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P
ü ha päe val, 25. jaa nua ril tek kis 
mõ te end na tu ke värs ke õhu ga 
tur gu ta da. 

Ja et asi ka kon ti de le koor must 
pa kuks, sai ui sud kaen las se haa ra tud 
ning ra ba jär ve le suun du tud.

Lu me la bi das oli ka üt ten ning ui su-
ra jad tek ki sid isee ne sest. Rin gi ui su ta-
des hoid sin la bi dat en da ees ja nii see 
õhu ke lu me koo rik kõr va le rul lus.

Jää ra da del uisk les rin gi ka Aud ru 
val la ko da nik Jaan Moo rits, kel aas-
tad ju ba ka hek sa küm ne le lä he ne mas. 
Te ma on vä ga usin ui su sõ ber ja osa leb 
pi ke ma tel ui su mar to ni del ning pä ris 
kii rui su ra da de võist lus tel. Rei bas va na-
här ra on nop pi nud mit meid ve te rani de 
au ta su sid.

Ju tel des Jaa ni ga kar gas pä he mõ te 

kor ral da da Tõs ta maa val las ka väi ke 
ui su sõi du võist lus. 

Ko he ko dus kae sin il ma tea det, pol-
nud see teab mis rõõ mus tav – ik ka 
su la kest ja lu me lör ri lä hia jaks. Ain sa-
maks so bi li kuks päe vaks oli es mas päev, 
ehk siis ko he järg mi ne päev. 

Kii res ti paiskasin val la ko du le he le 
üles se kuu lu tu se ning il mu ta sin se da ka 
kõik võim sas näo raa ma tus Fa ce book. Ja 
na gu öel dak se, et tä na päe val ei söö mit-
te suu re mad väik se maid, vaid kii re mad 
söö vad aeg la se maid, siis nõn na al gas ki 
agar se bi mi ne ne tia va rus tes. 

Kes kü sis uis ulae nu tuse kohta, kes 
uu ris, kus võist lus paik on. Mõ ni ar vas, 
et ju kor ral da ja kar dab kon ku ren te, et 
nii hil ja kuu lu tab. 

Järgneb lk 3 

Välk võist lus 
uis ku del 

vir va tu le de 
pais tel

VABA RII GI AAS TA PÄE VA 
VAS TU VÕTT

21. veeb rua ril kell 19.00 
rah va ma ja väi ke ses saa lis
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 Kui gi mu hea sõ ber Ten son 
tu le tab meel de, et lam baaas ta 
al gab al les kuu lõ pus, on mi nu 
laut õn ne lik ke mam ma sid täis. 
Ühel neist kvar tett mu di la si 
ja tei sel tub li trio. Et tub li de le 
lam bae ma de le abiks ol la, tu leb 
öö päe va ring selt pii ma pu de li-
te ga voo ri da, aga se da suu rem 
rõõm on mai mu kes te jõud sast 
ko su mi sest. 

Olen oma elus tei nud mit-
me su gu seid töid. Ad mi nist-
raa tor, fo tog raaf, müü gia gent, 
lii ni töö ta ja, õpe ta ja, sek re tär. 
Saa nud kind lal kuu päe val pal-
ka ja min gil het kel ki ru nud 
ru ma laid üle mu si. Töö päe va l
õ pus ke nas ti uk se kin ni pan-
nud ja mu re tult elu mer re 
su kel du nud. Vä ga liht ne ela-
mis viis. Iga töö ole mus en da-
le sel geks te ha, po le noo re-
le ini me se le ras ke, aga kõi ge 
aluseks on siis ki ko hu se tun ne. 

Ome ti sai sel lest siis ki ühel 
het kel vil land, lin nad ei tun du-
nud enam ela mi seks ah vat le-
vad. Pal ju mõist li kum tun dus 
ol la iseen da ta gaa ja ja ja kur-
na ja. Nüüd seks on ene se peks 
toi mu nud ju ba 20 aas tat ja ma 
ei usu ise ka, et sel li ne vas tu-
voo lu uju mi ne on nii pi kalt 
kest nud. Pean tun nis ta ma, et 
ega kal las po le sel le aja ga ka 
lä he ma le tul nud. Mi na mak-
san ar veid, aga mul le jää dak se 
võl gu. Ka des ta jad ja kri ti see-
ri jad, ai ma ma ta ise, kui ras ke 
töö on väi keet te võ tet ma jan-
da da, krat si vad hin ge ja kir ju -
ta vad kae be kir ju. Riik seab 
et te võt ja le ai na ko hus tu si 
juur de. Mi nu ai nus toe tus ja 
tu ge vus on pe re ja sõb rad. 

Öö si ti, kui uni on vai gis ta-
nud maa, kuul da on vaid tal le-
de mu gi mist ja tuu le un da-
mist, tun nen, et olen tu gev ja 
ei va he taks se da elu mil le gi 
muu vas tu. Aga seda ai nult 
öö si ti. Ülle Tamm, toimetaja
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Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu is tung 21. jaa nua ril 
2015

Päe va kor ras:

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

Rõ hu in fot is tun gi te va he li-
sel pe rioo dil val las toi mu nust. 
Olu li se ma na kor ral da tud kon-
kur si tu le mu se na, töö tab ala tes 
15. jaa nua rist val la kul tuu ri ju-
hi na And res Tölp, kan di dee ri-
jaid oli kolm.

 Val la ühis vee vär gi ja -ka na-
li sat sioo ni aren da mi se ka va 
keh tes ta mi ne

Ka va on lä bi nud eel ne vad 
lu ge mi sed, saa nud va ja li kud 
koos kõ las tu sed ja see kin ni ta-
ti. Ka va on ava li kus ta tud val la 
ko du le he ava li kus do ku men di-
re gist ris.

 Kok ku võ te ha jaa sus tu se 
veep rog ram mist 2014

Kuu la ti aren dus- ja kesk-
kon na nõu ni ku Alo Tom so-
ni kok ku võ tet ha jaa sus tu se 
prog ram mist. Tä na vu esi ta ti 8 
taot lust, ra has ta ti 7, neist kaks 
ka na li sat sioo ni-, ne li vee- ja 
üks ka na li sat sioo ni-veep ro-
jekt. Prog ram mi ko gu sum ma 
oli 41 942 €, sel lest val la osa lus 
13 843 €, rii gi osa lus 13 841 € ja 
taot le ja te omao sa lus 14 259 €.

2008 - 2013 on teos ta tud 24 
pro jek ti, nen dest ka su saa nuid 
ca 80 ini mest. Ra ja tud on 8 
puur- ja 9 salv kae vu, 5 vee pu-
has tit ja 2 ka na li sat sioo ni süs-
tee mi, pai gal da tud ca 2 km 
to rus tik ku. Põ hi li selt on la hen-

da tud joo gi vee p rob lee me.

 Mu nit si paal maa ja hin dus li-
kuks ka su ta mi seks and mi ne

Seo ses ja hi sea du se muu da-
tus te jõus tu mi se ga ala tes 1. 
jaa nua rist 2015, esi ta ti Tõs-
ta maa val la va lit su se le kolm 
taot lust ja hi pi da mi se õi gu se 
saa mi seks mu nit si paa lo man-
dis se kuu lu va tel Er mis tu ja 
Tõ he la jär ve del. Jär ved jää vad 
Jää ru met sa ja hi piir kon da. Ja hi-
pi da mi se kor ral da mi sel tu leb 
ar ves ta da jär ve del keh ti va te 
kesk kon na-alas te, loo dus kait-
se lis te ja kõi gi muu de keh ti va te 
pii ran gu te ga.

Taot lu sed esi ta sid Pär nu maa 
Ja hi mees te Liit (PJL), kel le lii ge 
on ka Tõs ta maa ja hi piir kond 
(48 lii get, neist 30 Tõs ta maa 
val la ela nik ku), MTÜ Jää ru-
met sa Ja hi selts (2 lii get, neist 
1 Tõs ta maa ela nik) ja MTÜ 
Va na-Varb la Ja hi selts (liik me te 
arv po le tea da).

Pär nu maa Ja hi mees te Liit 
on mär ki nud oma taot lu ses, et 
le pin gu sõl mi mi se ees mär giks 
on ja hi või ma lus te laien da mi ne 
prae gus te le ja tu le vas te le Tõs-
ta maa ning Varb la val la ja hi-
mees te le, mis loob eel du sed ka 
sel lea la seks ko gu kond li kuks 
te ge vu seks. Läh tu des sel lest, et 
või ma li kult pal jud ja hi me hed 
võik sid saa da osa ja hi pi da mi-
sest, luua eel du sed ko ha li kuks 
ja hin du sa la seks ühis- ja ko gu-
kond li kuks te ge vu seks, või-
mal da da soo vi kor ral ka teis tel 
ja hi mees tel-or ga ni sat sioo ni del 
saa da osa piir kon nas ja hi pi da-
mi sest lä bi või ma lu se as tu da 

Pär nu maa Ja hi mees te Lii du 
liik meks ja ar ves ta des, et PJL 
on taot le ja test suu ri ma liik me-
te ar vu ga, ot sus tas vo li ko gu 
sõl mi da le pin gu ja hi pi da mi-
se õi gu se and mi seks Er mis tu 
ja Tõ he la jär ve del Pär nu maa 
Ja hi mees te Lii du ga.

Eel nõu poolt hää le tas 5 vo li-
ko gu lii get, vas tu olid kes k-
e ra kon na ni me kir jas vo li kok ku 
va li tud 2 lii get ja üks ta lu nik.

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

la 2014. aas ta ma jan du saas ta 
aruan net au di tee ri ma OÜ Al li-
ka Au dii tor.

 Val la va pi mär ki de omis ta-
mi ne

Val la va pi mär gid omis ta ti 
2002 - 2014 val la kul tuu ri ju hi le 
Õn ne la Lee si le ja Kast na kü la 
tub li le töö me he le ja ak tiiv se le 
ela ni ku le Avo Mii du le (ol nud 
ka val la vo li ko gu lii ge, eden da-
nud va ba taht lik ku tu le tõr jea-
last te ge vust jne.)

