja ta 
käib ka Ma ria ta lus ise rat su ta-
mas, le pi ti pe re mees En nu ga 
kok ku, et Tõs ta maa las teaia 
lap sed või vad tul la vast la päe-
va eel ta su ta vank ri sõi tu te ge-
ma ja po ni de ga rat su ta ma. 

Jõu lu va na korst na ta lu õuel 
oo tas meid jõu lu memm Rii-
na, kes näi tas las te le tal lis ela-
vaid po ni sid, kit si ja küü li kuid, 
koos teh ti ring käik ai das ja jõu-
lu va na elu ruu mi des. 

Sa mal ajal, kui esi me ne 
grupp vank ri sõi du le läks, said 
üle jää nud täis kas va nu te abi ga 
tun da rõõ mu (pal jud kind las ti 
es ma kord selt) rat su ta mi sest. 
Ku na jär je kord se hai gus pu-
han gu tõt tu oli meil pal ju puu-
du jaid, said ko ha lo li jad pii ran-
gu ta rat su ta da. 

Püst ko jas põ les lõ ke ja joo-
giks pa ku ti soo ja teed. Värs kes 
õhus lä heb kõht rut tu tüh jaks, 
ho bus te le too dud lei vad ning 
por gan did mait se sid häs ti nii 
en di le kui loo ma de le. Po nid 
said las telt kin gi tu seks rõõm-
sa vär vi li sed päit sed. 

Tä na me Ma ria ta lu rah vast 
to re da vast la päe va eest!

Rä pi na aian dus kool al ga tas 
vah va sõb ra päe va to ma tip ro-
jek ti. 

Koo li de le ja las teae da de le 
pa ku ti ju ba pot ti des se is tu ta-
tud väi ke si to ma ti tai mi, mil le 
eest saa vad lap sed koos õpe ta-
ja ga hoo lit se da. 

Meie gi tel li si me ühe nel jast 
tai mest koos ne va komp lek ti. 
Kaht neist väe ta tak se na tu raal-
se väe ti se ga ja kaht mi ne raal-
väe ti se ga. Ka üm ber is tu ta da 
tu leb to ma ti tai med eri ne va tes-
se mul da des se. 

To ma tip ro jek ti vas tu oli 
ko gu Ees tis hu vi vä ga suur, 
pal ju des koo li des-las teae da-

des oo ta vad lap sed nüüd oma 
tai me de kas va mist, õit se mist 
ning esi mes te vil ja de val mi-
mist.

26. märt sil koo li ta ti Pääs tea-
me ti poolt va ne mat rüh ma 
tu lest tar ge maks.

Lau lu võist lu se pi da si me ära 
7. märt sil. Suu re le kon kur si le 
rah va maj ja said eda si: Rag ne 
Pav lo va, Gre te Vul kan, Martt-
ha-Ma ria Pääs tel, Erik Kop pel, 
Joo nas Rõ hu, Keit lyn Kaal ja 
An na-Shar lot te Halg rims son. 

Ka on meid kut su tud 27. 
märt siks Koon ga las teae da 
teat ri päe va le „Teat ri pi sik 
2014“. Lap sed esi ta vad pi sut 
lü hen da tult uues ti la vas tu se 
„Tuu le pea ja Kuld sar ve de ga 
hirv“. 

Lap se va nem Jaa ni ka Soo-
saar sai 12. ap ril liks pro jek ti-
ga „Ai ta me lap si“ teat rist End-
la 40 ta su ta pi le tit eten du se le 
„Hii red pöö nin gul“. 

To re, kui al ga tu si tu leb lap se-
va ne ma te en di poolt. 

Sü da me nä da la raa mes on 
ka vas kor ral da da pe reü ri tus 
„Sü da me heaks“. Oo ta me kõi-
ki lap si ja nen de va ne maid 19. 
ap ril lil kell 12 Tõs ta maa mõi sa 
juu res asu va le ter vi se ra ja le. 

Sel le lä bi mi se jä rel saa vad 
emad-isad dok tor Ma di se juu-
res ve re rõh ku ja puls si mõõ-
ta, las te le toi mub ae roo bi ka-
t renn, staa dio nil kor ral da tak-
se lõ bu said män ge ja võist lu si.

Oleks to re, kui au to jääks sel 
päe val ko ju või ale vi park las se 
ja rah vas tu leks ko ha le jalg ra-

tas te ga või jalg si. 
Kõik va ne mad, kes ise soo vi-

vad päe va kor ral da mi ses kaa-
sa lüüa, on oma et te pa ne ku te-
ga te re tul nud.

Lõ pe tu seks tä na me Aa re 
Sut ti tal ve jook sul las teae da 
too dud õun te eest! Nais te päe-
vaül la tu seks saa tis Sot siaal de-
mok raat lik Era kond las teae-
da kring li. Ke na ke va de saa bu-
mist kõi gi le!

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Kui das mõ ju tab las te laul to ma ti te kas vu?
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

I ja II kvartalis
13. ja 27. märtsil
3. ja 24. aprillil
15. ja 29. mail
12. ja 26. juunil

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!

V
eeb rua ri kuus toi mus 
meil pal ju põ ne vat. 
Kuu esi me sel päe val 

sead si me kol me ak tiiv se noo-
re – He le vi Jur je vi, Tee le Tõ nis-
so ni ja Lau ra Jõe ga Tah ku ran-
na poo le tee le, kus toi mus Pär-
nu maa Noor te kes kus te esi me-
ne kok ku tu lek. 

