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Tõs ta maa val la "Aas ta Te gu 2015"
A

as ta te gu va li tak se tra dit sioo ni li selt vo li ko gu ja val la va lit-
su se aas ta lõ pu vas tu võ tul, ku hu kut su tak se ini me sed, kes 
val la le kõi ge roh kem nä gu on and nud. Tä na vu täi de ti 112 

an kee ti. 
Üle kaa lu kalt va li ti pa ri maks teoks Le pas pää – Kih le pa tee 

re mont ja must kat te pa nek. Eda si ju ba Swed ban ki pan gaau to-
maat Tõs ta maa le, las teaia ka pi taal re mon di lõ pe ta mi ne, 5 aas tat 
Tõs ta maa su ve teat rit ja eten dus „Sk vot ti jad“, Tõs ta maa mõi sa koo li 
aren dusp ro jekt, Soo sel ja ta lu uus vil ja kui va ti, Vais te Ran na häär-
ber Maa ko du kon kur si võit ja, näi te rin gi eten dus „Aten taat“, Kõ pu 
ki ri ku ka tu se ka pi taal re mont, Ma ni ja ma ja ka re konst ruee ri mi ne, 
Tõ he la kul tuur ja jär ve män gud, Er mis tu ohv ri ki vi ümb ru se kor-
ras ta mi ne.

AAS TA TE GI JAD VO LI KO GU JA 
VAL LA VA LIT SU SE TUN NUS TUS:

Ka ro lii ne Kask, Tõs ta maa ja Pär nu maa pa rim 
noor soo töö ta ja

Ma dis Ves ki mä gi, 20 aas tat me dit sii ni kuns ti 
Tõs ta maal

Ai var ja Ruth Ve ne, 30 aas tat Talt si ta lu

Anu Pa gar, pa ga ri too de te väi keet te võt te 
käi vi ta mi ne

Õn ne ja Jü ri Vai nu ki vi, Vais te ran na häär ber – 
kau nis uus maa ko du, aja kir ja Maa ko du 
kon kur si võit ja
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 Ühel õh tul is tu sin pea le lau-
dast tu le kut köö gis ja pi da sin 
hä ma rik ku. Rä tik peas ja ta va li-
sed dres sid sel jas. Tu li prak sus 
pil di all, ak na ta ha jäi tuul ja 
vihm. Rüü pa sin teed ja hau-
ka sin kõr va le või lei ba dok to ri 
vors ti ga, just se da, mi da too-
de tak se Saa re maal. Raa diost 
kos tis Päe va ka ja kõll ja mõ ne 
aja pä rast tea tas dik tor, et “te 
kuul si te Päe va ka ja jär je kor ra-
numb ri ga 19 997”. 

Kor ra ga tund sin, et just 
täp selt nii on ju ba kord ol nud. 
See sa ma tu le prak su mi ne, soe 
ja ma gus tee ning sa ma mait se-
ga vors ti leib. Raa dio päe vas te 
sünd mus te ka ja, aga en ne se da 
veel ka une jutt. Siis oli raa dio 
au ko hal, kae tud li ni ku ga ja sel-
le peal hall port se la nist lah tis te 
lõu ga de ga jõe ho bu fi  guur. Is tu-
si me va nae ma ga hä mar du nud 
toas, ka te mal oli rä tik peas ja 
ta oli tul nud lau dast. 

Ka he vors ti lei va va he le 
on jää nud 50 aas tat ja kui ma 
prae gu sel le le mõt len, lä heb 
silm mär jaks. Veel mõt len, kas 
mi nu väi ke poiss is tub ku na-
gi mee nu tades, kui das meie 
ka he ke si ühel õh tul vors ti lei ba 
sõi me ja tu li prak sus mõ nu sas ti 
plii di all. Ammu oli pi si ke jõe-
ho bu aja märk, ta oli pal ju des 
ko du des kum mu tie he. Nüüd 
võib lei da ku ju kest vaid an tii gi-
poest. Va nae mal jäi gi pä ris jõe-
ho bu nä ge ma ta, te ma keel dus 
oma leh ma juu rest kau ge ma le 
lah ku mast. 

Ma ise gi ka des tan te da sel le 
pi si ke se ko duõue pä rast, mis 
oli te ma kind lus. Mi na pean 
vaa ta ma, et õi ge vors ti jupp, 
rä tik ja dres sid käe pä rast oleks, 
et õi get het ke oma väi ke se poi-
si ga mit te ma ha ma ga da meie 
oma kind lu ses. 

Ülle Tamm, 
toimetaja

JUHTKIRI

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

Lä he neb Lea der 
pro jek ti toe tus te 
taot le mi se aeg. 

MTÜ Pär nu La he Part ner-
lus ko gu(edas pi di PLPK) plaa-
nib ava da taot lus voo ru ap ril-
lis 2016. PLPK tea tab taot lus te 
esi ta mi se (uuel pe rioo dil kõik 
e-PRIA kau du) täh ta ja oma 
vee bi le hel ning Pär nu Pos-
ti me hes vä he malt 4 nä da lat 
en ne taot lus voo ru al gust. Het-
kel on PLPK Ra ken dus ka va 
2016 koos meet me leh te de ga 
PRIA-s kin ni ta mi sel. Pa lu me 
taot le ja tel en ne pro jek ti toe tu-
se taot lus te esi ta mist jär gi da 
kin ni ta tud Ra ken dus ka va, mis 
pan nak se PLPK ko du le he kül-
je le mär ke ga „kin ni ta tud“, het-
kel mär ge „kin ni ta mi sel“.

Pro jek ti toe tu se taot le ja jär-
gib MTÜ Pär nu La he Part-
ner lus ko gu te ge vus piir kon na 
St ra tee giat 2014 - 2020 (www.
plp.ee) PLPK ra ken dus ka va 
meet me tes taot le ja te le keh-
tes ta tud nõu deid (www.plp.ee 
link pro jek ti taot le ja le ) – PLPK 
jär gib LEA DER-mää ru se nõu-
deid (https://www.rii gi tea ta ja.
ee/akt/127102015011).

e-PRIA kesk kon nas pro-
jek ti toe tu se taot lu se esi ta mi-
sel ka su ta da PRIA poolt keh-
tes tud vor me, mis on lei ta vad 
www.plp.ee lin gi Pro jek ti taot-
le ja le ja sealt lin gi Taot lus vor-
mid alt või www.pria.ee Lea-
der me nüü alt „Lea der-meet-
me raa mes an tav pro jek ti toe-
tus (MAK 2014-2020 mee de 
19.2, 19.3)“ le he lõ puo sas link 
Vor mid alt.

PLPK hin dab taot lu se vas-
ta vust st ra tee gia le ja ra ken-
dus ka va le ning teeb PRIA-le 
meet me ee lar ve pii res et te pa-
ne ku pa re mus jär jes tu se koh-
ta. KÕIK taot lu sed esi ta tak se 
PRIA le. PRIA kont rol lib nõue-
te le vas ta vust ai nult nen de 

taot le ja te osas, kel le taot lu sed 
on saa nud PLPKst täie li ku või 
osa li se ra has tu se et te pa ne ku ja 
Lea der -mää ru se § 41 ko ha selt 
teeb pro jek ti toe tu se taot lu se 
ra hul da mi se või ra hul da ma ta 
jät mi se ot su se.

Järg ne valt lü hi dalt meet me-
test ja kes saab taot le da. PLPK 
pla nee rib 2016 ra ken dus ka vas 
ava da ne li mee det:

PLPK Mee de 1 „Et te võt lu-
se aren da mi ne ja mit me ke sis-
ta mi ne“, kus taot le jaks PLPK 
te ge vus piir kon nas te gut sev 
(te gut se nud vä he malt 6 kuud) 
AS, OÜ, FIE, SA, MTÜ, mil le 
liik me test üle 50% on et te võt-
jad. 