 7. Jaos kon na ko mis jo ni liik-
me te ni me ta mi ne 2015. a Rii-
gi ko gu va li mis teks

Ni me ta ti jaos kon na ko mis jo-
ni liikmd eel seis va teks Rii gi ko-
gu va li mis teks. Ko mis jo ni kuu-
lu vad esi mees Ast ri Mart son, 
liik med Tii na Sah tel, Ka rin 
Mii du, Ar vo Mii do, Tiiu Saar 
ja Kes ke ra kon na poolt esi ta-
tud Lei li Kar lep. Asen dus liik-
med on Kris tii na Le pik ja Alo 
Tom son.

Tõs ta maa Tuu led

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Tõsa ta maa kesk koo li õpi las ko du tä nab oma spon so reid,
kes ai ta sid kor ral da da väi kest jõu luõh tut. 

Suur tä nu fi r ma le Pa ga ri poi sid OÜ
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algus esilehel 
Kü si ti, et mi tu re gist ree ru nut 

ju ba on. Kas au hin du ka on?
Igas ta hes, es mas päe va pä -

rast lõu nal haa ra sin kaa sa spor di-
k lu bist stop pe ri, ra ja tä hi sed. 
Val la ma jast Tõs ta maa jook su 
sär ke ning ka lend reid, prin ti sin 
dip lo mid ning pool tun di va rem 
olin ju ba võist lus pai gas. 

Al gus oli hir mu tav – tü hi jää 
ja pi me vä li. Ui su sa hi nat ei ku sa-
gil. Kuid möö dus viis mi nu tit ja 
ju ba pea tus üks sõi duau to, siis 
tei ne ja selts kon di hak kas jää le 
tu le ma. Pi me dust tõr ju si me vä li-
küü nal de ja pea lam pi de ga. 

Oli to re vaa da ta, kui das tu lu-
ke sed ra ba jär vel eda si-ta ga si 
sõe lu sid. Mõ ni jul ges ka pä ris 
kau ge le met sa sü ga vus tes se 
ui su ta da, kus ük sik vir va küü nal 
kut su mas. Kui ni med olid kir-
jas, sel gus, et võist le jaid on 15 
ning nen dest sai moo dus ta da 3 
võist lusk las si. 

Ui su ra ja pik ku seks oli umb-
kau du 150 meet rit ja sel leks, 
et pa re mi ku sel gi ta mi sel vä ga 
sa jan dik se kun di te ja fo to fi  nis-
hi ga te ge le ma ei peaks, pi did 
võist le jad lä bi ma 4 rin gi, ehk siis 
600 meet rit, mis ajas kaa la fi s-
nis his pi ke maks ve ni tas.  Ra ja le 
sööst ja te seas oli vä ga kii reid ja 
osa vaid ui su sõp ru kui ka neid, 

kel prak ti kat vä hem. Juh tus ka 
kuk ku mi si, kuid kõik lä bi sid 
et tean tud dis tant si ja said kir ja 
aja mõõ du. Au ta sus ta mis poo-
diu mi kõr ge ma le ast me le tõu-
sid: Erik Nais saar (noo red), Ele-
ri Birk (nai sed), Va le ri Re bo nen 
(me hed). Til lu de klas si edu kad: 
Ke ne, Liis ja Joo nas, kes pä ris 
esi me si ui su kaa ri jää le ve da sid. 

Lõ pe tu seks võib öel da – ter-
ves ke ha ter ve ui sus port la ne! 
Talv po le veel lä bi, and ku il ma-
taat veel kül mak raa de, küll siis 
jää ra da del näe me!

Too mas Mitt, ho bit rit su ta ja

Esi me sel ad ven di nä da la-
va he tu sel toi mus Tõs-
ta maa rah va ma ja loen-
gu saa lis ka he päe va ne 
koo li tus Tõs ta maa noor-
te vo li ko gu liik me te le.

29. - 30. no vemb riks sõi tis 
Tar tust ko ha le koo li ta ja Too-
mas Lai gu, kes noo ri eri ne va tel 
tee ma del aren das. Näi teks, kui-
das mõist li kult ae ga pla nee ri da; 
end ja tei si mo ti vee ri da; püs ti-
ta da üht seid ees mär ke ja kui das 
neid el lu viia ning mis on rah-
vus va he li se koos töö eri ne vad 
või ma lu sed. Li saks veel har ju ta-
si me pro jek ti kir ju ta mist ja sai-
me roh kem tea da tu run du sest.

Sel leks, et koo li tus päe va-
des se mi da gi lõ bu sat sis se tuua 
(li saks sel le le lõ bu le, mis me 

ju ba koo li tu se kau du sai me, 
sest koo li ta ja ei ol nud ran ge ega 
tõ si ne ja te ma ga sai pal ju nal-
ja), ja lu ta si me vei di ale vi peal 
rin gi ja täit si me mõ ned mees-
kon naü le san ded. Li saks te gi-
me süüa, ehk siis val mis ta si me 
bur ge reid, tor til la sid ja sa la teid. 
Veet si me noor te kes ku ses mee-
leo lu ka õh tu.

Vaa ta ma ta va ra ja sest kel la-
a jast jät kus meie töö pü ha päe-
va hom mi kul. Koo li tu se lä bi-
vii mist olid vaa ta mas Ees ti osa-
lus ko gu de koor di naa tor Kul-
dar Adel ja ENL-i prak ti kant 
Kris ti na Krai ko. Ka tei ne päev 
möö dus edu kalt. Sa mal päe val 
toi mus juh tu mi si rah va ma jas 
I ad ven di hea te ge vus kont sert, 
mi da ka liik med kuu la ma jäid.

Kõi gi le noor te vo li ko gu liik-

me te le meel dis koo li tus vä ga 
ning uus aas ta tõo tab tul la te gu-
de ri kas, sest plaa ne, mi da el lu 
viia on mit meid. Sa mu ti jäi 
meie ga ra hu le koo li ta ja Too mas 
Lai gu: „Tõs ta maa noor te vo li ko-
gu noor te koo li ta mi ne oli mi nu 
jaoks tõe li ne ela mus ja rõõm 
ning eri li ne kiiks jäi ik ka sel lest, 
et ma sain nii võrd pal ju naer-
da. Need noo red on tõe poo lest 
vä ga ener giast pa ka ta vad, elu-
rõõm sad ja sä ra vad ning tee vad 
veel suu ri te gu sid ju ba lä hi tu le-
vi kus. 

Eri li ne tä nu ka õh tu se eks-
kur sioo ni eest Tõs ta maal. Koo-
li tu se lä bi vii mi ne oli ka üli malt 
vah va ja üht la si ka pro duk tiiv-
ne, sest kõik rää ki sid kaa sa, liialt 
ae ga ei ku lu ta nud muu le ning 
ise gi Twit ter suu de ti kor raks 

ma ha jät ta. Pa ne me täie ga eda-
si Tõs ta maa noo red!“ Suu red 
tä nu sõ nad Too mas Lai gu le!

Koo li tu se toi mu mist toe ta sid 
ENL, Ees ti Noor soo töö Kes kus, 
Ha ri dus- ja Tea dus mi nis tee-
rium ja Tõs ta maa val la va lit sus.

Sel li ne oli üks nä da la va he tus 
(mil le le eel nes mui du gi pro jek-
ti kir ju ta mi ne ja kor ral da mi ne), 
kuid nüüd on aeg uu si os ku si 
ra ken da da ja mi da gi te ha. Plaa-
ne on eri ne vaid ning neid pea 
iga le va nu se rüh ma le. Kes soo-
vib meil sil ma peal hoi da in ter-
ne tis, siis Fa ce boo kis on meil 
Tõs ta maa noor te vo li ko gu le he-
külg. Sa mu ti ole me hu vi ta tud 
koos tööst, ja ga ge meie ga oma 
mõt teid ja et te pa ne kuid.

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa noor te vo li ko gu esi mees

Tõs ta maa noor te vo li ko gu te ge mis test
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A
la tes 2014. aas ta sü gi-
sest osa leb Tõs ta maa 
kesk kool koor di naa to-

ri na EEA/Nor ra Sti pen diu mip-
rog ram mi poolt toe ta tud pro-
jek tis „Hap py Sc hool“ („Õn ne-
lik kool“), kus koos töö part ne ri-
na lööb kaa sa Char lot ten lun di 
kesk kool Trond hei mist. 19. – 
23. jaa nua ri ni kest nud pro jek-
ti koh tu mi sest võt sid Tõs ta maa 
koo li esin du ses osa õpe ta jad 
Ai mar, Su san na ja Jaa ni ka ning 
pro jek ti ju hi na Lii na. 

Töö nä da la pik ku ne vi siit 
Nor ra maal ku ju nes vä ga töi seks 
ja mee leo lu kaks, kus tut vu si-
me Char lot ten lun di koo lie lu 
rõõ mu de ja mu re de ga. Saa dud 
ko ge mu si va hen da vad õpe ta jad 
Jaa ni ka ja Ai mar.

Ai mar: „Char lot ten lun di 
kool on es ma pil gul vä ga eri-
nev Tõs ta maa koo list. Ai nuük si 
koo li ma ja ise on kor di suu rem 
ja mood sam ning õpi la si on pea 
küm me kor da roh kem kui Tõs-
ta maal, pea le gi õpi vad Char lot-
ten lun dis vaid kesk koo li-ta se-
me õpi la sed. 

Li saks nö ta va-güm naa siu-
mi ha ri du se le, on seal ses koo-
lis suur osa ka kut seõp pel, kus 
koo li ta tak se juuk su reid, ehi ta-
jaid, mad ru seid ja teis te ame ti te 
esin da jaid. 

Na tu ke ka de daks te gi seal-
se te klas si de va rus ta tus eri ne-
va te teh ni lis te va hen di te ga - 
igas klas sis oli nu ti tah vel, kõ la-
rid, õpi las tel olid kat se ta mi seks 
3D-prin te rid, kut seõp pu ri te 
ruu mi des kõik või ma lu sed ja 
va hen did kas või ma ja ehi ta mi-
seks. 

Eri ti põ nev oli nn “tu le vi ku-
k lass”, ku hu oli pai gu ta tud mi tu 
ek raa ni ning iga ek raa ni juur de 
loo dud omaet te väi ke töö nur-
ga ke. Iga sel li se nur ga ke se juu-
res olid eri ne vad ist med, koos-
töö ta mi se või ma lu sed. Ek raa ni-
de kül ge sai ühen da da nii õhu-
ta si de kau du (pa ra ku ai nult 
App le too de te ga või ma lik) kui 
ka ju het pi di tahv leid, kom puut-

reid või muid ime vi di naid. Iga le 
ek raa ni le võis ma na da nii sa ma 
kui ka eri ne va pil di. 