Mõ te oli uud ne ja hu vi tav 
ning teos tus veel gi pa rem. 
Ko ha peal oo tas meid veel 
küm me noor te kes kust ning 
noo ri oli pal ju. Iga noor te kes-
kus sai tut vus ta da en da vä ge-
vat koh ta ning kaa sa ta tei si 
oma te ge vus se. 

Meie noo red He le vi, Lau ra 
ja Tee le õpe ta sid kõi gi le uut 
po pu laar sust ko gu vat mu si-
män gu, mis tões ti meel dis pal-
ju de le.

Kui das noo red ise ra hu le 
jäid? 

Lau ra: Koh tu mi ne oli 
ma ruä ge. Te ge vu sed ja pal ju 
toi tu, lõ bu sad ini me sed ja mis 
seal siis ik ka, Tõs ta maal koh tu-
me, ol ge ilu sad! 

Tee le: Esi me ne Pär nu maa 
noor te kes kus te kok ku tu lek 
oli hu vi tav ja mee leo lu kas 
koos töö päev teis te Pär nu maa 

noor te ga. 
He le vi: Mi nu arust oli 

pa rim see, kui sai me Tee le ga 
Ly-And rast va les ti aru ja ot sus-
ta si me är ga ta tund ae ga hil-
jem kui är ka ma pi di. Kui mi na 
poo lel di veel ma ga sin len das 
uk sest sis se Lau ra ja üt les, et 
pi di me ju ba pool tun di ta ga si 
ära sõit ma. See pak kus pä rast 
pal ju nal ja. 

Kok ku tu le ku le jäi me na tu-
ke hil jaks, aga ko he kui sin na 
jõud si me sai me süüa. Rõõm 
oli ko ha ta tut ta vaid ini me si 
ja veel suu rem rõõm oli lei da 
en da le uu si tut ta vaid.

Noo red on meil tub lid ja 
oo ta me järg mist kok ku tu le-
kut, mis õn nes tu mi se kor-
ral toi mub ju ba ap ril lis Tõs ta-
maal.

Kõi ge sel le juu res alus ta si me 
ka meie üle-Ees ti list to ma tip ro-
jek ti, kust võt tis osa lau sa 768 
hak ka mist täis selts kon da. 

To ma ti tai med on meil ju ba 
käes ning iga noor te kes ku se 
noor saab en dast an da kõik, 
et just meie tai med tub lis ti kas-
vak sid ja maits vaid vil ju kas va-
tak sid.

Ly-And ra Pär nas te,
noor te juht

Noor te kes ku se te ge mi sed

 20. veeb rua ril kell 16.16 tea ta ti tu le kah just Tõs ta maa ale-
vi kus Rin gi tä na val, kus põ les ühe kor ru se li se elu ma ja tu ba ja 
köök. 

Tu le kah ju het kel ük si ko dus ol nud poiss sai ise ma jast väl ja 
ja vi gas ta da ei saa nud. Tu les hä vis ma ja köök ja üks tu ba, tei sed 
ruu mid said vee- ja tah ma kah jus tu si. Tu le kah ju kus tu ta ti kell 
18.19. Me net le ja esialg sel hin nan gul sai tu le kah ju al gu se elekt-
ri süs tee mist.

 4. märt sil kell 2.57 kut su ti pääst jad Tõs ta maa val da Se lis te 
kül la, kus põ les elu ma ja lä he du ses asu nud 3x6 meet ri suu ru ne 
saun. 

Pääst jad kus tu ta sid tu le kah ju, põ len gu tek ke põh jus on sel gi-
ta mi sel.

 5. märt sil kell 23.26 an ti pääst ja te le tea da, et Tõs ta maa val las 
Se lis te kü las põ leb sõi duau to lee gi ga. 

Pääst jad kus tu ta sid ma si na.

112
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FINAALMÄNGUD
KOLMAPÄEVAL, 19. märtsil
kell 19.00 V - VI koht 1. mäng TÕHELA : KESKKOOL
kell 20.15 I - II koht 1. mäng ALEV : HARRASTAJAD
kell 21.30 III - IV koht 1. mäng VÕRGUTAJAD : KASTNA

LAUPÄEVAL, 22. märtsil
kell 16.00 V - VI koht 2. mäng KESKKOOL : TÕHELA
kell 17.15 I - II koht 2. mäng HARRASTAJAD : ALEV
kell 18.30 III - IV koht 2. mäng KASTNA : VÕRGUTAJAD

Tule kaasa elama !
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J
u ba viien dat kor da toi mu-
nud Tõs ta maa ta len di-
s how lei dis aset sõb ra päe-

val, 14. veeb rua ril rah va ma-
jas. Kõi gil, kes vä he gi soo vi-
sid oma an de kust teis te ga 
ja ga da, oli see või ma lus. 

Kok ku võst les 16 an de kat 
noort ning kõik esi ta sid meel-
de jää va ja hu vi ta va ka va. Laul-
di, tant si ti, loe ti anek too te, 
näi da ti jõu du ja mis põ hi li ne 
- ol di jul ged.