Mee de 1 ül dees märk: PLPK 
te ge vus piir kon nas on are ne-
nud uuen dus lik et te võt lus ja 
pa ra ne nud töö hõi ve. 
Spet sii fi  li sed ees mär gid:
• te ge vus piir kon nas ko ha li ku-
le too rai ne le ja res sur si le on 
an tud li sand väär tust;
• ka su tu se le on võe tud uuen-
dus lik ke la hen du si;
• toi mib mik roet te võt ja te 
koos töö ja võr gus tu mi ne;
• tee nus te, too de te kva li teet 
on pa ra ne nud

Meet mest 1 toe tu se määr on 
60 prot sen ti toe ta ta va te ge vu-
se või in ves tee rin gu abi kõlbu-
li kest ku lu dest va ko gu kon-
na tee nu sed. PLPK üld koo s-
o le ku poolt kin ni ta tud ko gu-
kon na tee nu se pro jek ti toe tu-
se taot lu se toe tu se määr võib 
ol la 61-90 prot sen ti toe ta ta va 
te ge vu se või in ves tee rin gu abi-
kõlbu li kest ku lu dest.

 Pro jek ti toe tu se taot lu se 
määr ühes taot lus voo rus mak-
si maal selt 70 000€ ja mi ni-
maal selt 3000€. Meet me pro-
jek ti toe tu se 2016 pla nee ri tud 
ee lar ve on 501 328€. Ühes 
taot lus voo rus saab taot le ja esi-
ta da ühe pro jek ti taot lu se.

PLPK Mee de 2 „Ak tiiv-
ne ko gu kond“, kus taot le-
jaks PLPK te ge vus piir kon nas 
te gut sev (te gut se nud vä he malt 
6 kuud) KOV, MTÜ(sh ko ha lik 
te ge vusg rupp) või SA.
PLPK Mee de 2 ül dees-
märk:PLPK te ge vus piir kon-
na elu kesk kond on at rak tiiv ne 
ning ko gu kon nad on tu ge vad 
ja jät ku suut li kud. 
Spet sii fi  li sed ees mär gid:
• piir kon nas on väl ja aren da-
tud ko gu kon na va ja dus test 
läh tu vad ko gu kon da elav da-
vad te ge vu sed ja ko gu kon na-
tee nu sed;
• piir kond li kud eri pä rad on 
ra ken da tud elu kesk kon na 
ku jun da mi se hü van guks;
• ko gu kon da de koos töö ja 
noor soo töö on ak ti vi see ru-
nud. 

Pro jek ti toe tu se taot lu se 
määr ühes taot lus voo rus mak-
si maal selt 90 prot sen ti toe ta ta-
va te ge vu se või in ves tee rin gu 
abi kõlb li kest ku lu dest. PLPK 
üld koo so le ku poolt kin ni ta tud 
ko gu kon na tee nu se pro jek ti-
toe tu se taot lu se toe tu se määr 
võib ol la 61-90 prot sen ti toe ta-
ta va te ge vu se või in ves tee rin-
gu abi kõlb li kest ku lu dest.

Ühes taot lus voo rus mak si-
maal ne pro jek ti toe tus 40 000 
€ ja mi ni maal ne 1 000 €. Meet-
me pro jek ti toe tu se 2016 pla-
nee ri tud ee lar ve 300 796 €. 
Ühes taot lus voo rus saab taot-
le ja esi ta da kaks pro jek ti, neist 
üks in ves tee rin gu pro jekt.

PLPK Mee de 3 „Ro man-
ti li se Ran na tee ühis te ge vus ja 
tu run dus“, kus taot le jaks PLPK 
te ge vus piir kon nas te gut sev 
(te gut se nud vä he malt 6 kuud) 
KOV, SA, MTÜ sh ko ha lik 
te ge vusg rupp. Pro jek ti toe tu-
se taot lu se määr taot lus voo-
rus mak si maal ne pro jek ti toe-

Eden da ge oma elu LEA DER toe tu
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us te ga
tus 70 000 € ja mi ni maal ne 1 
000 €. Pro jek ti taot lu ses toe tu se 
määr KOV-l, SA-l, MTÜ-l ku ni 
90 prot sen ti toe ta ta va te ge vu se 
või in ves tee rin gu abi kõlb li kest 
ku lu dest.

Meet me ül dees märk: Kü las-
ta ja te arv Ro man ti li sel Ran na-
teel on kas va nud. 
Spet sii fi  li sed ees mär gid:
• li san du nud on ühis te ge vu si;
• puh ke kesk kond on pa ren da-
tud;
• pa ra ne nud on ko gu kon da de, 
et te võ te te ja or ga ni sat sioo ni de 
koos töö.

Kui Mee de 3 esi ta tud pro jek-
ti toe tu se taot le mi sel on kaa sa-
tud ka su saa jaid kõi ki dest PLPK 
val da dest, siis mak si maal ne 
pro jek ti toe tus prog ramm pe-
rioo dil taot le ja koh ta ku ni 200 
000 €. Teis tel pro jek ti toe tu se 
taot le ja tel on toe tus ühes taot-
lus voo rus mak si maal selt 70 000 
€ ja mi ni maal ne 1 000 €. 

PLPK Mee de 4 „Re gio naal-
se ja Pii riü le se koos töö eden da-
mi ne“

Taot le jaks saab ol la ai nult 
PLPK. Pro jek ti toe tu se taot le mi-
sel piir määr pii riü le se koos töö 
et te val mis ta mi sel 100 prot sen-
ti abi kõlb li ke ku lu de mak su mu-
sest. Rah vus va he lis te koos tööp-
ro jek ti de pro jek ti toe tu se taot le-
mi sel ku ni 90 prot sen ti toe ta-
ta va te ge vu se või in ves tee rin gu 
abi kõlb li kest ku lu dest. Pro jek-
ti toe tu se taot lu ses toe tu se mak-
si mum määr 200 000 € ja mii ni-
mum 2 000 eu rot.

Mee de 4 ül dees märk: PLPK 
te ge vus piir kon na et te võt ja te ja 
mit te tu lun du sü hin gu te rii gi si-
se ne ja rah vus va he li se suht le mi-
se või me kus on pa ra ne nud.

PLPK bü roo asu ko ha ga 
Aud ru vald, Aud ru kool, Li hu-
la mnt 10 nõus tab PLPK Lea-
der -meet mest pro jek ti toe tu se 
taot le jaid. Pa re ma aja ka su tu se 
ees mär gil pa lu me või ma lu sel 
tel 433 1053 või mob 509 2261 
nõus ta mi se aeg kok ku lep pi da. 

Mer ce des Me ri maa,
MTÜ PLPK te gev juht

Õpi la se koo li päev koos neb ai ne tun-
di dest ja õp pe töö vä lis test te ge vus-
test. Vii mas te al la kuu lu vad osa le-
mi ne hu vi rin gi des, üri tus tel kaa sa 
löö mi ne, ela mi ne õpi las ko dus ja ka 
pi ka päe va rüh mas te gut se mi ne.

Pi ka päe va rühm või mal dab õpi la se le tu ge 
ja jä rel val vet õp pe tööst va ba aja si sus ta mi sel, 
pe da goo gi list ju hen da mist tun nis poo le li jää-
nud üle san ne te lõ pe ta mi sel, ko dus te üle san ne te 
täit mi sel ning suu na mist hu via la te ge vu ses ning 
hu vi de aren da mi sel.

Se ni on Tõs ta maa koo li pi ka päe va rüh ma 
suu ru seks ol nud 24 õpi last ning ole me rüh ma 
koos sei sus ee lis ta nud bus si ga sõit vaid algk las-
si de õpi la si, põh jen du se ga, et väi ke sel koo li jüt-
sil oleks ta ga tud jä rel val ve ja ka toit lus ta mi ne, 

ku niks buss et te sõi dab ja al gab ko du tee.
Ala tes sel le õp peaas ta tei sest poo laas tast on 

suu ren da tud pi ka päe va rüh ma kas va ta ja te ame-
ti koh ti ning kool pa kub pi ka päe va tee nust nüüd 
li saks algk las si de le veel 5. ja 6. klas si õpi las te le 
ning se da ka ale vi las te le. 

Va ne ma te töö päev kes tab enam jaolt kauem, 
kui lap se koo li päev ning on vä ga hea, kui koo-
lil on või ma lus õp pe töö ja pe ree lu va he li ne tü hi 
aeg si su ka te ge vu se ga täi ta.