Tu le vi kuk las si juur de kuu-
lus veel paar ruu mi, mil lest üks 
oli eri ti so biv loen gu te jaoks. 
Klas si mõ te oli an da õpe ta ja te-
le või ma lu s kat se ta da uud seid 
töö- ning õpe ta mis mee to deid, 
pak ku des sel leks kõi ki va ja lik-
ke va hen deid. En dal gi hak kas 
mõ te lii ku ma mi da ja kui das 
seal te ha võiks. Ku na ruu mis 
oli eri ne vaid is tu mis või ma lu si 
ning -va hen deid, võis igaüks lei-
da meel di va ko ha ja asen di ning 
kül lap siis on ka mee le pä ra sem 
õp pe töös se sü ve ne da ja an tud 
üle san deid la hen da da.“

Hoo li ma ta koo li suu re pä-
ra sest teh ni li sest va rus ta tu sest 
ilm nes ka seal prob lee me õpi-
las te õpi mo ti vat sioo nis. 

Jaa ni ka: „Suu ri maks väl-
ja kut seks nor ra ka te jaoks on 
te ge le da õpi las te väl ja lan ge mi-
se ga kesk koo li osas, har vad ei 
ole ai ne tun nid, kus klas sis is tub 
30 õpi la se ase mel 5. Ka meie 
üheks mu re tee maks on õpi las te 
puu du mi ne, kuid tä nu väi ke se le 
koo li le ja ko gu kon na le ning toi-
mi va le e-koo li le on meil po pi-
ta mi ne õpi las te jaoks suh te li selt 
eba mu gav.“

Ai mar: „Kõi ge sel le (mood-
ne teh ni ka, kaa saeg ne õpi kesk-
kond) põh jal võiks ju ar va ta, et 
Nor ra kesk koo li õpi la sed käi vad 
hea mee le ga koo lis ning osa le-
vad usi nalt õp pe töös. Kuid meie 
vest lus test, pro jek ti see kord se 
üle san de ga te ge le mi sel, koo-
rus väl ja, et pil vi tu po le Nor ra gi 
ha ri dus tae vas. 

Kui kool ja sel le või ma lu sed 
on Tõs ta maa oma dest nii pal ju 
eri ne vad, siis õpi las te ga seo tud 
prob lee mid, nen de suh tu mi ne, 
on te ge li kult vä ga sar na ne. Seal-
gi on osa de õpi las te ga prob lee-
miks puu du mi sed, sa ge li jäe-
taks ko du sed tööd te ge ma ta ega 
hu vi tu ta üld se õp pi mi sest. 

Nor ra ha ri dus süs tee mis on 
põ hi koo li lõ pe ta nu tel õi gus saa-

da vä he malt kaks aas tat li saha-
ri dust ning nii sa ma ko ju ei jäe ta 
ke da gi. Kõik üri ta tak se suu na-
ta kas üld-kesk ha ri dust või siis 
kut set oman da ma. 

Kuid kül lalt sa ge li ei näe õpi-
la sed ise sel leks va ja dust - usu-
tak se, et küll ema või isa han-
gi vad nei le mõist li kud töö ko-
had ning sa ge li nii lä heb ki. See 
aga tä hen dab kesk koo li õ pi las-
te seas ma da lat mo ti vee ri tust 
õp pi da, oman da da uu si tead-
mi si. Üht la si ku ju nes sel lest 
ka meie koo li de suu rim ühi ne 
mu re - õpi las tel po le ala ti mo ti-
vat sioo ni õp pi da ning koo li töö-
ga te ge le da. Ei püü ta gi hu vi tu da 
ai ne test või seal õpe ta ta vast. 

Eks prob lee me, mil le ga 
te ge le da, oli tei si gi, kuid mul-
le en da le jäi see kõi ge roh kem 
mõ te tes se. Mi da siis ki te ha, et 
te kiks hu vi õp pi mi se vas tu ning 
hu vi tead mis te vas tu üld se? Kas 
la hen du seks on hea teh ni li se 
va rus tu se ga klas si ruu mid? Eri-
ti uuen dus li kud õp pe mee to did? 
Või pii sab liht salt pa re mast õpi-
la se-õpe ta ja suh test?“

Li saks sel le toob Jaa ni ka väl ja 
eri ne vu sed Ees ti ja Nor ra mõt-
le mis vii si des:

„Esi teks ei saa ega to hi unus-
ta da, et te ge mist on ka he võrd-
le mi si eri ne va ühis kon na ga, 
eri ti kui ar ves ta da aja loo list ja 
ma jan dus lik ku taus ta. Eri ne vad 
ole me me ka en da mõt te mal li de 
poo lest. Kui ees ti õpi la ne lä heb 
ko ju, siis sa ge li kü si tak se te malt 
(kui üld se mi da gi kü si tak se): 
„Mis hin de sa tä na said?“ Te ma 
ea kaas la selt Nor ra maal pä ri-
tak se aga: „Mi da sa tä na õp pi-
sid?“ Eest la se le oma selt hu vi-
tab meid ai nult käe ga kat su tav 
tu lem (koo lis hin ne, hil jem suu-
rem ka sum või töö ta su) ja mär-
ka ma tuks jääb koo li tun ni si su-
li ne pool. 

Nii su gu ne kü si mu sea se tus 
kaht le ma ta mõ ju tab se da, mil li-
selt mõt le va teks ühis kon na liik-
me teks me en da õpi la si ja lap-
si kas va ta me. Siit saab al gu se ka 

prob leem, mil le ga koo lis sa ge li 
vas ta mi si sei sa me. Õpi las tel on 
ras ke mõis ta, miks üht või teist 
tee mat või ai net õp pi ma peab. 
Vä li ne mo ti vat sioo nial li kas ehk 
hin ded ei lä he pal ju de le kor da 
ja si se mist mo ti vaa to rit ei os ka 
õpi la sed il ma toe ta nä ha.“

Pro jek ti koh tu mi se töö koo s-
o le ku tel kaar dis ta ti ühi selt 
pea mi sed prob lee mid õp pe-
töös ning see kaar dis tus saab ki 
ko gu järg ne va pro jek ti töö alu-
seks: kui das ühi selt mää rat le-
tud prob lee me la hen da da ning 
muu ta õp pe töö koo lis sel li seks, 
kus õhi nal töö ta vad nii õpi la sed 
kui õpe ta jad. 

Õpe ta ja Jaa ni ka loo dab, et 
„Hap py Sc hool“ pro jek ti kau du 
on õn ne li ku mad ja mo ti vee ri-
tu mad nii meie õpi la sed, lap-
se va ne mad kui õpe ta jad ja ehk 
ka jas tub see ka meie iga päe va-
ses koo lie lus. See on väl ja kut-
se, mil le ga Trond hei mi ja Tõs-
ta maa õpe ta jad ühi selt eda si 
maad le vad.

Kui pro jek ti töö kõr va le jät-
ta, siis jät tis Trond heim ja Nor-
ra vä ga meel di va mul je. Ai ma-
ri le jäi kõi ge enam meel de seal-
ne ilm - ni melt ei eri ne nud see 
mit te kui da gi Ees tis se ma ha jää-
nud il mast: täp selt sa ma tem-
pe ra tuur ning sa ma jäi sed teed 
ning tä na vad. Sa mas üt leb ta, et 
Trond heim oli vä ga pu has ning 
õh tu sel ajal ka ke na. Veel jäi tal-
le ja Su san na le sil ma nor ra las-
te vä ga va ra ne päe va al gus. Ju ba 
seits me ajal hom mi kul oli linn 
täis rin gi toi me ta vaid ini me si, 
kes tõt ta sid töö le, koo li või aja-
sid muid as ju. 

Mui du gi hak ka sid mei le kõi-
gi le sil ma Nor ra maa kõr ged-
kõr ged hin nad, eri ti toi duai ne-
te omad. Kuid see po le ilm selt 
enam kel le le gi ül la tu seks.

Kau nist tal ve jät ku soo vi des,
Lii na Käär,

pro jek ti juht 

Tõs ta maa koo li esin dus käis 
Trond hei mi kol lee gi del kü las
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

I kvartalis
5. ja 26. veebruaril
5. ja 19. 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!

M
eie val la kul tuu rie lu 
on asu nud juh ti ma 
And res Tölp. To re 

on tõ de da, et noor mees pea le 
koo li rän na kuid taas ko du kan dis 
ta ga si on ja siin se le elu le plaa nib 
si su ja vürt si an da. Saa me siis 
tut ta vaks.

Kus sün di sid ja õp pi sid? Miks 
just kul tuu ri tööd õp pi ma läk-
sid?

Ma olen te ge li kult oma juur-
telt pär na kas, kuid Tõs ta maa-
ga seob mind Se lis te kü la, kust 
on pä rit mi nu va nae ma. Nii sai-
gi põ hi koo li lõ pus siia tul dud ja 
siit eda si on ju ba aja lu gu. 

Pä rast kesk koo li lõ pe ta mist 
läk sin eda si õp pi ma TÜ Vil jan-
di Kul tuu ria ka dee mias se. Eri-
ala va lik (kul tuu ri kor ral dus), 
tu li üs na loo mu li kult, ku na olin 
sel leks ajaks te gut se nud mit mes 
bän dis ning ai da nud ka kor ral-
da da Tõs ta maa kul tuu ri sünd-
mu si. Laiem hu vi kul tuu ri vas tu 
tek kis te ge li kult Vil jan dis.

Mi da pea le kul tuu ri koo li 
lõ pe ta mist te gid?

Pea le Vil jan dit läk sin Kait-
se väk ke. Mul oli õnn ol la üks 
vä hes test, kes tee nis ae ga 
or kest ris ning pä rast se da võt-
sin taas suu na Vil jan di pea le, et 
õp pi da val gus kuns ti eria la, mil-
le jät sin poo le li, ku na tööd oli 
koo li kõr valt ju ba pii sa valt pal-
ju. Tööa la selt olen vii mas tel aas-
ta tel te ge le nud muu seu mi de ga.