Meie val la jul ged la va le 
as tu jad: Tõ he la trio – Kad ri 
Vul kan, An ny Ke rem, Kat re 
Sutt; tant sut rupp – Ma ria-Lii-
sa Lem ber, Elii se Lem ber, Bir-
gith Si ni me ri; kuld suu anok-
doo di vest ja – Ke vin Pääs tel; 
no be näpp kla ve ril – Ro mek 
Jõe; tri ki mees – Kul dar Juu-
rik; Se lis te laul ja-tant si ja - 
Pil le Kop pel; ram mu mees – 
Manf red Muu ga; pa ro dee ri-
jad Sa vi kas ja Kut ser – Re bec-
ca Pulk, Gret tel Soo ni soo; 
noor te bänd – He le vi Jur jev, 
Rai mond Pal berg, Hei ko Piir-
me.

Žürii, ku hu kuu lu sid Ki lin-
gi-Nõm me Güm naa siu mi 
õp pe la ju ha ta ja Ma ri Ka ron, 
Are val la spor di- ja noor-
te juht Kris ti Ki vi saar ning 
aas ta tel 2011, 2012 ja 2013 
Ta len dis how võit ja And rus 
Kiis ler, kuu lu ta sid väl ja sel le 
aas ta kõi ge an de ka ma ta len-
di. Peaau hin na viis küm ned 
eu rot või tis noor te bänd. Iga 
jul ge esi ne ja sai kin gi tu seks 
1 eu ro, kõr re joo gi, šo ko laa di 
ja kõ va käe pi gis tu se. Ka pub-
li kul oli või ma lus väl ja kuu-
lu ta da oma lem mik, kel leks 
sai tüd ru ku te bänd Tõ he la 
trio. Pub li ku seas olid tä na vu 
kü las nii Are noor te kes ku se 
noo red kui kü la li sed Ki lin gi-
Nõm mest. 

Pä rast ta len ti de esi ne mi si 
ja au ta sus ta mist mu sit see ri-
sid bän did Non sen se, Yleei-
le syn di nud ning kü la lis bänd 
Full Of Spi ce tant suks. 

Ter vet õh tut juh tis Tee le 
Tõ nis son, tut vus ta des la va-
leas tu jaid ja kü la li si ning päe-
vap rog ram mi. Selts kon na-
män gud osu tu sid nii võrd 
po pu laar seks, et lõ pe ta da 
ko he kui da gi ei ta he tud. Küp-
si seid ja mors si ja gus kõi gi le 
pi du lis te le.

Suu red tä nud kor ral da ja te-
le Õn ne la Lee si le, Ka ro lii ne 

Ka se le, Ka rin Mii du le, Ur mas 
Rein fel di le. Sa mu ti tä na me 
kõi ki ak tiiv seid va ne maid, N-
klu bi, Tõs ta maa kaup lust ja 
Tõs ta maa val la va lit sust, kes 
toe ta sid se da to re dat sünd-
must ja us ku sid meie noor tes-
se. Et te vaa tust, igaü hes meis 
võib lei du da ta len ti!

Ly-And ra Pär nas te,
noor te juht

Kinoõh tu märt sis
 Tõs ta maa mõi sa märt si-

kuu fil miõh tul tu leb näi ta-
mi se le Ma ti Põld re uu sim 
do ku men taal film “Ko gu ja”, 
mis rää gib põ li sest pär na kast 
ja kirg li kust bib lio fii list Olaf 
Es nast.

Olaf Es na on kirg lik bib lio-
fiil, mees, kes teab oma ko du-
lin nas iga su gu võ sa, ma ja ja 
tä na va aja lu gu. Vii ma sed paar-
küm mend aas tat peab pen-
sio nieas Es nal ühe va na ma ja 
keld ris an tik va riaa ti Ta ei ole 
ta va li ne kaup mees, kes os tab 
oda valt ja müüb kal lilt. Es na 
on ko gu ja ja ja ga ja. 

Te ma keld rist leiab mi da-
gi tõ si ne kol lekt sio näär ja 
va na de le he sa ba jut tu de ot si-
ja, maail ma rän dur ja kum mi-
tus te hu vi li ne. Pal jud tu le vad 
liht salt nõu kü si ma. Tüh jalt ei 
lä he siit kee gi ta ga si.

Seanss toi mub 27. märt sil 
kell 18 Tõs ta maa mõi sa saa-
lis. Fil mi tut vus tab en ne seans-
si režis söör Ma ti Põld re.

Li saks esi me se le fil mi le näi-
da tak se märt si kuu ki noõh-
tul ka teist Ma ti Põld re fil mi 
Rai mond Valg rest “Iga ves ti 
teie...” (1976). Sean si al gus 
kell 19.30.

Pi le ti hind esi me se le sean si-
le (“Ko gu ja”) täis kas va nu le 2 
eu rot, pen sio nä ri de le ja õpi-
las te le 1 eu ro. Tei ne film (”Iga-
ves ti teie...”) on ta su ta. Mõ le-
ma fil mi pik kus ca 50 mi nu tit.

Lii na Käär

Tõs ta maa ta len dis how

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
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15. veeb rua ril 2014. aas tal 
al gu se ga kell 21.00 toi mus 
Tõs ta maa rah va ma jas 
lõ bus sõb ra päe va dis ko 
eri ne va te män gu de ja 
et teas te te ga, mi da kor ral-
das klu bi Sõp rus.

Klu bi Sõp rus liik med Elo 
Pulk, Elis Leet maa ja Ka ro lii ne 
Kask kor ral da sid to re da õh tu 
kõi gi le hu vi lis te le. 