Kool soo vib pi ka päe va rüh ma töö kor ral du-
se muu da tu se ga ta ga da õpi las te pa re ma hõi va-
tu se ning see lä bi las te se ni sest vil ja ka ma aren-
gu. Sa mu ti ta ha me tu ge pak ku da va ne ma te le, 
kel töö päe vad pi kad ja ko du seks kas va tus tööks 
ae ga na pib.

Too mas Mitt,
koo li pa pa

 Uus aas ta al gas las teaias vaik selt. Kui gi las-
teaias amet li kult va heae ga ei ole, siis pal jud lap-
sed nau ti sid puh kust koo li las te ga võrd selt. 

Ku na lap si käis las teaias vä he, siis töö ta ja-
tel oli suu re pä ra ne või ma lus meel de tu le ta da 
es maa bi tar ku sed. Las teaias toi mus 6 - 7 jaa nua-
ril es maa bi koo li tus. Ees ti Pu na se Ris ti koo li ta-
jad rää ki sid es maa bi and mi sest ning kõik teo-
ree ti li ne sai ka prak ti kas lä bi proo vi tud. 

Nüüd seks on lap sed las teaias ta ga si ja toi me-
tu si ja gub igaks päe vaks. Li saks las teaia iga päe-
vas te le te ge vus te le toi mub ma jas ka ju dot renn. 

Kord nä da las käib Aud ru ju dok lu bist tree ner 
Krist jan Hend rik son las te le tren ni lä bi vii mas. 

Det semb ris toi mus Aud rus ju do jõu lu tur-
niir, kus osa le sid meie las teaiast Ri co Roht laan ja 
Ran no Mänd la, mõ le mad poi sid saa vu ta sid oma 
ke ha kaa lu ka te goo rias II ko ha. 

Las teaias te gut seb ka Mü ra ka ru de lau lu ring, 
se da vii vad lä bi Ivi Kask ja Jaa ni ka Soo saar. Het-
kel on lau lu lap si 15.

Kord kuus käi vad lap sed kä si töö toas Anu 
Rand maa ju hen da mi sel meis ter da mas. 

Ka di Ad ler, las teaia di rek tor

Lasteaias algas aas ta vaik selt

Tõs ta maa koo li pika päe va rühma oodatakse 
juurde lapsi õppima ja sportima
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T
õs ta maa Tuu led pu hu sid 
see kord üle me re Ma ni-
ja le, et viia õn ne soo ve 

Ka se Mar gi aken des se, ter vist 
ja hin ge ra hu me he sü da mes-
se ning loo me le len du meel tes-
se. Tõt ta me ka kü si ma, kui das 
Rii gi ko gu tööe lu käib ja mi da 
Soo saar ise rii gi het keo lu kor ra 
va lu punk ti dest ar vab. Ja na tu ke 
muud ka.

Töö tad Toom peal kol man dat 
voo ru, mil li sed on põ hi li sed 
eri ne vu sed nen de koos sei su de 
va hel, mil li ses koos sei sus oled 
oma mee lest kõi ge roh kem 
va li ja as ja aja da saa nud. 

Prae gu ne koos seis on eri ti 
neu roo ti li ne. See, kui das EK RE 
kuus meest Ees ti ar mas ta tud 

nais po lii ti li ku te kal lal psüü hi list 
vä gi val da har ras ta vad, on väl-
jas pool ele men taar set po lii ti list 
kul tuu ri. 

Esial gu rün da sid nad Ma rii-
na Kal ju ran da, lu ge des tal le et te 
rii gi reet mi se koh tuot sust ning 
oma kuu li pil du ja tu le al la võt sid 
ka õi gus ko mis jo ni esi nai se Hel-
jo Pik ho fi . Et koo se lu sea du se ga 
koos las ta sõe la põh jaks ka Pik-
hof.  

Mi da ar vad sot si de ja IR Li 
kaup le mi sest Parts ver sus 
koo se lu sea du se ra ken dus sea-
dus. Mi da ise ar vad koo se lu-
sea du sest? 

Kui Ees ti ta hab jää da de mok-
raat li kuks rii giks, siis peab par-
la ment läh tu ma põ hi sea du se 

pream bu list, mil le jär gi sea du-
se ees on kõik võrd sed. Nii need 
pe re kon nad, kes ela vad re gist-
ree ri tud abie lus kui ka need, kes 
ar mas ta vad üks teist va baa bi-
e lus. Vii ma seid on mui de roh-
kem ja neid sun di da abiel lu 
as tu ma oleks aja loo pöö ra mi-
ne mi tu sa jan dit ta ga si. IR Li aeg 
hak kab Ees tis ot sa saa ma ning 
up pu va lae va mees kond on 
paa ni kas, aga ei koo se lu sea du se 
põh ja lask mi ne ega kur ja te gi ja te 
üle par da vis ka mi ne ai ta nen de 
kur si kao ta nud lae va pääs ta. 

Koo se lu sea du se ra ken dus-
sä te te ga jau ra mi ne ja sel le ga 
Rii gi ko gu töö hal va mi ne näi-
tab, et IR Li le ei lä he enam Ees ti 
saa tus sel les mõõ ga te ral kõn di-
vas maail mas kor da. Miks mui-

du pan nak se ko gu ener gia sel le 
ju ba keh ti va sea du se nur ja mi se-
le ja ae ga täht sa ma te kü sim su te 
la hen da mi seks ei jää gi. 

Võ ta me kas või hal dus re for-
mi, mil lest sõl tub Ees ti maa-
e lu, meie rah vus kul tuu ri ta ga la, 
el lu jää mi ne.

Kas olu kor ras, kus kee gi ei tea 
hal dus re for mi lä bi vii mi seks 
head la hen dust, aga siis ki on 
mää ra tud täh ta jaks 2017, on 
si nul väl ja pak ku da mõist lik 
ja rat sio naal ne la hen dus Pär-
nu maa le? 

Mi nu la hen dus on SDE 2007, 
2011 ja 2015. aas ta va li mis lu-
ba dus tes. Me ole me tõo ta nud 
ka he ta san di list oma va lit sust ja 
just sel le lu ba du se ga on mei le 

Mis ei ta pa, teeb tu ge vaks, 
vas tab Mark Soo saar
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va li jad and nud ka 15 koh ta Rii-
gi ko gus. 

Ka he ta san di li ne oma va lit-
sus tä hen dab aja loo li selt väl-
ja ku ju ne nud val da de süs tee mi 
al les jää mist. Mui de, käe so le val 
aas tal saa vad Ees ti val lad ju ba 
150-aas ta seks, ol les olu li selt 
va ne mad ise seis vast Ees ti rii-
gist. Pär nu maa on ju ba näi da-
nud ka he ta san di list oma va lit-
sust Maa ko gu ga, ku hu on nel-
jal kor ral ko gu ne nud kõi gi meie 
maa kon na vo li ko gu de liik med 
ning koos aru ta nud-ot sus ta nud 
maa kond lik ke kü si mu si ehk tei-
siõ nu – saa nud või ma lu se kaa sa 
rää ki da ko gu maa kon na aren-
gus. 

Las va ba taht lik ühi ne mi ne 
jääb, sund liit mi ne on aga kind-
las ti kur jast. See tüh jen dab kes-
kus test kau ge mad kü lad ja asu-
lad kii re mi ni, kui se da suu tis 
1949. aas ta küü di ta mi ne. 

Kui ta ha me tu ge vat rii ki, 
tu leb an da roh kem ot sus tu-
sõi gust al la poo le, mit te või mu 
tsent ra li see ri da ja rah vast võõ-
ran da da. Ideaa lis peaks iga saar 
ja mand ri kü la saa ma ko gu kon-
na põ hi se õi gu se kaa sa rää ki da 
oma ko du ko ha tu le vi kus. Väi-
ke saar te ela ni kel on ko hus tus 
ko gu ne da kord aas tas üld ko gu-
le, kah juks se da igal pool ei täi-
de ta. Sa ma õi gus va li da kü la-
va ne mat ja kok ku lep pi da oma 
kü la või ale vi saa tu ses peaks 
ole ma ka mand ri ni mes tel.

Mil li ne peaks ole ma ko ha-
lik oma va lit sus, kel le ga si na 
ra hul oleks? 

Sel li ne, kus kuu la tak se ka 
vä he mu se ar va must ning hin-
na tak se uu si, eda si vii vaid ideid.