Miks ot sus ta sid ko du kan di 
kul tuu ri põl du künd ma tul-
la. Kas on na tu ke hirm ka, et 
maa kaks muu tud?

Maa kaks muu tu mi se hir mu 
mul po le, ku na na tu ke ne maa-
kas olen ma ko guaeg ol nud, 
kuid Tõs ta maa le tu lin sel leks, 
et muu ta rah va ma ja efek tiiv se-
maks ning sel le lä bi ka värs ken-
da da kul tuu rip rog ram mi. 

Pea mi ne ot sus oli siis ki ka 
see, et pä rast rän na kuid Ees tis ja 
vä lis maal taht sin en nast ees kätt 
ko du kan di ga si du da. Tund sin, 
et olen pii sa valt pü si ma tut elu 
ela nud ja siin sed väl ja kut sed on 

kon ti möö da

Mil li seid os ku si saak sid ise 
lä bi hu vi rin gi de õpe ta da?

Ma loo dan, et suu dan ini me-
si ins pi ree ri da ning nen de sil-
ma rin gi avar da da. Muu si ka ja 
üleül di se malt kau nid kuns tid 
on mi nu jaoks süm bioos, mis 
on ot se selt seo tud ene se väl-
jen du se ga ja mõist mi se ga ning 
se da ta han gi teis tes väl ja tuua. 

Rah va ma ja ju ha ta ja na on 
mu töö kor ral da da hu vi rin ge, 
kuid kind las ti ta han õpe ta da 
neid pil le, mi da ise val dan ning 
ai da ta kaa sa an samb li te kok ku 
kõ la mis te le. Teat raal se ma poo-
le pealt loo dan lei da hu vi li si, kes 
soo viks te ge le da he li- ja val gus-
kuns ti ga – ül di se malt kom po-
sit sioo ni ga.

Kas laias laas tus on tek ki nud 
nä ge mus val la kul tuu rie lust 
ter vi ku na?

Laias laas tus suurt pil ti veel 
po le, ku na ma po le veel süü bi-
nud ko ha li ku pä ris mus kul tuu ri 
ega aja loo taus ta, aga olen kin-
del, et see tu leb aja ga. Ül di se-
malt on nii, et kul tuur ei al ga 
kul tuu ri ma jast, vaid ini mes test 
en dist ja kul tuur ne rah vas kes-
 tab kaua.

Kas on ees mär ke, mi da kind-
lalt ta had teos ta da?

On kind las ti ja üheks nen-
deks on kaa sa jas ta da kul tuu ri -
ma ja, et oleks so bi li kud tin gi-
mu sed tant suks, muu si kaks, 
teat riks ning muu deks te ge vus-
teks. Sel le kõr val mui du gi pak-
ku da või ma li kult tu ge vat kul-
tuu rip rog ram mi.

Kui das ko ha ne mi ne on se ni 
kul ge nud?

Ko ha ne mi ne on läi nud 
ke nas ti. Sõb rad ja tut ta vad on 
mind häs ti vas tu võt nud ning 
mind ka ko ha ne mi sel ai da nud. 

Usun, et elu lii gub spi raa li na 
ja nüüd on tei ses ajas jäl le oma 
puu te punkt lei tud, kuid tun nis-
tan, et asi on veel uus ning al les 
lok sub pai ka.

Kü sis TT

Uus nä gu rah va ma jas
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E
la des iga päe vast elu ja 
ol les sa mas ka hea ter vi-
se ga tun dub mei le kõik 

ra vi mi te ja mee di ku te ga seon-
duv ole vat üle liig ne. Ol lak-
se veen du nud sel les, et mi da gi 
ei juh tu, vä he malt mit te en da 
ja oma pe re liik me te ga. Kui 
aga siis ki juh tub hai gus ta ba-
ma ol lak se to pel täh mis: mis on 
nüüd juh tu nud ja mi da kas või 
vae vus te lee ven da mi seks võt ta. 
Ko dus po le ju mi da gi! 

Se da vii mast lau set olen pat-
sien ti de ga va he tult või te le fo-
nit si su hel des pi da nud kuul ma 
oi kui pal ju. Võib ju kü si da, kas 
on mõ tet ko ju ra vi meid üld-
se mu ret se da, hai gu si on ju nii 
pal ju. Me dit sii nis keh tib kuld ne 
sea dus pä ra sus: sa ge da se mad 
hai gu sed esi ne vad ki sa ge da mi-
ni. Se da reeg lit sil mas pi da des 
soo vi tan igas ko dus hoi da põ hi-
li si ra vi meid ja va hen deid, mis 
olek sid es ma sed ka su ta mi seks 
pal ju de sa ge da se ma te mu re de 
kor ral 

Järg ne valt on gi esi ta tud ra vi-
mid koos näi dus tus te ja an nus-
te ga mis peak sid ole ma igas 
ko duap tee gis. Ra vi mi te va li kul 
on läh tu tud eel kõi ge uni ver saal-
su sest, nii väi ke las te le ja va nu-
ri te le, sood sast hin nast ja hõlp-
sast kät te saa da vu sest ap tee ki de 
kä si müü gi le tist.

PA RAT SE TA MOOL
Ra vi mil on va lu vai gis tav ja 

pa la vik ku alan dav toi me. Nii siis 
on üheks näi dus tu seks kõr ge ne-
nud ke ha tem pe ra tuur. Mee les 
ta sub pi da da se da, et pa la vik on 
or ga nis mi kait se reakt sio ni aval-
dus ja se da ei ta su ko he alan-
da ma ha ka ta. Pa la vik ku võiks 
alan da da siis kui: kraa dik laas
näi tab üle 38,5 pü ga la, pa la vi-
ku ga kaas ne vaid näh te na gu 
pea- ja lii ge se va lu, ül dist hal ba 
ene se tun net ta lu tak se hal vas ti. 
Kõr ge ne nud ke ha tem pe ra tuu-
ri ga või vad va ra se ma ko ge mu-
se põh jal kaas ne da väi ke las tel 
kram bid või sü da me-ve re soon-
kon na häi red va ne maea lis tel.

Pa rat se ta moo li tei seks toi-

meks on va lu vai gis tav mõ ju. 
Sel li sed va lud olek sid väik-
se ma te trau ma de ga kaas nev 
va lu, menst ruat sioo ni vae vu sed, 
ham ba va lu, pin ge pea va lu vaim-
sest üle koor mu sest või keh vas 
val gu ses töö ta mi sest jm. Pa rat-
se ta mool võiks ol la ko dus  nii 
tab let ti de na kui imi ku te le pa re-
mi ni so bi va ma te ra vim küü nal-
de na (zups - ja val mis). 

Ta vaan nus täis kas va nu te-
le on 0,5 g va ja du sel, an nust 
võib suu ren da da ku ni 6 tab le ti-
ni päe vas. Väi ke las tel on olu li ne 
ar ves ta da ke ha mas si ja va nust: 
imi ku te le va nu ses 2 - 12 kuud 
100 mg 2 - 3 kor da öö päe vas; 
väi ke las te le 1- 5 aas tat 200 mg 
2 - 3 kor da öö päe vas ja suu re-
ma te le las te le 6 - 12 a. 400 mg 
öö päe vas. Võib mee les pi da-
da ka ra vi mi an nust 15 - 20 mg 
lap se ke ha kaa lu iga ki log ram mi 
koh ta. Ra vim küü nal on saa da-
val 80; 125 ja 250 mg an nus tes. 
Kui laps ju ba nee lab, võib soo-
vi ta da va ja li ku ko gu se ra vi mi 
pu ruks hõõ ru mist ja se ga mist 
suhk ru või moo si ga. Nii on ra vi-
mi hind olu li selt oda vam võr rel-
des ra vim sii ru pi te ja küü nal de-
ga.

Pa rat se ta moo li ga on sar na ne 
toi me üle sa jan di ini me si ai da-
nud as pi rii nil, kuid vii ma ne ei 
so bi väi ke las te le ku ni 6. eluaas-
ta ni, ra se du se ja mao-see det-
rak ti haa van di te kor ral. Pa rat se-
ta mool on see ga uni ver saal sem. 
Pa rat se ta moo li le on eri ne vad 
toot ja fi r mad mõ tel nud väl ja eri-
ne vaid ni me sid, sel lest ei mak sa 
se ga dus se sat tu da, sest toi meai-
ne on üks ja see sa ma. Mõ ned 
ni me tu sed on: Cal pol, Cold rex, 
Da fal gan, Efe ral gan, Grip pos-
tad, Pa mol, Pa na dol, Ri var gyl, 
Ty le nol.

ET TE VAA TUST! Pal jud 
nn. kül me tu se ro hud (Cold rex 
jt)si sal da vad ühe kom po nen di-
na pa rat se ta moo li, kui ka su ta-
da neist mit meid eri ni me li si ja 
sa mas võt ta juur de mõ ne eel-
too dud ni me all pa rat se ta moo-
li võib or ga nis mi jõu dev ra vim 
põh jus ta da mür gis tus näh te ja 

ras keid or gan kah jus tu si. See-
tõt tu tut vu ge ala ti ra vi mi koos-
ti se ga, üks kõik kui ah vat lev sel le 
rek laam te le ris pais tab. 

ÄGE DA NO HU TIL GAD
Kui on ta ba nud hin ga mis-

tee de vii ru sin fekt sioon kaas-
neb sel le ga sa ge li ka ni na kin ni-
sus või tu gev no hu, mis võib ol la 
vä ga gi häi riv. Neid vae vu si saab 
lee ven da da lü hia ja li selt, mit te 
üle 5 - 6 päe va, ka su ta des ni na-
til ka sid, mis paik selt alan da vad 
ni na li mas kes ta tur set. 

Ra vi mi toi meai ne on sar na-
ne, kuid ni med ap tee ki des eri-
ne vad: Xy me lin, Sa no rin, Naf-
ti siin jt. Neid too de tak se ka hes 
kan gu ses: 0,05 ja 0,1 % la hu se-
na. Esi me ne so bib las te le 2. – 
10. aas ta ni ja tei ne täis kas va nu-
te le. Ra vim on saa da val nii til ka-
de na kui sp rei ehk ae ro sool pa-
ken dis. Ra vi mit ma nus ta tak se 
3 - 4 kor da päe vas, soo vi tav on 
pea le se da la ma da mõ ni mi nut, 
nii on toi me mõ ju sam.