Dis ko ri pul dis oli vä ga vah va 
Ri ho Pruul, kes män gis muu si-
kat iga le mait se le. Igal laual oli 
peo ka va ja sü da med, ku hu sai 
soo vi lau lu ja muud soo vid kir-
ja pan na, mi da dis kor teis te le 
edas tas. 

Soo vi jatel oli või ma lus ühe 
eu ro eest ka sõb ra pil ti te ha.

Riie tuss tii liks oli pu na ne, 
mi da pal jud ka loo mu li kult 
kand sid. Vä ga ras ke oli väl ja 
va li da just need, kel le le au hind 
kin ki da. 

Mees te seast oli liht ne va li-
kut te ha, sest neid oli ai nult 
kolm, kel le pu na ne vorm sil-
ma hak kas. Kaks mees te ra ha-
vast said oma ilu sa te pu nas te 
sär ki de eest suit suan du rid ja 
kol mas mees sai pu na se kamp-

su ni kand mi se eest ilu sa kruu-
si. 

Jä re le oli jää nud veel 13 
au hin da, mis kõik läk sid nais-
te rah vas te le, kel lel oli mi da gi 
pu nast sel jas. Pä ris kõik de le 
kah juks au hin du ei jät ku nud. 
Va li si me väl ja just need kõi ge 
vin ge mad pu na se kand jad. Ise-
gi ühed pu na sed pük sid olid 
peol.

Üri tu selt ei puu du nud ka 
män gud – too li mäng ja aja le-
hel tant si mi ne. Too li mäng on 
liht ne, kes tant si mi se pau si 
ajal too li le is tu da ei saa, lan geb 
väl ja. Osa le jaid oli 10 ning võit-
jaks osu tus üks noor mees. 

Aja le hel tant si mi ne oli ju ba 
põ ne vam, sest iga uue loo ga 
teh ti aja leht väik se maks. Paa-
rid oli sa mu ti hu vi ta vad – 
mees ja nai ne, nai ne ja nai ne 
ning oli ka nä ha mees ja mees. 
Võit ja teks osu tus üks noor-
mees lap se ga, kel lel oli pii sa-
valt ram mu, et laps sü les tant-
si da. Võit jaid sai ka au ta sus ta-
tud.

Peo ühed põ ne va mad het-
ked olid kaht le ma ta et teas ted, 
mis olid kõik eri ne va te stii li de-
ga. 

Tant su ka va sid oli kolm. 

Noo red esi ta sid 
esi me se na lõ bu sa 
tant su ka va lau lu 
„Si nu va li nud ma“ 
saa tel. Tund ae ga hil-
jem tu lid la va le rõõm sad 
neiud pu nas tes klei ti des ja vii-
ma se na esi ne sid kor ral da jad 
ise. 

Rah vas elas võim salt kaa sa 
kõi ki de le et teas te te le ja pol-
nud ka ime, sest te ge mist oli 

vä ga to re da te ka va de ga, 
mi da vaa da ta.

Kor ral da jad jäid 
üri tu se ga vä ga 
ra hu le, sest kõik 
läks plaa ni pä ra-
selt ja se da loo-
mu li kult tä nu 

peo lis te le, kes 
tu lid ja nau ti sid 

meie pi du. 
See on ka üks põh ju s, miks 

me kind las ti ka tu le vi kus 
ko rral da me lä bi mõel dud  ja 
ees ka va ga pi du sid kõi gi le.

Ka ro lii ne Kask,
Klu bi Sõp rus lii ge

Mida pu na sem, se da uh kemMida pu na sem, se da uh kem
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I
n dia – suur ja ki rev ning 
mil le koh ta Ber lit zi tee juht 
üt leb, et see po le koht nõr-

ga när vi lis te le. 
Ega ole küll, kuid kui jär gi-

da ta va pä ra seid tu ris ti ohu-
tus reeg leid, siis on see täp selt 
sa ma su gu ne koht kui Eu roo-
pa gi – ai nult ki re vam, mit me-
külg sem, rah va roh kem ja lär-
ma kam. Ja see võib ae ga jalt 
när vi de le käia küll. 

Na gu ka see, et kaup me hed 
ja iga su gu sed tei sed te ge la sed 
rei si list tüs sa ta püüa vad. Sel li-
sel ju hul tu leb liht salt sü ga valt 
sis se hin ga ta ja as ja ra hu li kult 
võt ta ning meel de tu le ta da, et 
„It’s In dia ba by, ta ke it ea sy!“.

Liik lus kor ral dust on aga sel-
les rii gis siis ki na tu ke ras ke 
„ker gelt“ võt ta. Ta va pä ra sed 
reeg lid seal ei keh ti, sõi da vad 
kõik, kel mi da gi lii ku vat ta gu-
mi ku all ning an na vad teed 
need, kes tun ne vad, et ta ha-
vad, pea vad või on sun ni tud 
sel leks. 

Ül di selt on In dias kaks reeg-
lit mil le ta sõi du ki juht hak ka-
ma ei saa. Esi teks sig naa li and-
mi ne, mil le ga an tak se en da 
ole ma so lust ees pool oli ja te le 
mär ku, ol gu sel leks siis tei ne 
sõi duk või ini me ne, lehm või 
va hel ka nii sa ma näh ta ma tu 
ole vus. 

Ning tei seks tu le de vil gu-
ta mi ne, mil le üle san deks on 
an da si nu ga sa mas sõi du suu-
nas vas tu tu li ja le mär ku, et 
„Kuu le si na, tee tee va baks! 
See on mi nu sõi du suund prae-
gu.“. 