 
Kui das suh tud pa gu las -
po lii ti kas se? Kas 
peak si me tüh-
jaks jää nud 
ta red asus ta-
ma ini mes te ga 
väl jast ja nõn da 
saak si me säi li ta-
da ka koo lid ning elu 
maal või ar ves ta des 
eest la se skep sist võõ-
ra suh tes, la se me ta sa pi-
si met sad korst nast lä bi ja 
müü me ra hu li kult põl lu maa 
vä lis toot ja te le, ta red va ju vad 

vaik selt ise kok ku.
Pi kas aja loo li ses per pek tii-

vis on edu kad ol nud need rii-
gid, kes võ ta vad uut verd ja len-
nu kaid ideid ka hel käel vas tu. 
Maail ma võim saim riik USA 
on just nii, et te võt lik ke ini me si 
mee li ta des, oma to hu tu elu jõu 
saa vu ta nud. 

Me sai me nõu ka-ajal hak ka-
ma 300 000 Ees tis se üm be ra-
sus ta tud ini me se ga, kait se si me 
oma keelt ja kul tuu ri pa re mi-
ni kui tä na, mil po le veel üht ki 
pa gu last vas tu võt nud... Piin lik 
ja us ku ma tu on, kui das ole ma-
tu pa gu las voo ga rii gis suu da vad 
opo sit sioo nie ra kon nad hir mu 
ja paa ni kat kül va ta.

Va li mis te ajal hüüa vad kõik 
kan di daa did, et riik ja oma-
va lit su sed peak sid loo ma 
töö koh ti. Kui kur sis sa oled 
Tõs ta maa val la et te võ te te ja 
nen de mu re de ga? Kui pal ju sa 
tar bid ko ha lik ku kau pa toe ta-
maks ko ha lik ke et te võt teid?  

Oma va lit su sed saa vad kaa sa 
ai da ta töö koh ta de tek ki mi se le 
küll, kui toe ta vad alt poolt tu le-
vad al ga tu si ega kar da kon ku-
rent si omaen da et te võ te te le. 

Tõs ta maa pa ga rid tee-
vad vä ga head tööd. Mart so-
ni Ma di se vi li ja jõu sööt mait-
seb vä ga meie lam mas te le 
ning kit se de le. Ves ki mäe 
Ma dis on Ees ti pa rim 
pe rearst, kel le ter-
vi se kes kus an nab 
teh ni li se va rus tu se 
ja oma pat sien ti de 
elu tee tund mi se 
poo lest sil mad 
et te pal ju de le 

pe rears ti kes kus te le.

Hil ju ti näh ti sind maae lu mi-
nist ri ga pi ke malt jut tu pu hu-
mas, mi da saa re lis te le väl ja 
kaup le sid?

Ees ti esi me ne maae lu mi-
nis ter Ur mas Kruu se po le see 
mees, kel lelt mi da gi väl ja kau-
bel da. Ai nus, mi da te malt 
pä rast jõu le pa lu sin, oli et mees 
tu leks Kih nu ning rää giks seal se 
ko gu kon na ga sil mast-sil ma. 

Ja mi nis ter tu li. Ning nii soo-
ja vas tu võt tu po le ma Kih nus 
am mu näi nud. Kruu se ei tul nud 
oma tõe ga, vaid kuu las rah vast 
ja püüab te ha, mis te ma või mu-
ses.

Ke da si na näeks tu le va se pre-
si den di na ja miks just te ma?

Häid kan di daa te on pal ju, 
aga rah vas on ära tund nud, et 
see peaks ole ma nai ne ja nai-
se ni mi on Ma rii na Kal ju rand. 
Usun, et te mast võiks saa da Ida-
eu roo pa “raud ne lee di”, kes on 
jul ge ja sa mas vä ga soe ini me ne. 

Mis su gust elu ar vad nä ge vat 
10. aas ta pä rast Ma ni jal, mil-
le ga ise kõi ge roh kem te ge le da 
ta hak sid?  

Loo dan, et Tõs ta maa vald 
jääb al les ja hak kab 

toe ta ma Ma ni jat 
kui UNES CO 
Kih nu pä ri-
mus kul tuu ri 
hoiua la ning 

Ees ti rii gi 
maas ti ku-

kait sea-
la. Pean 

sil mas tu ge uu te töö koh ta de 
loo mi sel. Kih nu kul tuu ri kest-
mi seks tu leb toe ta da siin seid 
alus te ge vu si  – ka lan dust, kar ja-
kas va tust, kä si tööd, me re pääs-
tet jne.

Kui aga lä heb siis ki sund liit-
mi seks ja teos tub maa va ne ma 
Ka lev Kal jus te unis tus Pär nu-
maast kui ühest oma va lit su sest, 
siis soo vi taks Ma ni ja le ühist lae-
va koos Kih nu ga. Saar te le on ju 
lu ba tud ise seis vus al les jät ta. 

Mil li ne fi lm veel te ge ma ta on?
Mi tu fi l mi Kih nu las test ja ka 

Lii vi la he hül ge raa mat on poo-
le li. Kui need val mis saa vad, siis 
mõt len järg mis te töö de pea le.

Sõi dad pal ju rin gi, se bid ja 
kor ral dad, kas mõ ni kord vä si-
mus ka pea le tu leb. Kui das 
en nast laed ja mis raa ma tud 
on si nu öö ka pil?

Vii ma ne raa mat, mil le äs ja 
lõ pe ta sin, oli Ul la-Lee na Lund-
ner gi "JÄÄ". Lu gu Ah ve na maa 
ida pool sei ma saa re Kö ka ri 
ki rik här ra traa gi li sest saa tu sest. 
Soo vi tan, vä ga ilus lu ge mi ne.

Kas po lii ti ka ta pab loo va hin-
ge? 

Mis ei ta pa, see teeb tu ge va-
maks.

Hil ju ti üt le sid Pär nu Pos ti me-
he vee rul: “Nii kaua ku ni Saar 
peab oma ae ga kul tuu ri mi-
nist ri na sur nuks löö ma, pean 
mi na te ma ase mel rii gi ko-
gus ae ga sur nuks löö ma” Kas 
ta hak sid oma va li ja te le mi da-
gi lo hu ta vat öel da, vae valt, et 
nad sel le pä rast sind Toom-
pea le saat sid või on sot si del 
uus hüüd lau se vor mu nud?

Ma ei tea, mil li sest kon teks-
tist ja kust see uper pall väl ja 
re bi ti. Ind rek teeb ras ket tä nu-
väär set tööd. Mi nul tu leb va hel 
küll mee le hei de pea le te ma 
asen dus liik me na neid lõ pu-

tuid ko ri do re tal la tes, sest 
par la men ti va li tud po pu-

lis ti de pi du ri tõm ba-
mi ne rii gi aren gu-
le rais kab mee le tult 
pal ju ae ga, när ve 
ning rah va ra ha.

Kü si sid Tõs ta maa 
Tuu led
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Head lu ge jad! Kir ju tan 
see kord ilm selt vii mast 
kor da pi ke malt val la ja 
mõi sa koos tööp ro jek tist 
„Tõs ta maa mõi sa koo li 
aren da mi ne at rak tiiv-
seks ja mit me külg seks 
tu ris mi- ja kul tuu ri kes-
ku seks“. 

Pi ka ni me ga et te võt mi ne 
kes tis suh te li selt lü hi kest ae ga 
2014. aas ta sep temb rist ku ni 
möö du nud aas ta det semb ri ni, 
ent sel le raa mes sai suur hulk 
tööd teh tud ning nen dest tei le 
kok ku võt li ku üle vaa te an nan gi.

Mõis on piir kon na uh ku seks 
ja ede vu seks, mi da ar mas ta me 
kü la lis te le näi da ta ja kus en dal-
gi on to re ki nos või kont ser ti del 
käia. Pal ju de jaoks on mõis aga 
koo li ma ja, mis kan nab nii po si-
tiiv seid kui na tu ke vä hem hel-
geid mä les tu si. Sõl tub ilm selt 
sel lest, kui kaua koo lis käi mi-
sest ae ga möö das on. Sel leks, et 
mõi sa kool elaks ja are neks, vii-
si me gi lä bi „Eu roo pa Ma jan dus-
piir kon na 2009 – 2014 prog-
ram mist „Mõi sa koo lid – säi li-
ta mi ne lä bi ka su ta mi se“ saa dud 
aren dusp ro jek ti, mil le kan ges ti 
pikk ni mi ju ba eel pool kir jas on.