AK TIIV SÖE TAB LE TID
Näi dus tu seks on kõ hu pu-

hi tus, see de häi red har ju ma-
tust või vei di rik ne nud toi dust. 
An nus täis kas va nu te le on 1-2 
tab let ti 3 - 4 kor da päe vas, las te-
le ½ tab let ti 2 - 3 kor da päe vas, 
sa maaeg selt on soo vi tav pi da da 
sääst vat diee ti.

AL LER GIA RA VIM
Kui pe re liik me tel on tea da 

al ler gi lis te reakt sioo ni de või ma-
lus, kas siis me si la se ham mus-
tu sest, õie tol must või ko du loo-
ma dest, siis on sel li sed ra vi mid 
ko dus hä da va ja li kud. 

Saa da val on ra vi mid mit me 
eri ne va põlv kon na na, uue ma-
te ee li seks on va ja dus ka su ta da 
neid vaid 1 kord päe vas, sa mu ti 
ei te ki ta need iga päe vast te ge-
vust häi ri vat uni sust. Kä si müü-
gi ra vi mi te na on saa da val tav li-
selt 10 kau pa pa ki tult, suu re ma 
ko gu se jaoks on va ja lik ret sept, 
siis keh tib ka soo dus tus. 

Soo vi ta da võiks uue maid 
ra vi meid: Cla ri tin, Zyr tec jt. 

Ap tee ker võib täp sus ta da nen-
de an nus ta mist las te le.

AL KO HO LI VA BA NA HA JA 
HAA VA PU HAS TUS LA HUS 
( ASEPT, OC TE NI SEPT)

Va hend so bib mar ras tus te-
haa va de de sin fit see ri mi seks. 
Se da ta sub te ha ala ti nen de tek-
ki mi sel, et ära hoi da hi li se maid 
või ma lik ke tü sis tu si.

HAI GUS TE KI TA JA TE VA BA 
HAA VAP LAAS TER

Väik se ma te haa va de-vi gas-
tus te puh taks kat mi seks. Plaas-
ter on pa ki tud ühe kau pa õhu-
kind las ko ti ke ses. So bib suu re-
pä ra selt ka kaa sa võt mi seks rei-
si le.

PU HAS SI DE 
Eri ne va tes laius tes 5; 10; 15 

cm si de med haa va de si du mi-
seks.

KOLM NURK RÄ TIK
Hea abi va hend õla ja käet-

rau ma kor ral es maa biks, sel le-
ga fi k see ri tak se vi gas ta tud kä si 
ke ha tü ve ja kae la um ber. 

JÄÄ KUU BI KUD
Igas ko du kül ma ka pis peaks 

ole ma ala ti saa da val jää kuu bi-
ku ki le ko tid se da mit te nii võrd 
joo ki de ja hu ta mi seks kui ka su-
ta mi seks põ ru tus te, ve ni tus te, 
lii ge set rau ma de ka luu mur du de 
es maa biks. Vä ga sa ge vi ga, mis 
te hak se trau ma de kor ral, on 
nen de mää ri mi ne vii na, spor di-
sal vi ja teis te soo jen da va te ai ne-
te ga. SE DA EI TO HI TE HA. 

Need ai ned põh jus ta vad ve- 
re soon te laie ne mist, soo dus ta-
vad tur se te ket ja va lu tu gev ne-
mist. Iga värs ke trau ma va jab 
kül ma ja ra hu, al les trau ma järg-
selt 3 - 4. päe val võiks ka su ta da 
soo jen da vaid va hen deid.

TEE PUUÕ LI, BURNS HIELD
Saa da val nii sal vi kui ae ro-

sool va hu na. Suu re pä ra ne 
va hend ker ge te põ le tus te ra viks, 
mis on tek ki nud kas liig sest päi-
ke sest, kuu mast veest vm põh-

Koduap teek, täht sad te le fo ni numb rid ku h
7 - 2015 veebruar

jus test. Ta sub mee nu ta da, et 
ker ge ma te põ le tu se es maa bi 
va hend on külm ve si. Põ le tu-
se le las ta joos ta 15 - 20 mi nu tit 
liht salt kül ma vett. Kaob va lu ja 
põ le tu se kol le vä he neb.

KEE DU SOOL ja SÖÖ GI-
SOO DA

Kui hai gu se ga kaas neb tu gev 
ok sen da mi ne ja “ta va li ne ve si ei 
sei sa sees” on soo vi tav mi ne raa-
li de kao asen da mi seks ka su ta-
da soo la ja soo da la hust. Sel leks 
võt ta 1 lii ter kee de tud toa soo ja 
vett, la hus ta da sel les 1 tee lu si-
ka täis kee du soo la ja 1 tee lu si ka-
täis söö gi soo dat, mait set võib 
pa ran da da glü koo si li sa mi se-
ga, 3 - 4 tee lu si ka täit liit ri la hu-
se koh ta. La hust juua väi kes te 
lonk su de ga 1 - 2 liit rit päe vas.

AN TI BIOO TI KUM
Kui pat sient elab pä ris kau gel 

ap tee gist, ars tist ja te lefo nist, on 
tei ne kord mõist lik mõ te mu ret-
se da ko ju nn põ le ti ku ro hi ehk 
an ti bioo ti kum. See on ju ba ret-
sep ti ro hi, mi da saab ars tilt. Ala-
ti ta sub koos lä bi aru ta da mil-
lal ja mis moo di neid ka su ta da. 
Va ja dus sel leks on ai nult erand-
juh tu del. 

An ti bioo ti ku mi näi dus tu-
se sel gi ta mi seks ta va li selt peab 
tu le ma ars ti vas tu võ tu le, kus 
hai ge vaa da tak se lä bi ja te hak se 
mit meid ana lüü se, et va li da kõi-
ge õi gem ra vim. 

SÜ DA ME VA HEN DID
Pe re va ne ma te liik me te ter-

vi se mu red või vad läh tu da sü da-
mest. 

Kä si müü gi ra vi mi test on 
saa da val nit rog lüt se rii ni tab le-
tid. Sel le näi dus tu seks on tui-
ma, su ru va või pi gis ta va va lu 
te ke laial alal rin na ku ta gu sel 
alal. Sel le tek kel ase ta da 1 - 2 
tab let ti kee le al la ja hoi da nen-
de imen du mi se ni. Va lu kaob 
mõ ne mi nu ti ga, va ja du sel saab 
an nus ta mist kor ra ta. Kui va lu 
pü sib 20 - 30 mi nu tit tu leb vii vi-
ta ma tult võt ta ühen dust ars ti ga. 
Nit rog lüt se rii ni kõr val toi meks 

võib ol la mõ ni kord pul see ri va 
ise loo mu ga pea va lu. 

Tei seks ra vi miks on saa da val 
kor va lool või va lo kor diin. Ai tab 
eru tu se ga kaas ne va sü da me-
peks lu se ja rüt mi häi re te lee ven-
da mi seks. Kui mu re pü sib, võt ta 
ühen dust ars ti ga. 

RA VIM TAI MED
Pal ju sid vae vu si saab lee ven-

da da edu kalt taim se te va hen di-
te ga. 

Kum mel. Tee val mis ta mi-
seks võt ta 1 su pi lu si ka täis droo-
gi 1 klaa si kee va vee koh ta, las-
ta tõm ma ta 10 mi nu tit. Ai tab 
kõ hu häi re te pu hul, so bib kur-
gu ku ris ta mi seks ja komp res siks 
sil ma de le ker ge põ le ti ku kor ral. 

Pär naõied. Tee on suu re pä-
ra seks va he diks kül me tu hai gus-
te kor ral.

Lee si kas, nais te pu na. Tee 
on hea va hend põieär ri tu se ja 
põ le ti ku lee ven da mi seks.

Pal der jan. Tee on heaks 
va hen diks eru tu se ja une häi re te 
lee ven da mi seks

Me si. Ai tab kül me tus hai-
gus te, är ri ta va kö ha ja une häi-
re te kor ral.

Küüs lauk ja si bul. Heaks 
va hen diks kül me tus hai gus te 
ja no hu kor ral. Võib pres si da 
mah la ja til gu ta da se da nin na, 
hoi da voo di peat sis tü kel da tu na 
või süüa too relt kas või lei val või 
mee ga.

MI DA PEAB MEE LES PI DA-
MA RA VI MI TE HOID MI SEL 
KO DUS !!!

Tund ma tu ra vim. Kõik ra vi-
mid ko ti kes tes, pur ki des, pa ber-
tuu tu des, lah ti selt kar pi des-
saht li tes tu leb ära vi sa ta. Nen-
dest po le min git ka su, võt mi sel 
nö igaks ju huks võib tek ki da 
pal ju hal ba.

Täh ta ja üle ta nud ra vim. 
Pi ke malt mõt le ma ta vi sa-
ta mi ne ma. Keh tib eel ne va ga 
sa ma oht.

Uuen da mi ne. Ko duap tee ki 
uuen da ta gu re gu laar selt. Se da 
peab te ge ma 3 - 4 kor da aas-
tas, vä he malt kül ma de tu le kul 

ja su ve ha kul.
Lap sed. Ra vi mid ko dus pea-

vad ole ma kät te saa ma tus ko has 
las te le. Ra vi mid oma pil ku-
püüd va te pur ki de ja vär vi de ga 
on väi ke las te le suu reks ah vat lu-
seks. Hal ve ma te ja kõi ge hal ve-
ma te ta ga jär ge de ga õn ne tus te 
väl ti mi seks hoi ta gu neid las te le 
kät te saa ma tult!