Ül di selt neid kah te reeg lit ka 
jär gi tak se ja hak ka ma saa dak-
se üs na ke nas ti. Mõl ki mist ja 
krii mus ta mist ik ka tu leb et te, 
aga see on iga päe va ne elu. 

Na gu ka see, et au to ju hi lu ba-
de saa mi seks ek sa mit ül di selt 
soo ri ta ma ei pea. Täi dad taot-
lu se, mak sad oma mak sud ja 
min gi aja pä rast on load val-
mis. Ja kui kii re mi ni ta had saa-

da, siis sel leks on sul ole mas 
ra ha kott. Väl ja maa la sed siis ki 
pea vad oma os ku seid ek sa mil 
tões ta ma.

Nüüd jät kan aga na tu ke 
as ja li ku malt. Ni melt oli see-
kord sel rei sil In dias se muu hul-
gas ka konk reet ne ees märk 
ehk tut vus ta da ühes In dia 
va ni mas rah vus li kus üli koo-
lis Gu ru ku la Kang ri Vish wa-
vi dya laya’s Ha rid wa ris Tõs ta-
maa mõi sa vii ma se oma ni ku 
sansk ri to loog Ale xan der Stael 
von Hols tei ni elu ja te ge vust 
ning see lä bi Ees ti ja In dia va ra-
se maid kok ku puu teid ning lei-
da või ma lu si uu teks koos töö -
si de me teks. 

Et te kan ne toi mus üli koo li ja 
üm ber kaud se te koo li de õp pe-
jõu du de le ja teis te le hu vi lis te-
le 13. jaa nua ril ning ko ha le oli 
tul nud ca 70 ini mest. Võin jul-
gelt öel da, et üri tus täi tis oma 
ees mär gi ning loo de ta vas ti 
on lä hi tu le vi kus või ma lus kat-
se ta da koos tööd uu te pro jek-
ti de ga, kus ühis te ge mi ne toi-
mub ju ba ka he rii gi ta san dil. 
Pi lootp ro jek ti na on et te val-

mis ta mi sel vir tuaal ne sansk ri-
ti kee le õp pe kesk kond Sansk-
rit Bot, mis ai tab in no va tiiv sel 
moel se da iid set keelt uu ri da 
ja õp pi da.

Üli koo lis toi mu nud for maal-
se le et te kan de le järg nes 15. jaa-
nua ril üri tus ko ha li kus kesk-
koo lis Sa ras va ti Vi dya Man dir 
Un ter Col le ge, kus õpib kok ku 
1000 õpi last ning ke da õpe tab 
28 õpe ta jat. 

Üri tu se toi mu mi se päe val 
oli õues tem pe ra tuur kus kil 
+12 või +14 kraa di Cel siu se 
jär gi ning kool te ge li kult su le-
tud. Las tel oli va heaeg just lõp-
pe nud, kuid ma da la õhu tem-
pe ra tuu ri tõt tu kuu lu ta ti väl ja 
kül ma pü ha ja koo li tu li ai nult 
üks klas si kesk koo li õpi la si. 

Toi mu nud kok ku saa mi sel 
tut vus ta ti nii õpi las te le kui 
koo li per so na li le nii ak tuaal-
seid ha ri dus kü si mu si kui ka 
uuen dus lik ku ha ri dus tark va-
rap ro jek ti Pla nets kool, mi na 
te gin sa mu ti lü hi ke se et te kan-
de ning sel le le järg nes ühi ne 
ma le tur niir. 

Nii üli koo li kui Sa ras va ti 

Tead mis te Temp li Kesk koo lis 
toi mu nud üri tus te kor ral da-
jaks oli ha ri dus- ja tark va raa-
ren dus fir ma Tech no vi te LAB 
PVT Ltd., mis töö tab prae gu 
väl ja in no va tiiv set üle maailm-
set ha ri du sa last tark va rap rog-
ram mi PLA NETS KOOL. 

Sel le tark va rap rog ram mi 
üle san deks on muu ta ha ri dus 
tur va li seks ja kät te saa da vaks 
kõik jal üle maail ma nii, et üks-
ki laps, kes õp pi da ta hab, sel-
lest või ma lu sest il ma ei jääks. 
Kel hu vi PLA NETS KOOL’i 
te ge vus te ja aren gu te vas tu, 

INDIA – ei üle ega üm ber
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saab jäl gi da nen de te ge vust 
Fa ce boo kist aad res sil www.
fa ce book.com/pla nets kool.

Min nes nüüd ta ga si aga 
Sa ras va ti Tead mis te Temp li 
koo li töö juur de, siis ko ha li ke 
õpe ta ja te ja ad mi nist ra tiiv töö-
ta ja te ga su hel des sain tea da, et 
kaks kor da aas tas on õpi las tel 
tes tid kõi ki de toi mu nud ai ne-
te koh ta, mi da õpe ta jad siis 
ses si ajal lä bi vaa ta vad (tun ni-
kont rol le ül di selt ei teh ta ja sel-
lest saan ka aru, ar ves ta des õpi-
las te ja õpe ta ja te ar vu su het). 

Kesk mi selt on õpe ta ja tel iga 

päev kuus tun di, õpi las tel on 
tun de aga iga päe va selt ka hek-
sa. Muu de koo li töö de ga te ge-
le mi seks on õpe ta ja tel et te 
näh tud päe vas töö ta mi seks 2 
tun di. 