Koo li ta si me ko ha lik ke nii 
ing li se kui ve ne kee les rää ki-
ma, pa ni me neid kap pe, too le 
ja muid ese meid res tau ree ri ma, 
ja ga si me tead mi si piir kon na 
vaa ta mis väär sus te koh ta ning 
õpe ta si me ku du mis ma si nal 
kamp si kuid-ka pu kaid te ge ma. 
Li saks ve da si me hak ka jad kä si-
töö li sed väl ja maa le, Li gat nes se 
Lät ti, seal se ko gu kon nae lu ja –
töö ga tut vu ma.

Mõi sa kool sai rik ka maks ka 
as ja de poo lest, mil le abil ik ka 
pa re mat ja kva li teet se mat te ge-
vust-tee nust siin se te le ini mes-
te le ja kü la lis te le pak ku da soo-
vi me. Loe te lu soe ta tud ese me-
test on pä ris pikk: mõi sa ser-
viis, klaa sid, noad-kahv lid, ki no 
esit lus teh ni ka, õue telk, lauad, 

ku du mis ma sin, kar di nad, klei-
did ning lõ puks kõ ve raks kee ra-
tud me tall ehk se pis ta tud küün-
la ja lad. Kõi ke se da ilu on või-
ma lik pil di pealt vaa da ta mõi sa 
ko du le hel aad res sil mois.tos-
ta maa.ee või tul la mõi sa koo li 
9. veeb rua ril pro jek ti tu le mus te 
tut vus tu sü ri tu se le (lu ba sin se da 
kor ral da da ju ba det semb ri kuus, 
kuid pa ra ku möö dus jõu lu kuu 
lin nu tii vul ja olid pi se mad vii-
vi tu sed as ja de saa bu mi sel mõi-
sa maj ja). Pea gi toi mu val üri tu-
sel esit le me val mi nud Tõs ta maa 
val la kü las tus kaar ti ning raa-
ma tut „Tõs ta maa mõi sa lu gu“, 
mi da iga hu vi li ne en da le gi soe-
ta da saab. 

Kir ju ta des se da ar tik lit tu li 
mul le pä he aga kü si mus, mi da 
mi na kui pro jek ti juht, sel lest 
tööst ja ko ge mu sest pro jek ti 
lä bi viies sain. Olen iga su gus te 
pro jek ti de ga kok ku puu tu nud 
ning iga al ga tus on ühest kül jest 
eri laad ne ja tei sest kül jest sar na-
ne, sest pro jek ti kir ju ta da ja el lu 
viia on pal ju vin gem kui pä rast 
aruand lust koos ta da. Põh jus 
on ilm selt sel les, et siis on ju ba 
uued ideed peas ja ta haks te gut-
se da nen de sa ma de uu te mõ te-
te ga, ent va na pro jek ti as jad 
oo ta vad ik ka ots te pa be ri peal-
set kok ku tõm ba mist. See et te-
võt mi ne po le sel les osas min gi 
erand. Aruan ne oo tab veel esi-
ta mist, aga ju ba on uu si ideid, 
mil lel kal lal töö ta da.

Kõi ge roh kem olen aga sel-
le pro jek ti pu hul ra hul sel le ga, 
et koo li tus tel osa les pal ju ini-
me si ning õpi tud sai hoo le ga. 
Mi na näi teks värs ken da sin oma 
vä hest ve ne kee le os kust, õp pi-
sin sel geks kui das va nast tu gi-
too list te ha uus ja se da gi, et 
õp pi da on la he. Eri ti kui õpe-
ta jad on hin ge ga as ja juu res 
ja kur su se kaas la sed sar na selt 
mi nu ga tee mast hu vi ta tud.

Vä hem olu li ne po le mi nu 
jaoks see gi, et meie oma kä si-
töö nai sed te gid ise val mis mõi-
sa ser vii si alus ta des sel le di sai ni-

mi sest ku ni vii mist lu se ni, Tõs-
ta maa tüd ruk õmb les ilu sad 
mõi sak lei did, sa ma kan di mees 
se pis tas küün la jal gu ning tei ne 
te gi val mis imei lu sad koh vi ku-
lauad. 

Vä hem ra hul olen pro jek ti 
lä bi vii mi sel sel le ga, et sain vä he-
malt ühe hal li juuk se kar va ning 
sel le põh ju seks oli teh ni ka soe-
ta mi ne. 

Õi ge da tap ro jek to ri, kõ la ri te, 
ek raa ni ja iga su gu vi di na te leid-
mi ne nö „mees te män gu maal“ 

po le üld se liht ne. Eri ti veel olu-
kor ras, kus iga mees kii dab oma 
kau pa ja väi dab se da täie tõ si du-
se ga. Oma tehn ni ka tead ma tu-
se ga oli nen de ga ras ke vaiel da 
ka, ent lõpp hea kõik hea – teh-
ni ka on mõi sas ole mas.

Kok ku võt li kult öel des on 
pro jekt teh tud ja teie, head lu ge-
jad, ole te ala ti mõi sa oo da tud. 
Alus tu seks ju ba 9. veeb rua ril 
kell 18.00.

Koh tu mi se ni mõi sas!
Lii na Käär

Tõs ta maa val la va lit su se pro jekt koos töös 
SA Tõs ta maa Mõi sa ga on lõp pe nud

Uus serviis, käsitsi kaua tehtud kaunikene.

Koolipoisid veavad uut õuetelki majja kevadet ootama.
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I
gaü hel on oma lu gu. Tõs ta-
maa mõi sal on ka oma lu gu. 
Lu gu sel lest kui das mõis 

loo di, kes seal ela sid ja kui das 
nad ela sid. Lu gu sel lest kui das 
mõi sast kool sai ning miks sai. 

On suu re maid ja väik se maid 
lu gu sid, põ ne vaid, hir mu ta vaid, 
va hel ka iga vaid. Lu gu on lu gu ja 
see on nüüd kaan te va hel.

„Ajal, mil Tõs ta maa piir kond 
kuu lus Koon ga va ku ses se, tun-
ti Koon gat Jun nu maa na, kus 
ela sid nt puss jun la sed ja tei sed 
jun la sed. Tõs ta maa la sed said 
ni meks tutt jun la sed. Rää gi tak-
se, et…“ – lk 5

Mõ te Tõs ta maa mõi sa lood 
kok ku ko gu da ja kir ja pan na oli 
mul ju ba am mu. 

Aas ta te jook sul mõi sas pro-
jek ti ju hi ja gii di na töö ta des oli 
sa ge li va ja mõi sa koo li ga seon-
du vat ka kir ja li kult esi ta da, ol gu 
sel leks siis ma ter ja li de ja ga mi ne 
koo liõ pi las te le või li sain fo ja ga-
mi ne en tu siast li ke le mõi sa hu vi-
lis te le. 

„1920. ku ni 1950. aas ta ni 
ka su ta ti Tõs ta maa mõi sa pea-
hoo ne esi me se kor ru se ves ti büü-
li ko ha li ku kul tuu ri ma ja na ning 
siis asus ruu mi pa re mas kül jes 
la va.“ – lk 10

Lu gu sid Tõs ta maa mõi sast 
oli mul ko gu ne nud pä ris hul ga-
li selt, mis aga kõik asu sid ju pi-
ti üks ühes, tei ne tei ses ko has. 
Mõ ni lu gu dest oli vaid mi nu 
ar vu tis või peas, tei sed aga koo li 
raa ma tu ko gus (õpi las te teh tud 
uu ri mis tööd koo list ja mõi sast), 
aja le he veer gu del, raa ma tu kat-
ke tes, ar hii vial li ka tes, in fos ten-
di del või põh ja tus in ter ne ti va-
ra mus. 

Sel leks, et üks ki lu gu ka du-
ma ei lä heks ja neid ker ge lei-
da oleks, oli gi va ja nad kok ku 
koon da da sel li ses se vor mi, et 
need häs ti säi lik sid ning et neid 
oleks või ma lik viie küm ne või 
ise gi sa ja aas ta pä rast lu ge da.