TÄHT SAD TE LE FO NI-
NUMB RID
 1220 Üle rii gi li ne pe rears-
ti in fo te le fon, töö tab öö päe-
va ring selt. Saab head nõu iga-
päe vas tes ter vi se kü si mus tes, 
me dit sii ni kor ral du ses jm. Va ja-
du sel suu na tak se kõ ne häi re-
kes ku sees se
 112 Häi re kes kus. Te le fon, 
ku hu pöör du da era kor ra li se 
ter vi se mu re kor ral: äge va lu, 
nõr kus, õhu puu dus, tõ si ne 
vi gas tus, ve re jooks jm. 
 +372 447 1940 Tõs ta maa 
ter vi se kes kus. Ars ti te le fo ni-
nõuan ded, re gist ree ri mi ne vas-
tu võ tu le igal töö päe val kell 8.00 
- 9.00. Öö päe va selt või ma lik 
jät ta tea de au to maat vas ta ja le, 
vas ta mi ne esi me sel või ma lu sel. 
 ter kes@hot.ee Tõs ta maa 
ter vi se kes ku se e-post. Või ma lik 
tel li da kor dus ret sep te, re gist-
ree ri da vas tu võ tu le, esi ta da 
kü si mu si. Vas ta mi ne esi me sel 
või ma lu sel, ta va li selt 1 töö päe-
va jook sul. 

Tõs ta maa ter vi se kes ku se 
tööa jad: E, T, K 8 - 13, N 8-18 
(sh aeg ko du vi sii ti deks) ars ti 
vas tu võtt. 
E, T, K 13-16.00; 
N 18-19.00, 
R 8-16.00 pe reõe ise sei sev 
vs tu võtt. 
Pa ri ma abi saa mi seks on va ja lik 
eel nev re gist ree ru mi ne vas tu-
võ tu le!
 +372 44 7300 Pär nu haig la 
re gist ra tuur. Re gist ree ri mim ne 
eriars ti vas tu võ tu le
 +372 447 3301 Pär nu haig la 
in fo

Ma dis Ves ki mä gi
pe rearst

u pöör du da ter vi se mu re kor ral 2014 Tõs ta maa 
raa ma tu ko gus

Lap sed ja noo red
Toi mu nud on raa ma tu-

ko gu tun nid nii las teaia- kui 
ka koo li las te le. Võr rel des 
vii mas te aas ta te ga on ha ka-
nud lap sed ja noo red enam 
raa ma tuid lu ge ma. Kau ge-
ma te kü la de lap sed, kes pea-
vad pea le koo li ja hu vi rin ge 
ko ju saa mi seks bus si oo ta-
ma vee da vad meel sas ti oma 
va ba ae ga raa ma tu ko gus. 
Kes män gib ar vu tis, kes sõb-
ra ga laua män ge, vik to rii ni, 
kes teeb oma koo li tük ke, kes 
loeb raa ma tut, kes vaa tab 
mõnd dvd. 

Val la päe va de ajal toi mus 
va na de raa ma tu te müük. 
Saa dud ra ha eest os te ti las-
te le laua män ge. Nüüd saab 
män gi da „Tsir kust“, „Ka bet“, 
„Aliast“. 

Li sa tee nu sed
Mõ ne le usi na le lu ge ja le, 

kel lii ku mi se ga ras ku si on 
kor ra kuus vii dud lu ge mist 
ko ju kät te. Kui raa ma tu ko-
gus po le lu ge ja soo vi tud raa-
ma tut, ot sin lä hi mast raa-
ma tu ko gust. Es ma jär je kor-
ras Tõ he last või Poot sist, aga 
ka mu jalt Pär nu maa kon nast 
või Rah vus raa ma tu ko gust. 

Pi le ti te müük eri ne va te-
le üri tus te le, mis toi mu vad 
rah va ma jas või val la päe va de 
raa mes. 

Abis ta mi ne eri ne va te 
e-tee nus te ka su ta mi sel. 

Val la kü las ta ja te le tu ris-
miin fo ja ga mi ne. 

Iga kuu vii ma sel ree del 
on raa ma tu ko gus abiks Ast ri 
Mart son, mi na olen siis Pär-
nus Kesk raa ma tu ko gu poolt 
kor ral da tud koo li tus tel. Eel-
mi sel aas tal rää gi ti näi teks 
tä na päe va ve ne kir ja nu-
sest, ID-kaar di ja mo bii li-ID 
ka su ta mi sest, ko gu de kor-
ras ta mi sest. Sep temb ris käi-
si me Bir git Pe re ga koo li tus-
rei sil Root si ja Taa ni raa ma-
tu ko gu des (sel lest sai lu ge da 
ok toob ri kuu le hest).

Mar ge Pääs tel
Tõs ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta ja
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P
ü ha Lau ren tius (tu leõn-
ne tus te eest kaits ja na 
tun tud mär ter) on 2014. 

aas tal Tõs ta maa val la ela nik ke 
ül di selt häs ti suut nud tu leõn ne-
tus te eest kaits ta – on hä vi nud 
küll ela ni ke va ra, aga tu le kah ju-
de ta ga jär jel val la ko da ni ke read 
vä he ne nud ei ole.

Tõs ta maa val las toi mus 2014. 
aas tal ühek sa tu le kah ju, neist 
ne li elu hoo ne või sel le abi hoo ne 
tu le kah ju. 

Tu le kah ju de tek ke põh jus teks 
olid: ühel ju hul tah ma põ leng; 
ka hel ju hul ri ke elekt ri pai gal-
dis tes; ühel ju hul küt te sead me 
üle küt mi ne. 

Kind las ti on ju ba kõi gi le tea-
da, et pääst jad ei käi enam ai nult 
tuld kus tu ta mas vaid pöö ra vad 
suurt rõh ku ka en ne tu se le. Sel-
leks kü las ta vad pääst jad ko du-
sid ja se da eel kõi ge ees mär gi ga 
nõus ta da ini me si, kui das ela-
da tu leo hu tult. Kind las ti ei käi 
nad kel le ga gi pa han da mas ega 
ka trah vi mas. Ka pääst jad soo-
vi vad ko gu kon na le lä he mal ol la 
ja neid ai da ta. 

On ju pal ju meel di vam ko ha-
ta pääst jaid olu kor ras, kus kõik 
on häs ti, mit te aga olu kor ras, 
kus nad tu le vad meie ko du sid 
kus tu ta ma ja meid tu lest väl ja 
too ma?! 

Pääs tea met kü las tas lõp pe-
nud aas tal 81 Tõs ta maa val la 
ma ja pi da mist. Nen dest seits-
mes ko dus oli prob lee me küt te- 
ja/või elekt ri süs tee mi ga. Nel jas 
kü las ta tud ko dus puu dus suit-
suan dur. 11 ko dus ei ol nud suit-
suan dur töö kor ras või oli al la 
võe tud. 

Ko du kü las tus te käi gus pai-
gal da sid pääst jad küm me suit-
suan du rit.

Li saks pääst ja te ko du kü las-
tus te le on pal ju sel li sei d en ne-
ta vaid te ge vu si, mi da me saa me 
ise tu leo hu tu se ta ga mi seks et te 
võt ta. 

Siin ko hal an na me gi lü hi ke-
se üle vaa te nen dest, mis olek sid 

või nud eel pool too dud tu le kah-
ju de tek ki mi se või ma lu se vä lis-
ta da.

Tah ma põ len gu väl ti mi seks 
peab küt te süs tee me pu has ta ma 
vas ta valt va ja du se le, kuid mit-
te har ve mi ni kui vä he malt üks 
kord aas tas. 

Küt te süs tee mi de pu has ta mi-
se tee nust võib osu ta da korst na-
püh ki ja kut se tun nis tu se ga isik. 
Eel ni me ta tud pä de vu se ga isi-
kuid on või ma lik lei da SA Kut-
se ko da ko du le helt http://www.
kut se ko da.ee/, si ses ta des ot sin-
gus se sõ na „korst na püh ki ja“. 

Li saks on või ma lik lei da lä hi-
ma korst na püh ki ja kon tak tand-
meid Ees ti Korst na püh ki ja te 
Ko ja ko du le helt http://www.
kors ten.ee/.

Ük si ke la mus ja teis tes väi-
kee hi tis tes võib en da tar beks 
küt te süs tee me ka ise pu has ta da, 
jär gi des pu has ta mi se nõu deid. 
Ise püh ki jad pea vad üht la si ka 
ar ves tust pi da ma ja iga viie aas-
ta jook sul tu leb ka neil pa be ri te-
ga korst na püh ki ja kut su da. 

Uue sea du se jär gi tu leb se da 
te ha en ne 1. sep temb rit 2015.

Ri ket elekt ri pai gal di ses on 
või ma lik en ne ta da, jär gi des 
elekt rio hu tu se reeg leid. Näi teks 
kül mik va jab maan du se ga pis-
ti kut, sa mu ti ei to hi külm ka pi 
voo lu võr ku ühen da mi sel ka su-
ta da pi ken dus ju het ega ha ru pis-
ti kut. 

Val gus ti te pu hul tu leks kind-
las ti jäl gi da, mil li ses se kesk kon-
da nad on mõel dud ja eri ti tä he-
le pa ne li kud tu leks ol la sü vis ta-
tud ha lo geen val gus ti te pai gal-
da mi sel, pi da des kin ni nen de 
pai gal dus ju hen dist. 

Neil elu hoo ne te oma ni-
kel, kel lel on va ra se ma tel ae ga-
del pai gal da tud Berg mann- või 
kuu lo juht med, on vii ma ne aeg 
pöör du da elekt ri ku pä de vu se ga 
isi ku poo le, kes pro jek tee rib ja 
pai gal dab kaa saeg se ma ja sel li-
selt ka ohu tu ma elekt ri süs tee-
mi. Elekt rio hu tu se mee les pea-
ga on või ma lik tut vu da Teh ni-
li se Jä re le val ve Ame ti ko du le hel 

http://www.ohu tus.ee/. 
Küt te sead me üle küt mi se 

väl ti mi seks tu leb kor ra ga küt-
ta üks nes üks ah ju täis puid. Kui 
sel lest toa soo ja saa mi seks ei pii-
sa, on ohu tu küt ta üks ah ju täis 
hom mi kul ja tei ne õh tul. Kind-
las ti tu leb li saks jär gi da küt te-
sead me ka su ta mi se põ hi tõ de-
sid: 

Küt ta tu leb kui va de puu de ga 
– ka õuest, kae tud rii dast too-
dud puu del on suur niis ku se 
si sal dus.

Ar ves ta da tu leb puu de küt-
te väär tu se ga, le pal on see väik-
sem, saa rel suu rem. Me tall kes-
ta ga ka min-ah jud – paar kolm 
hal gu kor ra ga.