Ma loo dan, et meie õpe ta-
jad nüüd ära ei eh ma ta, aga 
ta va li selt on klas si ruu mis 45 
– 80 õpi last, kel le le õpe ta ja on 
kõi ge au to ri teet sem isik. Seal-
ses klas si ruu mis on dist sip liin 
ran gelt pai gas ning vas tu hak-
ka mist po le. Kui uu ri sin koo li-
töö ta ja telt, et kui das ja mil lal 
õpi las te prob lee me la hen da-
tak se kui neid juh tub ole ma, 
siis ai nus vas tus oli, et klas si-
ruu mis – kus siis veel? 

Lap sed ise on na gu lap-
sed ik ka – uu dis hi mu li kud 
ja äraoo ta vad iga uue suh tes. 
Ai nult rää gi vad teist keelt, kan-
na vad teist su gu seid ni me sid ja 
koo li vor mi ning al lu vad tun du-
valt pa re mi ni dist sip lii ni le.

Li saks amet li ku le prog ram-
mi le tut vu si me In dia ühe 
pü ha ma lin na Ha rid wa ri ga 
ka Gan ge se äär sel pro me naa-
dil õh tust aar ti’t ehk tu le ga 
pal vust vaa da tes, ko ha lik ku 
pü ha meest sad hut uu dis ta des 
või nii sa ma tä na va tel rin gi pat-
see ri des. Hu vi ta vaim oli vast 
siis ki sad hu või na ga ba ba, kes 
oli vaa ta mis väär sus omaet te: 
pal jas, vaid tu ha ga kok ku mök-
si tud to ker ja juuk se puh ma-
ga mees puu all ela mas ja ole-
mas. 

Li saks Ha rid wa ri le te gi me 
väl ja sõi du ka ko ha lik ku joo ga-
pea lin na Ris hi kes hi ning kol-
me tun ni se džii bi sa fa ri Ra ja ji 
Rah vus par gis. Loo mi-lin de 
nä gi me hul gi, kuid tiig ri le ik ka 
pih ta ei saa nud.

Ha rid wa ris ja Ris hi kes his 
veet si me oma rei si selts kon na-
ga kok ku nä da la, siis suun du-
si me eda si An da ma ni saar te-
le, mil lest olen aga Tõs ta maa 
Tuul tes ju ba kir ju ta nud. 

Lii na Käär

Värs ke kir jan dus oo tab teid raa ma tu ko gus
LAS TE KIR JAN DUS:

„Lu me ku nin gan na ja iga ve ne talv“

Ch ris ti ne Nöst lin ger  „Tu li pu na ne Frie de ri ke“

Be rit Vei de mann  „Tu me ne jad“

Jeff  Kin ney  „Ühe äpar di päe vik“

EES TI AU TO RI TELT:

Es ta Aks li  „Ane“

„Kuld ne ka se leht 2013“

Lii na El vik Rav neet  „Kun da li ni joo ga“

Enn Vai no  „Saa tu se tah tel“

Sven Ki vi sild nik  „Vi sa hing Ki lin gi-Nõm melt ja 
   Kar lo va inim söö jad“

Olev Rem su  „Su pi lin na ar mas ta jad: 
  Tri loo gia vii ma se osa esi me ne raa mat“

Ai ri ka Har ri  „Elu pä rast sur ma“

TÕL KE KIR JAN DUS:

Hen ning Man kell  „En ne kül ma“ 

Er le Stan ley Gard ner  „Pas siiv se osa ni ku juh tum“

Su san Mal le ry „Kolm liht sat sõ na“

Joe Aberc rom bie  „Ku nin ga te vii ma ne ar gu ment“

Ja mes Dash ner  „La bü rin di jooks ja“

Vic to ria Dahl  „Lii ga kuum, et kin ni hoi da“

Jean-Clau de Mour le vat  „Oo kea ni kut se“

Da vid Le vit han  „Ar mas tu se sõ na raa mat“

De bo rah Crom bie  „Sur mao sak“

Georg Diers  „Tii ger Ber lii nis“

Ca rol ly Erick son  „Truu du se tu ku nin gan na“

Sher ryl Woods  „Uus al gus“

Si mon Se bag Mon te fi o re  „Ühel tal veööl“

AI NE KIR JAN DUS:

Lee lo Paks  „Pa be ri võ lu maailm“

Lau ri Vaht re, Mart Laar  „Ees ti aja lu gu. II“

Ju han Mais te  „101 Ees ti mõi sa“

Jes per Juul  „Ag res siiv sus“

Vla di mir Meg re  „Su gu võ sa raa mat“

Reet Pii ri  „Suur kin da raa mat“
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Ühisp ro jek ti Ro man ti li ne 
Ran na tee raa mes an nab 
Pär nu La he Part ner lus -
ko gu (PLPK) väl ja piir kon-
na le omas te tra dis tioo ni-
lis te toi du ret sep ti de ga 
ko ka raa ma tu.

Idee sün dis 2010. aas tal  
ko ha li ku toi du koo li tu sel, kus 
osa le jad näi ta sid üles hu vi, et 
saaks tal le ta da meie piir kon na-
le ise loo mu li kud toi du ret sep-
tid ja nen de ga seo tud lood. 
Tut vus ta si me  ideed tä na vu 
veeb rua ri kuu jook sul PLPK 
te ge vus piir kon na val da des.