„Tü tar las te käim la asus 
ma ja tei sel kor ru sel si ni se ko ri-
do ri lõ pus. See nii hirm sas ti ei 
hai se nud.“ – lk 17

Kaua mõel dud kir ju ta mi ne 
sai hoo sis se kui kii de ti heaks 

Tõs ta maa Val la va lit su se pro jekt 
Kul tuu ri mi nis tee riu mi le mõi-
sa koo li aren da mi seks Eu roo-
pa Ma jan dus piir kon na 2009 – 
2014 prog ram mi „Mõi sa koo lid 
– säi li ta mi ne lä bi ka su ta mi se“. 

Lu gu de kir ja pa nek, fo to de 
ot si mi ne, teks ti si su li ne ja gram-
ma ti li ne toi me ta mi ne, lä bia ru-
ta mi ne ning lõ puks aval da mi ne 
oli pä ris pikk prot sess ning se da 
uh kem on tun ne, et lõ puks on 
raa mat val mis saa nud.

„Proua Sop hie He loi se oli 
kir jan dus hu vi li ne ning luu le-
tas bal ti sak sa aja kir ja de le ning 
Pär nu sak sa le he le Sil va Tes-
ta var ju ni me all (la di na kee les 
„tes ta-mets“, mis ilm selt tu le nes 
Tõs ta maa sak sa keel sest ni me tu-
ses Tes ta ma).“ – lk 38

Raa mat rää gib, na gu eel pool-
gi ju ba vii da tud, Tõs ta maa mõi-
sa ku ju ne mi sest tä na seks mõi-
sa koo liks. Sel lest, mis mõi sas 
teh tud on, kes seal ela nud on, 
mis ini me sed olid mõis ni kud 
ning kui das nad ko ha li ke ga lä bi 
said. 

Rää gi tak se sel lest mis as jao-
lu del mõi sa ma jast järs ku kool 
sai ning mi da seal kaa sa jal 
te hak se. Mõi sa kü las ta ja te le on 
an tud aga vii teid mi da ühel või 
tei sel kor ru sel põ ne vat vaa da ta.

„Ma ja esi me sel kor ru sel oli 
kaks las te tu ba, mis olid oma-
va hel ühen du ses. Üks tu ba oli 

õp pi mi seks ja män gi mi seks 
pois te le, tei ne tüd ru ku te le.“ – lk 
20

Raa ma tu ti raaž on 750 tk 
ning se da on või ma lik en da le 
soe ta da Tõs ta maa mõi sast, val-
last ning pea gi ka mu jalt. Loo-
dan, et teos tei le meel dib ning 
kui leia te mi da gi li sa da või vas tu 
vaiel da, siis and ke sel lest mär-
ku. Kor dust rükk tu leb siis ju ba 
täien dus te ga.

Tä nan kõi ki, kes on raa ma tu 
val mi mi se le abiks ol nud!

Lii na Käär

Mõi sa lu gu sai raamatusse

Tõstamaa mõisakooli peatrepp 1980. aastatel.

Alexander Stael von Holstein 
koos ja hi koe ra ga Tõs ta maal.

Ette võt li kud 
noo red tee vad 
sõb ra päe va peo
 Sõb ra päe va le eel ne val 

õh tul, 13. veeb rua ril leiab 
Tõs ta maa rah va ma jas aset 
sõb ra päe va pi du, mi da kor-
ral dab sel kor ral Tõs ta maa 
kesk koo li 12. klass. 

Abi tu rien did tee vad se da 
et te võt lus tun ni raa mes. Üri-
tus al gab kell 21:00.

Peol on ka oma stiil, 
mil leks on ku ra did ja ing-
lid. Kos tüü mis peo le tu lek 
an nab pi le tios tul soo dus tust 
ehk ta va pi let on 5€ ja soo-
dus tu se ga 3€. 

Rah vast tant su tab an sam-
bel Hark, kes on tut tav ju ba 
ilm selt kõi gi le val lae la ni ke le. 
Tant si mi se va he pea le kor-
ral da vad noo red eri ne vaid 
män ge. 

Ol gu ju ba öel dud, et nii 
vin ge te kos tüü mi de kui ka 
män gi mi se eest ja ga tak se 
au hin du. 

Spon so ri te ni me ki ri ei ole 
veel lu kus, kuid prae gu on 
toe ta mi se le oma jah-sõ na 
and nud Or ga nic LOL Pops, 
Ka ti Jõe, Maie Mii du, Sil vi 
Heind la ja Gus tav Kon dii ter.

Ole me üri tu se le juur de 
si du nud ka mi da gi hea te ge-
vus lik ku. Ni melt on baa-
ris müü gis eri küp se ti si ja 
maits vaid suu pis teid, mil le 
tu lu lä heb an ne tu seks. 

Prae gu se sei su ga abi tu-
rien did al les arut le vad, kel le-
le ra ha an da, kuid kin del on 
see, et te ge mist on ko ha ga 
Tõs ta maa val las.

Li sain fot leiab üri tu se 
Fa ce boo ki le helt aad res sil 
https://www.fa ce book.com/
events/147881245579042/ 
või ot si gu väl jalt ni me ga Sõb-
ra päe va pi du Tõs ta maa rah-
va ma jas.

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa kesk koo li abi tu rient



veebruar 2016 - 8 

TAIJI HARJUTUSED 
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS

IGAL PÜHAPÄEVAL 16.00-18.00

Taiji oli algselt taoistlike munkade psühhofüsioloogiline harjutus, 
mis koosneb katkematutest rütmilistest liikumistest, mis voolavad 

keha täielikus lõdvestuses. Selline voolav lõdvestus mõjutab 
sooritaja kogu olemust. Koos õige hingamise ja keskendumisega 

aitab taiji praktiseerimine saavutada hingelist tasakaalu, füüsilist ja 
emotsionaalset heaolu ja sisemist rahu. Suurenenud elujõudu ja selle 
kasutamise oskust rakendatakse ravimises, enesekaitses, kaunites 
kunstides, söögitegemisel jne. Ühesõnaga kõikjal oma igapäevaelu 

toimingutes. See on jõud loomiseks ja ülesehitamiseks.

KOHTUME IGAL PÜHAPÄEVAL
RIIETUS MUGAV, LIIKUMISEKS VABA, 

SOOVITAVALT PUUVILLANE JA TUMEDAT VÄRVI. 
KAASA VÕIMLEMISMATT/PAKSEM TEKK 

LESIMISEKS JA MIDAGI JUUA.

TASU:
KUUTASU 10.-

1 KORRA TASU 5.-
PENSIONÄRID JA VÄHEKINDLUSTATUD 

KUUTASU 5.-
1 KORRA TASU 2.-

JUHENDAB Janne Raud 5348 2673 
janne.raud@gmail.com                            www.taiji.ee

MM
a i  k u u s t 
juu li al gu-
se ni võib päe-

vaa jal kuul da käo ka he sil bi-
list hää lit sust „ku-ku”. Rah va suu 
üt leb sel le koh ta, et hom mi ku 
hoo le kä gu, lõu na lei na kä gu ja 
õh tu õn ne kä gu. Kuk ku mi se le 
järg neb tih ti kä he kö ha tus. 

Emas lin nu hää lit sus on kii-
re kil kav „kü kü kü ki ki ki”. Kä gu 
mee nu tab oma pi ka sa ba ja 
te ra va te tii ba de tõt tu ke ha ku jult 
pist rik ku või kul li. Te ma lend on 
kii re ja sirg joo ne li ne, tii va löö-
gid ra hu li kud, ei tõs ta neid ke re 
ta sa pin nast kõr ge ma le. Tii vad 
on te ra va ti pu li sed. 

Isas lin nu pea, rind ja üla pool 
on hal lid, val gel kõ hul on tu me 
lai ne li ne põi ki mus ter. Ja lad, 

no ka tü vik ja sil mad on kol la-
sed. Emas lind ja isas lind on sar-
na sed, kuid ema sel on pruu ni 
var jun di ga pu gu vöö ning ta on 

ka põ hi vär vu selt ruu ge.
Kä gu elut seb igat 
tüü pi põõ sas te ja 

puu de ga ava maas-
ti kul, te da võib nä ha nii 
pool la ge da tel ala del, eri-
ti soo des, kui ka met sa des. 
Kä gu on pe sa pa ra siit, ta mu neb 
mu nad ühe kau pa väi ke lin du de 
pe sa des se. 