Ah ju või plii ti tu leb küt ta 
lah ti se siib ri ga – vaeg põ le mi ne 
te ki tab tah ma.

Küt te sead med va ja vad nor-
maal seks põ le mi seks õh ku – 
nõu ko gu deaeg sed hõ re dad elu-
ruu mid (õhu loo mu lik juur de-
vool igalt poolt) te hak se re mon-
di käi gus „ter mo seks“, õhu juur-
de voo lu ruu mi enam ei ole ja 
küt te sea de liht salt ei tõm ba. 
Õhu juur de voo luks ruu mi pai-
gal da tak se vä lis sei na ven ti lat-
sioo ni klapp.

Suit suan du ri pai gal da mi-
ne. Ai nult õi ges se koh ta pan-
dud, täis pa ta rei ga ning tol must 
pu has an dur ai tab meid ohu 
kor ral. Kui on suur ma ja pi da-
mi ne, siis ai nult ühest suit suan-
du rist kah juks ei pii sa. 

Et an dur saaks ol la oma üle-
san de kõr gu sel ja mei le vää ri-
li ne abi mees, pead sa sel le pai-
gu ta ma toa kes ke le lak ke. Sei-
na le pai gal da tud suit suan dur 
võib tu le kah ju avas ta da liig suu-
re hi li ne mi se ga ning ini me lu de 
pääst mi seks võib ol la lii ga hil ja. 

An du ri töös hoid mi seks ei 
ole va ja mi da gi muud, kui va he-
ta da pa ta reid. Pa ta rei va he tus-
sa ge dus ole neb suu res ti pa ta rei 
toot ja fi r mast, kuid ül di selt on 
nen de elueaks üks aas ta. Kui 
an du ri test nu pu le va ju ta des ei 
järg ne sel le le he li sig naal, va jab 
an dur tõe näo li selt uut pa ta reid. 
Uut pa ta reid va jab an dur ka 

siis, kui hak kab iga kol me küm-
ne se kun di ta gant piik sa ta ma. 
Kõi ge liht sam on jäl gi da pu na se 
tu lu ke se vil ku mist, mis on oma-
ne töö kor ras sead me le. 

 
Li saks nõuan ne te le, leia-

te tä na se val la le he va helt Pääs-
tea me ti in fo ma ter ja li ko du sest 
tu leo hu tu sest. In fo ma ter ja lis 
väl ja too dud tu leo hu tus nõu-
deid iga päe vae lus jär gi des ei ole 
teil va ja dust enam loo ta üks-
nes Pü ha Lau ren tiu se kait se le. 
Tõs ta maa val la tu leo hu tus saab 
nii ta ga tud kõi gi val la ko da ni ke 
kaa sa bil. 

Li saks on või ma lik tea da 
saa da en da ko du tu leo hu tus-
hin nang, vas ta tes 15le liht sa le 
kü si mu se le in ter ne tiaad res sil 
https://www.ko du tu leo hu tuks.
ee/. 

Ja kui ik ka tun ne te, et ei ole 
vä ga kin del en da ko du tu leo hu-
tu ses, võt ke ühen dust Tõs ta maa 
pääs te ko man do ko man do pea-
li ku Mai du ga – te ma või mu ses 
on saa ta teie ko ju spet sia list, kes 
an nab ko du kü las tu se käi gus 
as ja ko ha seid juht nöö re ja nõu 
ko du se tu leo hu tu se ta ga mi sel. 

Ja är ge unus ta ge siin juu res 
oma lä he da si. Vaa da ke üle oma 
va na va ne ma te, tä di de-onu-
de ko dud. Kas neil on seal ik ka 
ohu tu? Kas ohust tea vi ta mi ne 
õi geaeg ne? 

Pa ha ei tee ka see, kui an na-
te Pääs tea me ti le või ko ha li ku-
le oma va lit su se le tea da naab-
ri nai sest või –me hest, kes küll 
püüab kui da gi ise hak ka ma saa-
da, kuid nä ha on, et mit te just 
kõi ge pa re mi ni. Kind las ti ei to hi 
ilm sel geid ohu mär ke – nap si ta-
mi ne ja toas suit se ta mi ne, kat ki-
sed küt te kol ded, an du ri puu du-
mi ne- ig no ree ri da. 

Ohust tea ta mi ne ei ole kind-
las ti pea le kae ba mi ne vaid hoo-
pis ki abis ta mi ne, hoo li mi ne. 

Tu leo hu tut 2015. aas tat kõi-
ki de le val la ko da ni ke le.

 
Jaak Jaan so,

Tu leo hu tus kont rol li bü roo ju ha ta ja
Pääs tea me ti Lää ne pääs te kes kus

Püha Lau ren tius Tõs ta maa val las
9 - 2015 veebruar

19. jaa nua ril kuu lu ta ti 2015. aas ta kon ve rent si ga Pa rii sis, 
UNES CO pea kor te ris, rah vus va he li seks val gu se aas taks. Rõ hu ta-
tak se val gu sel põ hi ne va te teh no loo gia te suurt täht sust, eri ti  tu le-
vi kus. Kui 20. sa jand oli elekt roo ni ka sa jand, siis 21. sa jand usu tak-
se ku ju ne vat fo too ni ka sa jan diks.

Kon ve rent sil te gi ühe põ hiet te kan de Ve ne  Tea dus te Aka dee mia 
aka dee mik, 2000. aas tal No be li pree mia lau reaa diks ni me ta tud 
Zho res Al fe rov.

Lu gu pee tud tead la ne on vii bi nud ka Pär nus, kus ta töö tas paar 
nä da lat Loot si tä na val asu nud me re bio loo gia la bo ra too riu mis.

P.S. Lam ba- aas ta al gab veeb rua ri lõ pus. 

HETKI JÜ RI TEN SO NI FO TO KO GUST

TÕHE LA-ER MIS TU LOO DU SA LA 
KAIT SE KOR RAL DUS KA VA 
AVA LIK KU SE KAA SA MI SE 

KOO SO LEK

Kesk kon naa met tea tab, et on al ga ta nud 
Tõ he la-Er mis tu loo du sa la (hõl mab Tõ he la-Er mis tu 
hoiua la, Tõ he la-Er mis tu kal ju kot ka pü sie lu pai ka, 

Se lis te kas si ka ku pü sie lu pai ka ja Se lis te me ri kot ka 
pü sie lu pai ka) kait se kor ral dus ka va koos ta mi se 

aas ta teks 2016 - 2025. 
Kait se kor ral dus ka va ga kir jel da tak se ala ees mär giks 

ole vaid loo dus väär tu si, nen de mõ ju te gu reid ja 
kait se meet meid ning koos ta tak se te ge vus te ta bel, 

kus va ja li kud te ge vu sed on mää rat le tud koos 
tõe näo li se lä bi vii mi se aja ning mak su mu se ga. 

Kait se kor ral dus ka va koos ta ja on Con sul ta re OÜ.

Kait se kor ral dus ka va koos ta misp rot ses si raa mes 
toi mub ava lik ku se kaa sa mi se koo so lek: 

nel ja päe val, 26. veeb rua ril 2015 kell 13 
Tõs ta maa rah va ma jas.

Ko ha le on oo da tud maao ma ni kud, ko ha li kud 
ela ni kud, et te võt jad ja tei sed as jast hu vi ta tud isi kud. 

Kait se kor ral dus ka va eel nõu on 
ala tes 13.02.2015 tut vu mi seks üle val 
Kesk kon naa me ti ko du le hel aad res sil 

http://www.kesk kon naa met.ee/uu di sed-ja-ar tik lid/

In fo: 

Ma ri Raid la, Con sul ta re OÜ, 

ma ri@con sul ta re.ee, tel 5349 3039.

Ja na Ga la di, Kesk kon naa met, 

ja na.ga la di@kesk kon naa met.ee, tel 5750 2105, 447 7379.

ROO SA LAU PÄEV
Lau päe val, 7. märt sil män gib 

Cot ze söö gi ma jas 
an sam bel HARK

Pi du al gab kell ühek sa ja kes tab kol me ni öö sel 
(21.00 - 03.00)

An sam bel tu leb püü ne le ala tes kel la 22-st

Pi let ku ni kel la 22ni 4 eu rot, 
ala tes kel la 22st on pi let 7 eu rot

Nais te le on sis se pääs ku ni 22.00 TA SU TA

Dress co de: ROO SA. Pa rim roo sa saab au hin na.
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MM
e risk ehk en di se 
ni me ga me ris-
ki on um bes 

va re se suu ru ne me re ran-
da des ja lai du del elav ker ges ti 
ära tun tav kont rast se su les ti ku-
ga pe sit se ja. 

Me ris ki pea, kael ja ke ha üla-
pool on mus tad, üle jää nud ke ha 
aga val ge. Suh te li selt pikk nokk 
on ve ri pu na ne, ja lad pu na kas-
p ruu nid. Noor tel lin du del on 
su les tik tuh mim ja kur gu all val-
ge pool kae lus. Nii emas- kui ka 
isas lind on ühe su gu sed. 

Me risk on vä ga hää le kas, 
pe sa pai gas la seb ta hoia tus hüü-
du kuul da va le ka öö si ti. Hää-
lit su sed on kõr ged ja val jud 
„ku biik, ku biik...” ja „piik, piik, 
pik, pik...”. Ohu kor ral hää lit seb 
ta jä re leand ma tult ning jä li tab 
va re seid, ka ja kaid ja tei si lin de, 
kes lä he ne vad poe ga de le. 

Isas lin nud ko gu ne vad sa ge-
li oma pä ras tes se grup pi des se, 
kõn ni vad ühes koos rin gi, pea 
al la poo le pai nu ta tud, ja hää lit-
se vad, na gu klõ bis taks kas tan-

jet te, või 
tril ler da-
vad pi kalt. 

Me ris ki elu-
pai gaks on vee lä he-
da ne kli bu- või lii va ran-
nik või siis ka ri loo ma de poolt 
kõ vaks tam bi tud ma dal mu ru ne 
ran nik. 

Igal ju hul aga on me ris ki elu-
paik vee ga seo tud. Lin du de suu-
ru se koh ta on neil kül lalt ki suur 
pe sit sus ter ri too rium. 