Mis saab eda si?

Ret sep ti de, mis on il mes ta-
tud lu gu de ja ko ha li ke toi du ta-
va de ga, ko gu mi ne kes tab ku ni 
31.03.2014 (saa ta all pool ole-
va te le kon tak ti de le).

Ret sep ti de va li mi ne ühi seks 
kok ka mi seks koos töös ko ha li-
ku val la esin da ja te ga (selt sid, 
et te võt jad, oma va lit sus) saab 
teoks hil je malt 10.04.2014. 
Pa lun and ke mei le tea da, kes 
soo vib osa le da va ba taht li kult 

va li mis ko mis jo nis.
Ret sep ti de esi ta ja te tut vus-

ta mi ne kü la- ja nais selt si des 
ja väl ja va li tud ret sep ti de jär gi 
roo ga de ühi ne val mis ta mi ne 
ja maits mi ne (ap rill-ku ni mai 
2014, täp sem kuu päev kok ku-
lep pel ko ha peal se te selt si de, 
et te võ te te ja oma va lit su se esin-
da ja te ga).

Val mi nud roo ga de ja ret sep-
ti de saat ja te/au to ri te pil dis ta-
mi ne pä rast roo ga de ühist val-
mis ta mist.

Ret sep ti raa ma tu val mi mi ne 
hil je malt 30.06.2014.

Ret sep ti de esi ta mi sel on 
vä ga oo da tud:

Ret sep ti esi ta ja lü hi ke lu gu 
seo ses esi ta ta va ret sep ti ga: 
mä les tu sed seo ses toi du ga, 
mil le koh ta ret sept esi ta ta tak-
se, min gi eri li ne seik seo ses sel-
le konk reet se toi du val mis ta-
mi se ga.

Või ma lu sel ko ha li ku le too r-
ai ne le vii ta mi ne (nt ka na de 
mu nad, köö gi vi li oma/naa be r-
aiast või põl lult, ka la ko ha li-
kelt ka lu ri telt, põd ra li ha ko ha-

li kelt ja hi mees telt, pii ma too-
ted ko ha li kust ta lust jne).

Oma loo min gu li se ret sep-
ti pu hul sel le roa saa mis lu gu, 
mis ins pi ree ris ret sep ti kat se-
ta jat.

Või da vad kõik ja kao ta jaid 
ei ole!

Ret sep ti kir jel du se võib kir-
ja pan na täp selt sel li sel vii sil, 
na gu ta teil on kir jas ning ole-
te se da har ju nud sel le jär gi 
te ge ma, st et ei pea ala ti ole ma 
ko gu sed gram mi des, det si liit ri-
tes jne, vaid ühi ku teks või vad 
ol la ka peo täis, nä puot sa täis, 
klaa si täis, pan ni täis jne.

Ka jas ta tud saa vad ju ba unus-
tu se hõl ma va ju nud või uu te 
toi du val mis ta mis ta va de või 
ret sep ti de tut vus tu sed ko gu 
PLPK piir kon nas.

Kõi ki dest saa de tud ret sep-
ti dest aval da me elekt roon se 
ret sep ti ko gu PLPK ko du le hel 
www.plp.ee ja Ro man ti li se 
Ran na tee ko du le hel www.ran-
na tee.ee

Väl ja va li tud ret sep tid aval-
da me trü ki se na.

Jää me oo ta ma teie kõi gi lu gu-
sid koos maits va te roo ga de 
ret sep ti de ga ja fo to de ga (min 
suu rus 1 MB, max suu rus 5 
MB) hil je malt 31.03.2014 e-
pos ti aad res si de le: plp par nu@
gmail.com ja rai li@maa tu rism.
ee ning soo vi kor ral MTÜ Pär-
nu La he Part ner lus ko gu pos-
tiaad res sil Li hu la mnt 10, Aud-
ru ale vik, Aud ru vald, 88301 
Pär nu maa.

Kü si mus te kor ral või te he lis-
ta da Tam me Aian dus ta lu 

pe re nai se le He li Vie de ho fi le 
tel 5 625 3075 või

 Ro man ti li se Ran na tee 
pro jek ti ju hi le 

Rai li Men gel-Sün ti le 
tel 521 9722

Hea Tõstamaa val la ela nik, MTÜ esin da ja, et te võt ja, ko ha li ku oma va lit su se esin da ja!

Pär nu maa Me si ni ke Selt sin gu 
ÕP PE- ja TEA BE PÄEV toi mub 

5. ap ril lil kell 11 
Pär nus, Al li ka 2A AMS ma jas

Tee ma deks ke va di sed tööd me si las,
uu te me si las pe re de moo dus ta mi ne,

me si las te kor je maa jt.

Lek to rid: Va hur Ta li maa, 
Alek san der Kilk ja 
Ai vo Sild nik

Täp sem in fo ko du leh te del 
www.me si ni ke liit.ee; 

www.me sin dusp rog ramm.eu 
või kü si te l 502 9006 

(Ma rian ne Ro sen feld – EML te gev juht)

Loen gu tel osa le mi ne ta su ta
Õp pe ja tea be päe va de kor ral da mist toe tab Eu roo pa Liit 

Ees ti riik li ku me sin dusp rog ram mi 2013-2016 raa mes

KOOLITUS KÕIGILE, KES VALMISTAVAD 
KODUKÖÖGIS TURUSTAMISE EESMÄRGIL 

TOITU VÕI PLAANIVAD SEDA TEHA!!! 
KASUTAGE HEAD VÕIMALUST!!!