Emas lind võib mu ne da ku ni 
20 mu na, kuid vaid üheain sa 
igas se pes sa. Need mu nad on 
vä ga sar na sed pe re mees lin du-
de mu na de ga, sest iga emas kä-
gu on spet sia li see ru nud kind la-

le lii gi le. Eu roo pas on tea da üle 
100 pe re mees lii gi, ta va li si mad 
on li na väst rik, võ sa raat, le pa-
lind ja tii gi-roo lind. Koo ru nud 
käo poeg lük kab tei sed mu nad 
või po jad pe sast hil jem väl ja 
ning ka su va ne mad kas va ta vad 

üles ai nult te ma. 

Kä gu toi tub 
pu tu ka test, kuid 

lem mik toi duks on tal 
suu red kar va sed lib li ka-

röö vi kud, ke da pal jud tei-
sed lin nud ei ta ha. Hi lis su vel 

võib ki noor lin de tih ti nä ha aia-
pos ti del ja ma da la tes põõ sas tes 
röö vi kuid va rit se mas. 

Kä gu on Ees tis üld le vi nud 
ha ri lik ränd lind. Ta rän dab juu-
list sep temb ri ni troo pi lis se Aaf-
ri kas se ning naa seb ap ril lis-
mais. 

KäguKägu

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

Tõs ta maa koo li 
õpi la sed olid 
tead mis te 
näi ta mi ses tub lid
 Pär nu maa koo li de ema-
kee leo lüm piaa di piir kon na-
voo rus näi ta sid oma tead mi-
si 7.–12. klas si de õpi la sed.  

7. klas si de  tei se ko ha sai 
Ave-Triin Gur ja nov  (õpe-
ta ja Su san na Kuu sik). 10. 
klas si de seas jäi kol man-
daks Os kar Tamm  (õpe ta ja 
Su san na Kuu sik) ja 12. klas-
si de  tei se ko ha päl vis Lau ra 
Jõe  (õpe ta ja Ma ri Lü his te).

Ma te maa ti kao lüm piaa di 
piir kon na voo rus tu li 7. klas-
si de seas  võit jaks  õpi la ne 
Ave-Triin Gur ja nov (õpe ta ja 
Ka rin Mitt) ning 10. klas si-
de seas sai tei se ko ha Os kar 
Tamm (õpe ta ja Tiit Kal da).

Pal ju õn ne usi na te le õpi-
las te le ja nen de õpe ta ja te le!

Tõstamaa Tuuled

SÕI DA ME VIL NIU SE KÄ SI TÖÖ LAA DA LE!
4.03 - 5.03.2016 REI SI KA VA:

Ree de, 4.03.2016

Pä rast lõu nal star di me Pär nust Vil niu ses se. Väl ja sõit Tõs ta maalt 13.00, 

Pär nu-Jaa gu pist 13.30, Pär nust 14.00, Uu lust 14.30. Sõit lä bi Lä ti ja Lee-

du. Teel tee me si ru tus pea tu si. Õh tuks jõua me Vil niu ses se. Ma ju tu me 

ho tel li. 

Lau päev, 5.03.2016

Hom mi ku söök ho tel lis. 10.00 sõit laa da le. Vee da me pi ka päe va kä si-

töö laa dal, nau ti des Lee du kä si töö meist ri te töid ja te ge mi si. Ka ziu ka se 

laat on igaaas ta ne Lee du kä si töö laat, kus saa vad kok ku Lee du kä si töö-

meist rid ja fol ke si ne jad. Tra dit sioo ni li selt toi mub Ka ziu ka se laat kõi ge 

lä he mal pü ha päe val St. Ca si mi ri päe va le. Pi dus tus te juu red ula tu vad 

ju ba 17. sa jan dis se. St. Ca si mir oli Poo la ku nin ga ja Lee du suur vürs ti 

Ca si mir Nel jan da poeg. Pea le St. Ca si mir pü ha kuks kuu lu ta mist hak-

ka sid lee du kad tä his ta ma St. Ca si mi ri päe va suur te pi dus tus te ja laa-

da ga. Vii mas tel aas ta tel toi mu vad laa da väik se mad osad ka väl jas pool 

Vil niust, na gu näi teks Klai pe das ja Kau na ses. Ise gi Hrod nas Val ge ve nes, 

lin nas kus St. Ca si mir su ri. 

18.00 alus ta me sõi tu ko du poo le. Hi li sõh tul jõua me ta ga si Ees tis se. 

Hind 95 eu rot
Hind si sal dab: bus sit rans por ti, 1 öö bi mist ho tel lis koos hom mi ku söö-

gi ga, kä si töö laa da kü las tust

In fo ja re gist ree ri mi ne hil je malt 01.03.2016 

in fo@ven der loo.ee Kal vin Ei sensch midt tel +372 518 9441

Pa lun kõi gil kaa sa võt ta ID-kaar did või pas sid. 

Soo vi ta me te ha rei si kind lus tu se.
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Tõs ta maa noor te vo li ko-
gu ees märk on pa ren da-
da ko ha li ku val la noor-
te ja ka teis te val lae la ni-
ke elu. 

Nii on gi noor te vo li ko gu võt-
nud en da üle san deks tun nus ta-
da noo ri veel gi roh kem. Na gu 
tea me, tun nus ta tak se igal aas tal 
kah te val la ko da nik ku va pi mär-
gi ga, mis an tak se ük si ki si ku te-
le Tõs ta maa val la ma jan du se, 
ha ri du se või kul tuu ri aren da mi-
sel osu ta tud eri lis te tee ne te eest, 
kuid noo red, kes on meie tu le-
vik, ei saa gi sel li ses osas tun nus-
ta tud. See pä rast ot sus ta si me-
gi an da väl ja va pi mär gi kõr val 
2016. aas ta val la va ba rii giaas ta-
päe va kont sert-ak tu sel Tõs ta-
maa val la aas ta noo re pree mia. 

Kind las ti ei püüa ma väi ta 
se da, et noo red üld se tun nus-
tust ei saa gi, sest ühis kon nas 
kõr ge malt sil ma paist nuid tun-
nus ta ta tak se det semb ri lõ pus 
Aas ta Te gi ja tiit li ga. Sa mu ti pre-
mee ri tak se tub li maid õpi la si 
õp peaas ta lõ pus toi mu val tä nu-
päe val. Toe ta tak se ka ra ha li selt 
või lei tak se la hen dus, kui va ja-
tak se abi. Olen sii ralt tä nu lik, et 
val la va lit sus mär kab noo ri, kuid 
soo vin, et se da teh taks veel gi 
roh kem ja et ka ko ha li kud ela ni-
kud saak sid abi käe kül ge pan na.

Tõs ta maa val la aas ta noo re 
pree mia mää ra tak se tun nus-
tu se na Tõs ta maa val la noo re-

le va nu ses 7–26 aas tat, kel le 
töö, te ge vus või saa vu tu sed on 
ol nud teis te le val la noor te le ees-
ku juks ning mo ti vat sioo niks. 

Pree mia mää ra mi sel ar ves-
ta tak se saa vu tu si val la noor te 
eluo lu pa ran da mi se le kaa saai-
ta mi ses, va ba aja veet mi se või-
ma lus te aren da mi ses, noor te 
hu vi de eest seis mi ses ja noor te 
omaal ga tus li ku te ge vu se pro pa-
gee ri mi ses.

Tun nus tu se saa ja le pa ne-
me väl ja au hin na vä he malt sa ja 
eu ro väär tu ses. Tä nu lah ke te-
le spon so ri te le saan kin ni ta da, 
et sa ja eu ro alam piir on kind-
las ti üle ta tud. Prae gu kuu lu vad 
spon so ri te hul ka Pär nu Muu-
seum, Val ge ran na Seik lus park, 
Pär nu Kes kus, Ca ser, Te gu-
de Ka len der, Wend re, Pe ro na 
Bow ling, Ba tuu di kes kus, Pil-
di kon serv, Pluss ID, Tri le vik, 
Varm Count ry OÜ, Tõs ta maa 
val la va lit sus ja Pil di ko da. Me 
ei ole spon so ri te ot si mis t veel 
lõ pe ta nud.