Pe sit sus pai gal toi-
mub ka me ris ki te 
mäng. See al gab maas, 
kus juu res isas lind oma pead 
ka he le poo le van gu tab ja sel le le 
taus taks ka he le dalt ki sab. See-
jä rel hü pa tak se õh ku ja len na-

tak se koos paa ri li se ga või ük sin-
da pe sa pai ga poo le. 

Pe sa ehi tab me risk kli bu le. 
See on lah ti ne üht la se suu ru se-
ga väi kes te ki vi kes te ga ker gelt 

voo der da tud lohk. 

Emas-
lind mu neb 
mai al gu ses 

ta va li selt 3, 
har va 4 ka re-

da koo re list lii-
va kar va hal li de 
lai ku de ja mus-

ta de täh ni de või 
kriip su kes te ga kir-

ja tud mu na. 
Paar hoi dub üh te, va ne mad 

hau vad kor da möö da kok ku 25 - 
28 päe va ja poe ga de eest hoo lit-

se vad ka mõ le mad. Pe sa val vab 
me risk tä he le pa ne li kult. 

Kuul des hoia tus hüü du, 
põ ge neb hau duv lind pe salt kii-
res ti. Het ke pä rast ja lu tab ran-
nas na gu muu seas kaks me ris kit 
ning jäl gib vaik selt sünd mus te 
käi ku. Po jad on len nu või me li-

sed um bes 
v i i e 

nä da-
la pä rast ehk juu ni 

lõ puks, kuid su gu küp-
seks saa vad nad al les kol-

meaas ta se na. 
Me risk te gut seb ran na joo-

nel ning toi tub selg roo tu test 
loo ma dest, kel leks on li mu sed, 
har jas-us sid, me re kar bid, teod 
ja pu tu kad, ke da ta ran nalt või 
ma da last veest oma pi ka no ka-
ga kor jab. 

Me risk on meil ta va li ne 
ränd lind, ke da si se maal ku sa gil 
ei leia. Meil on ta le vi nud ran ni-
kul ja Lää ne-Ees ti saar tel. Lah-
ku vad ta va li selt sep temb ris ja 
naa se vad märt sis-ap ril lis. 

Me risk on Ees tis loo dus kait-
se all.

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

VV
õ sa raat on oma var ja tud 
elu vii si ja ta ga si hoid li-
ku vä li mu se tõt tu vä he 

tun tud, ehk ki te ma ees ti keel ne 
ni mi pä ri neb just va na rah valt. 

Te ma su les tik on üp ris sil-
ma paist ma tu – kur gua lu ne ja 
rind on sink jas hal lid, selg pru-
un tu me da te pi ki joon te ga, 
nokk sa le ja te rav. 

Võ sa raat on varb-
la sest pi sut väik sem ja 
nii emas- kui isas lind on 
ühe su gu sed.

Võ sa raat elut seb põ hi li selt 
alus met sas, eri ti noor te kuus-
ke de tih ni kus, kust on ras ke lä bi 
pää se da. Ta on kart lik ja et te-
vaat lik vä he mär ga tav lind. 

Et te vaat li ku elu vii si juu res 
on eran diks vaid see, et lau lu 
ajal is tub isas lind kuu se lad vas. 

Laul on liht ne ja ta sa ne, 
mis mee nu tab pi sut 
käb li ku oma, kuid 
on aeg la sem ja 
üks lui sem. 
Ta va li-
s e l t 

esi tab võ sa raat 
oma lau lu paar kor da 
jär jest ja kaob siis jäl le 
kii res ti al la kuu si kus se. 

Võ sa raat pe sit seb 
kuu si ku tes, hõ re da tes kuu se-
se ga met sa des, ka das ti kes, kuu-
seis tan di kes, raies mi kel. Emas- 
ja isas lind ehi ta vad koos pe sa 
samb last ja ro hu kõr test ning 
voo der da vad sel le kar va de, vil la 

ja mõ ne de 
sul ge de ga. 

Pe sa on ta va-
li selt um bes 

meet ri kõr gu sel 
maa pin nast ja häs ti 

var ja tud ko has. 
Emas lind 
m u  n e b 
4-6 mu na 
ning hau-

dub neid 11-13 päe va. 
Mõ le mad va ne mad toi da vad 

poe gi, kes saa vad len nu või me-
lis teks 10-14 päe va pä rast. 

Toi duks on pu tu kad, röö vi-

kud, ämb li kud, väi ke sed us sid, 
seem ned. 

Võ sa raa di poe gi võib len da-
mas nä ha ala tes juu ni kuu kesk-
pai gast. See jä rel alus tab lin nu-
paar tei se kur na ga, kuid ku na gi 
ei ka su ta ta va na pe sa, vaid ehi-
ta tak se uus. Va hel võib võ sa raa-
dil ol la ka kolm pe sa kon da aas-
tas. 

Võ sa raat on ränd lind ja lah-
kub Ees tist ha ri li kult sep temb-
ris-ok toob ris. 

Te ma tal vi tu sa la deks on 
Lõu na-Eu roo pa ja Põh ja-Aaf-
ri ka. Ke va del saa bu vad võ sa-
raa did ta ga si pe sit sus pai ka de le 
märt sis-ap ril lis. 

Mõ ned lin nud jää vad va hel 
ka tal veks Ees tis se, toi tu des 
koos teis te tal vi tu ja te ga ini mes-
te pan dud lin nu ma ja dest saa da-
vaist seem neist. 

Võ sa raat on Ees tis loo dus-
kait se all.

Võsa raatVõsa raat

11 - 2015 veebruar

Tõhe la 
raa ma tu ko gu 
kut sub näi tu se le 
“Nad on kõik jal”

Meie elu lä bi vil di. 
Vil di tud mui nas ju tu 
te ge la sed, laua mäng, 
ufod, loo mad, 
au to maailm jne. 
Vil ti nud Tõ he la kü la, 
Köös sa-Jü ri ta lu 
lap se laps Eve Rein vä li.

Näi tus ava tud 
3.02. - 4.04.2015 
raa ma tu ko gu 
lah tio le ku ae ga del.

 Ki lin gi- Nõm me rah va ma jas 
toi mus kol ma päe val, 28.jaa nua-
ril lau lu kon kurss “Kau nim met-
sa laul 2015”. 

Meie kool osa les sel lel võist-
lu sel teist kor da. 

So lis ti de võist lu sest võt sid 
osa Kei ly Kaal, Ma ria Too do ja 
He le vi Jur jev. 

Päev al gas kell 12 ja kon kur-
si le oli re gist ree ru nud 72 lau-
lu. Saa lis lau le kuu la tes möö-
dus päev kii relt ja õh tul poo le 
kuueks olid ki lau lud laul dud. 
Žürii te gi tea ta vaks oma ot su-
sed. 

Meie so lis ti dest läks vä ga 
häs ti He le vi Jur je vil, kes või tis 
8.-9. klas si de so lis ti de voo rus 
kol man da ko ha. 

Li saks sel le le sai me suu re 
ül la tu se osa li seks, kui kuu lu ta-
ti väl ja tii tel “Kau nim met sa laul 
2015”. 

Mi nu va li tud laul peal kir ja ga 
“Kui kau ge le läed “ osu tus sel-
le tiit li vää ri li seks, mil le He le vi 
vä ga kau nilt ära lau lis. 

Lau lu kon kurss oli vä ga to re-
das ti or ga ni see ri tud ja üks ki 
laul ja ei läi nud ko ju il ma kin-
gi tu se ta. Kõik ju hen da jad said 
tra dit sioo ni li se kuu se ke se, mil-
lest ku jun da da lau lu park.

Ai täh kõi ki de le tub li de le 
laul ja te le!

Ivi Kask,
muu si kaõ pe ta ja.

Lau lu kon kurss 
“Kau nim met sa laul 2015”
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Rainer Kullerkupp – 18.12.2014

Marta Raavik – 20.12.2014

Kasper Tomson – 02.01.2015

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!

JaanuarikuuJaanuarikuu
             juubilarid             juubilarid

MARIA KIIRATS 95MARIA KIIRATS 95
ELLI TERAS 87ELLI TERAS 87

MILDA RAND 86MILDA RAND 86
HEINO RAND 83HEINO RAND 83
HELJA SUTT 82HELJA SUTT 82

JOSEFINE KULD 81JOSEFINE KULD 81
TAIMU ADAMS 78TAIMU ADAMS 78

SALME LEAS 77SALME LEAS 77
KAI TAURUS 77KAI TAURUS 77

ELVI RIVIMETS 76ELVI RIVIMETS 76
ELLI TEKI 76ELLI TEKI 76

ASTA KIVIMAA 73ASTA KIVIMAA 73
LEILI KARLEP 71LEILI KARLEP 71

BARBRO ESTELLE NÖMME 70BARBRO ESTELLE NÖMME 70
EEVI KOTT 65EEVI KOTT 65

VELLO LAPP
18.04.1930 – 31.12.2014

ARNOLD NURM
7.09.1926 – 10.01.2015

Kaas tun dea val dus

Las küün la val gus mä les tu si pai tab
ja kao tus va lu lee ven da da ai tab.

Sü dam lik kaas tun ne Ai ma le 
abi kaa sa Ar no Nur me sur ma pu hul.

Ea ka te klu bi

Kaas tun dea val dus

Jää me kur bu ses lei na ma 
oma to re dat naab ri meest 

Vel lo Lap pi
ja aval da me kaas tun net 

Ai no le.

Ma ja rah vas Rin gi 19

Mä les ta des

Ei as tu jalg enam arm said ra du,

Ei ava kä si ko du vä ra vat.

Sü dam lik 
kaas tun ne Ai ma le 

abi kaa sa kao tu se pu hul.

Vo ki ra tas

Arvu ti ga esi neb prob lee me, 
va jab re mon ti-hool dust või on aeg la ne?

Va ja te ar vu tia last nõu?
He lis ta ge 5817 9073 ja 

leia me Teie mu re le la hen du se.

Lau päe val, 14. veeb rua ril
kell 21 – 03

Tõs ta maa rah va ma jas

DJ And rus Pir so
Esi neb peo tant su paar Pär nu

tant suk lu bist Mi ni fox
Üles as tub ka ko ha lik tant sut rupp

Pi let 4 eu rot, ala tes kella 23.00 8 eu rot

Õh tu stii liks on tä pid ja mum mud!
Au hin na sa du!