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ 
korraldab 9. aprillil 2014. aastal  

Põllumajanduseameti saalis (Pärnu, Kerese 4) 
kell 10.00 INFOPÄEVA 

„KODUKÖÖK - VÕIMALUS 
PÕLLUMAJANDUSSAADUSTELE 
LISANDVÄÄRTUSE ANDMISEKS“.

Info ja registreerimine 443 0923 või 
info@nouanne.ee

LEKTORIKS praktik Heli Viedenhof

PÄEVATEEMAD:
 Sissejuhatus, kodukööki reguleeriv seadusandlus.
 Koduköögile esitatavad nõuded, tingimused
 Tegevuskava koduköögi tunnustamiseks vastavalt 

valmivale toodangule.
 Näiteid edukalt rajatud koduköökidest.
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8. aprillil 2014 kell 11:00-18:00
Pärnu Kontserdimajas (Aida 4)

ProProMetsMets
PROMETS OÜ ostab:

METSAMAAD
PÕLLUMAAD
RAIEÕIGUST

info@promets.ee    www.promets.ee
Tel. 5591 9930

Puurkaevude ja maasoojus puuraukude 
projekteerimine, puurimine, 
remont ja likvideerimine.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine,reovee mahutite, 
septikute ning süvaveepumpade 
müük ja paigaldus. 

Tel: 5569 4310 
Taavi Hanson

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee 

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

Võ ta ühen dust te le fo nil 5 615 9234 või 
soo sel ja@gmail.com

Otsi me ja pa ku me 
tööd lah tis te kä te ga 
töö me he le või 
töö mees te le 
abi- ja ehi tus töö deks 
Tõs ta maal,Vä ra til. 
He lis ta 5 022 420 Rein 
või kir ju ta rein@ruu kel.ee

“Va ba mõt te klu bi” kut sub kõi ki hu vi li si 
lau päe val, 22. märt sil kell 16 

Tõs ta maa rah va maj ja arut le ma tee mal 
“Vää ri ka elu või ma lik ku sest Ees tis”. 

Vest lus kaas las teks on Mart Hel me ja Har do Aas mäe
klu bi ni mel Ma ti Le ho la
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MARTA LEAS 93MARTA LEAS 93
LAINE JANSEN 91LAINE JANSEN 91
SELMA ROOS 88SELMA ROOS 88

LINDA HEINLA 87LINDA HEINLA 87
ZINAIDA TOHV 83ZINAIDA TOHV 83
TÕNIS VAINULA 82TÕNIS VAINULA 82
MEIDA SOOMETS 82MEIDA SOOMETS 82
HELENE KÖSTER 82HELENE KÖSTER 82

EEVI TIGANE 82EEVI TIGANE 82
VELLO RANDMÄE 81VELLO RANDMÄE 81

HARRI-HERBERT KIIRATS 81HARRI-HERBERT KIIRATS 81
ADLE PULK 79ADLE PULK 79

VELLI JÜRGENS 78VELLI JÜRGENS 78
VAMBOLA KANGUR 77VAMBOLA KANGUR 77

LEILI VIEDEHOF 75LEILI VIEDEHOF 75
AINO PÕLTSAM 72AINO PÕLTSAM 72

ÜLO RAND 71ÜLO RAND 71
UDO RAND 70UDO RAND 70

VeebruarikuuVeebruarikuu juubilaridjuubilarid
ELFRIDE-ARMILDE UDU 92ELFRIDE-ARMILDE UDU 92

ADELE KÜTT 88ADELE KÜTT 88
LIIVIA TÕNISSON 84LIIVIA TÕNISSON 84

VILMA PÄRNAPUU 84VILMA PÄRNAPUU 84
AINO KOSENKRANIUS 83AINO KOSENKRANIUS 83

HELGI SALUMETS 82HELGI SALUMETS 82
LIIVI KASEMETS 80LIIVI KASEMETS 80

EDUARD ALUMETS 80EDUARD ALUMETS 80
LIIVIA LANGUS 79LIIVIA LANGUS 79

AIN TILK 77AIN TILK 77
TIIA SCHÄR 74TIIA SCHÄR 74

KALJU PETERS 74KALJU PETERS 74
LUULE HALJAS 73LUULE HALJAS 73

AILI-MAARJA ALUMETS 72AILI-MAARJA ALUMETS 72
ARNE NURM 72ARNE NURM 72
EVALD LEAS 72EVALD LEAS 72
ARNE VESIK 72ARNE VESIK 72
AINO RAND 71AINO RAND 71

AINO RAAVIK 65AINO RAAVIK 65
VALLI TOOMELA 65VALLI TOOMELA 65
LEINO BLASEN 65LEINO BLASEN 65

MärtsikuuMärtsikuu juubilarid juubilarid

Andero Ojamäe  – 3.02.2014

Vesse Salm – 20.02.2014

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid

RUTH MÄE 
18.02.1955 – 30.01.2014

VALDUR JÕGI 
27.10.1957 – 04.02.2014

NAIMA RIIS 
26.08.1925 – 06.02.2014

Vai ki nud on sü da, mõt ted ka.

Mä les tus vaid hõõ gub vaik se lee gi na.

Sü dam lik kaas tun ne Tiia Tõ nis soo le 

ema Nai ma Rii si 
lah ku mi se pu hul.

Ea ka te klu bi