Kan di daa te saa vad esi ta da 
kõik vä he malt 18-aas ta sed isi-
kud, see juu res tu leb ar ves ta da, 
et ei saa ol la iseen da esi ta jaks. 
Esi ta mi seks kir ju ta kan di daa-
dist ku ni 1,5 lk pik ku ne lu gu. 
Pa ne kir ja kind las ti te ma te ge-
vu sed, saa vu tu sed ja põh jus, 
miks leiad, et just te ma peaks 
saa ma tun nus tu se „Tõs ta maa 
val la aas ta noor 2015“. Kir ju ta 
ka sel lest, mis teeb an tud neiu 

või noor me he eri li seks. Kind-
las ti mär gi juur de en da and med 
(ni mi, te le fo ni num ber, e-pos ti-
aad ress) ja seos kan di daa di ga.

Lu gu koos and me te ga toi-
me ta mi nu ehk Lau ra Jõe kät te. 
Või ma lu si sel leks on mit meid, 
sa mu ti saab soo vi kor ral mi nu 
käest taot lus vor mi nii di gi taal-
sel ku jul kui ka pa ber kand jal. 
Kon tak tand med: e-pos tiaad ress 
llau ra.joe@hot mail.com, te le fo-
ni num ber 5645 0393. Taot lu se 
võib tuua ka Tõs ta maa kesk koo-
li õpe ta ja te tup pa või Tõs ta maa 
noor te kes ku ses se. Täh ta jaks on 
sea tud 10. veeb ruar.

Kan di daa te hin dab kol me-
liik me li ne žürii, kus on esin da-
tud kolm asu tust: kool, kul tuu-
ri ma ja ja val la va lit sus. Žüriis se 
kuu lu vad Too mas Mitt, Ka rin 
Mii du ja Anu Pe ter son. Hin da-
mis ko mis jon kuu lu tab kon kur si 
võit ja väl ja Tõs ta maa val la va ba-

rii giaas ta päe va kont sert-ak tu sel 
rah va ma jas 23. veeb rua ril. 

Nä dal en ne tun nus ta mist, 
kuu lu tab žürii väl ja no mi nen-
did, kel le le noor te vo li ko gu saa-
dab kut sed, et nad kind las ti 
kont sert-ak tu sel ko hal olek sid.

Ole hea, mär ka ja tun nus ta 
meie val la tub li sid noo ri!

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

Kes võiks olla val la aas ta noor?

Veeb rua ri kuu lõ pus toi mu vad 
NVK va li mi sed ja kan di dee ri ma 
on oo da tud kõik 14-26-aas ta-
sed Tõs ta maa val la noo red ja 
Tõs ta maa kesk koo li õpi la sed. 
Li sain fo pea gi.

b k l d

TÄHE LE PA NU MAAO MA NIK!

Soo sel ja ta lu OS TAB VÕI REN DIB 

PÕL LU MAAD. 

In fo te le fo nil 5615 9234 või 
soo sel ja@gmail.com

Kel hu vi võib aad res sil 
http://on-li ne.msi.ttu.ee/mu na laid/ 
kur sis ol la il ma ga Mu na laiu sa da mas.
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Lem mik raa ma tud 
on sel gu nud
 Möö du nud aas ta po pu laar-
se mad raa ma tud Tõs ta maa 
raa ma tu ko gus olid Paa vo Kan-
gu ri “Jaak Joa la. Unis tus te jõel”, 
Va hur Kers na “Ei jä ta ela ma ta”, 
Hel ju Peet si “Elu lä heb eda si” 
järg ro maa ni le “Klas si kok ku tu-
lek Kas sa ris” ja jät ku valt eri ne-
vad raa ma tud Pet ro ne kir jas-
tu se “Mi nu.....” sar jast. Las te 
vaiel da ma tu teks lem mi ku teks 
said de tetk tii vid Las se ja Maia 
Mar tin Wid mar ki sar jas “Las-
se maia de tek tii vi bü roo”

Tõ he las Au ne Pas ti” Hea 
tu ju raa mat”, Mar git Pe ter so-
ni “Vir tuaal mees”, Erik Tohv ri 
“Hin ge võlg”

Poot sis Hel ju Peet si “Klas si-
kok ku tu lek Kas sa ris” ja Paa vo 
Kan gu ri “Jaak Joa la. Unis tus-
te jõel”.

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

 Jaa nua ris näi tas talv oma 
kar ge mat poolt ning suu sa tun-
nid ki olid koo lis hoo gu ko gu-
mas. Het kel küll lai ne tab suu-
sa ra jal ve si, kuid loo da me, et 
ke na tal veilm vars ti taas mei le 
kül la tu leb ja õpi la sed saa vad 
uues ti tal ve rõõ me nau ti da. 

Koo lil on ole mas oma suu-
sa baas ja ole ma so le va va rus-
tu se ga saa me õpi la sed lu me le 
saa ta, kuid ta lis por di va hen deid 
võiks ala ti roh kem ol la.

Äs ja saa bu sid koo li ro boo ti-
ka hu vi rin gi jaoks mik ro kont-
rol le rid ja tark va ra. Baas komp-
lekt an nab või ma lu se õpi las te-
le ehi ta da ja prog ram mee ri da 
liht said ro bot sead meid, ka su-
ta des sel leks LE GO-komp lek te 
ja ar vu teid. 

Sel leks, et põ ne vaid vi di naid 
ehi ta da on tar vis hu vi rin gi le 
LE GO-klot se juur de mu ret se-
da.

Hea lu ge ja! Kui Sul on 
ko dus va nu uis ke, suus ki, 
suu sa kep pe, -saa paid, ka su-
tult seis vaid LE GO-klot-
se, siis koo li pe re oleks vä ga 
tä nu lik, kui sel le kraa mi koo-
li le an ne tad.

Ai ta me ühes koos Tõs ta maa 
koo li õpi las tel tal vel spor ti da 

ning teh ni ka ja prog ram mee ri-
mi se vas tu hu vi tund ma ha ka-
ta! Iga väik sem gi pa nus on suu-
reks abiks.

Koo li ga saab ühen dust te le-
fo ni del 449 6216 ja 526 1935 
või e-kir ja teel: kool@tos ta-
maa.ee

Teid et te tä na des,
Tõs ta maa koo li pe re

Üles kut se Tõs ta maa koo li pe relt!
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VÕRK PAL LI TUR NIIR 
AL GA MAS!
Läheb lahti tra dit sioo ni li ne 
Tõs ta maa Spor dik lu bi 
VÕRK PAL LI TUR NIIR

Osa le ma oo da tak se ku ni 8 liik me li si 
võist kon di (4N+4M), plat sil 3+3

Män gud toi mu vad ala tes 10. veeb rua rist 
es mas päe va ja kol ma päe va õh tu ti 

Tõs ta maa rah va ma jas vas ta valt aja ka va le, 
mis edas ta tak se võist kon da de le pea le 

re gist ree ri mist.

Re gist ree ri mi ne sport@tos ta maa.ee 
8. veeb rua ri ni (võist kon na ni mi, liik me te ni me ki ri). 

Osa lus ta su 40 EUR i võist kon nalt. 
In fo 506 1930

TU LE LÖÖ KAA SA!
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EAKA TE KLU BI kut sub 
kõi ki hu vi li si kok ku saa mi se le 
kol ma päe val, 10. veeb rua ril 

kell 12 rah va maj ja
Rei si mul jeid Eu roo past lä bi 

Too mas Mit ti sil ma de

TULE RARTSUTAMA!
Ratsutamise treeningud Maria talus

4 treeningut = 40 eurot
Tutvumine tasuta!

info@maria.ee
tel 503 6066

TEA DE

16. veeb rua ril 12 – 14 toi mub 

Tõs ta maa rah va ma jas 

TU LE KUS TU TI TE KONT ROLL, 

ühe kus tu ti kont roll 2.50. 
Sa mas on või ma lik sood salt os ta

 uu si kus tu teid. 
Oo ta me roh ket osa võt tu!

Fi rest-Con sult OÜ
In fo te le fo nil 5568 3940

Või mas FB näi tab nüüd oma le hel ka elu 
ko du val las https://www.fa ce book.com/

tos ta maa vald/?fref=ts


