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Kui märkad jää peal krõbistavat parti 
on tali alustanud kiiret starti. 
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 Täna, pea le kor ra lik ku sau-
nas käi ku, tea tas mi nu hea 
sõ ber, va nem proua, et nüüd 
on küll hull lu gu. Mis, mis? 

“Ol gu mu hää le ke nii väe ti 
ja va na kui ta hes, aga tä na vu 
po le sel le ga vist mi da gi pea le 
ha ka ta. Olen sest ajast va li-
mas käi nud, kui sel leks õi gu se 
sain, al gu ses tant sõh tu pä rast, 
pä rast apel si ni de. Nüüd ju ba 
am mu ik ka oma rii gi pä rast. 
See kord on küll ja ma lah ti, sest 
mus ta de kaa bu de ga me hed 
õe lut se vad ja ti get se vad, kal-
la vad ma ha vi ha ämb ri te vii si, 
äh var da vad, hir mu ta vad, sü da 
lä heb pa haks”, tea tab proua ühe 
hin ge tõm be ga. 

“Isa maa ga on lood ju ba 
am mu gi san dis ti, ei saa nud see 
Laar se da pii ri teh tud, no ühel 
rii gil võiks ik ka piir ol la! Ora-
vad läk sid ik ka ko le ül beks, 17 
aas tat va lit su ses, ja nüüd süü-
dis ta vad kõi ki tei si, mis jutt 
see on. Ja mõt le nüüd pan di 
see kloun meie lin na sot si de 
esi numb riks”, pa ja tab ke na ja 
ar mas va nai ni me ne.

Ma saan te ma mu rest aru ja 
ega ta ole esi me ne, kes sää ra-
seid ar va mu si poe tab. En dal-
gi tu le vad ihu kar vad üles, kui 
vaa tan te le pil dist värs keid 
uu di seid. Vä gi vald poeb ta sa-
pi si iga päe vae lu kaad ris se. Nii 
pöö ra seid pla ka teid po le ma 
oma elu jook sul en ne näi nud, 
kui nüüd Toom peal. Maas la-
ma ja tü mi ta mi sest on saa mas 
norm. Ar va mus liid rid, kes 
peaks tä na vä gi val la vas tu sõ na 
võt ma, mil le gi pä rast vai ki-
vad. Mee dia an nab tral li le vaid 
hoo gu juur de. Vi ha ja vä gi val da 
õhu tav va li mis kam paa nia käib 
ava lik õi gus li kus eet ris ja täies ti 
ta su ta. Mil lis te mees te ga se da 
rii ki siis juh ti ma ha ka tak se, kas 
ru si ka mees te ga? Ei ole gi mul 
va nap rouat mil le gi ga lo hu ta da.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osa val la keskus
Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

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

 Ko hal olid osa val la ko gu liik med Ma ti Le ho la, 
Too mas Rõ hu, Tõ nu Sa lu, Mark Soo saar, Ka ro lii-
ne Kask, Anu Rand maa, Ma dis Ves ki mä gi.

Puu du jaid ei ol nud.
Osa võt sid abi lin na pea Mee lis Kukk, Tõs-

ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son, 
ha ri du so sa kon na ju ha ta ja Ene Täht.

Päe va kor ras oli kuus punk ti.
 Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu lin na 
2019. aas ta ee lar ve“ (I lu ge mi ne) eel nõu le ar va-
mu se and mi ne. Eel nõu tut vus tas abi lin na pea 
Mee lis Kukk.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da esi ta tud 
eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu lin na 
kin ni sas ja reaal ser vi tuu di ja isik li ku ka su tu sõi-
gu se ga koor ma mi se kord“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne. Eel nõu tut vus tas Tõs ta maa osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son. 

Eel nõu ees märk on ühi ne nud oma va lit sus te 
kin ni sas ja de reaal ser vi tuu ti de ja isik li ku ka su tu-
sõi gu se ga koor ma mi se kor ra üht lus ta mi ne, et 
muu ta prot se duur aru saa da va maks ja ühe tao li-
seks ko gu Pär nu lin na hal dus ter ri too riu mil. 

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da esi ta tud 
eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Toi me tu le ku-
toe tu se ar ves ta mi sel ar ves se võe ta va te ala li se 
elu ruu mi ala lis te ku lu de piir mää ra de keh tes ta-
mi ne“ eel nõu le ar va mu se and mi ne. 

Eel nõu tut vus tas Tõs ta maa osa val la kes ku-
se ju ha ta ja Anu Pe ter son. Eel nõu ees mär giks 
on üht lus ta da toi me tu le ku toe tu se ar ves ta mi sel 
ar ves se võe ta va te ala li se elu ruu mi ala lis te ku lu-
de piir mää rad hal dus re for mi jä rel tek ki nud Pär-
nu lin na hal dus ter ri too riu mil. Osa val da des se ni 

keh ti nud piir mää rad on ena mas ti väik se mad kui 
Pär nu lin nas keh ti vad piir mää rad. 

Eel nõu ga nä hak se et te osa val da de piir mää ra-
de üht lus ta mi ne Pär nu lin na ga sa ma le ta se me le 
ja tea tud piir mää ra de tõst mi ne.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da esi ta tud 
eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se „Koo lieel se te las-
tea su tus te tee nin dus piir kon na kin ni ta mi ne“ eel-
nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas ha ri du so sa kon na ju ha ta ja 
Ene Täht. Eel nõu ees mär giks on kin ni ta da kõi-
ki de Pär nu lin na mu nit si paal las teae da de tee nin-
dus piir kon naks Pär nu lin na hal dus ter ri too rium.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt)toe ta da esi ta tud 
eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Tõs ta maa Las-
teaia põ hi mää rus“ eel nõu le ar va mu se and mi ne. 
Eel nõu tut vus tas ha ri du so sa kon na ju ha ta ja Ene 
Täht. Ot sus ta ti ühe hääl selt te ha et te pa nek: täp-
sus ta da Tõs ta maa las teaia põ hi mää ru ses osa val-
la süm boo li ka ka su ta mist.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) ar ves ta des osa val-
la ko gu et te pa ne kut toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Tõs ta maa osa val la esin da ja ni me ta mi ne Pär nu 
lin na kul tuu ri eks pert ko mis jo ni ja spor dip ro jek-
ti de lä bi vaa ta mi se eks pert ko mis jo ni koos sei su-
des se.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) Ni me ta da Tõs-
ta maa osa val la esin da ja na: kul tuu ri eks pert ko-
mis jo ni liik meks Anu Pe ter son, spor dip ro jek ti de 
ko mis jo ni liik meks Anu Pe ter son. 

Täis ma hus koo so le ku pro to koll on lei tav Pär-
nu lin na do ku men di re gist rist.

TOV

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 6. novembril 2018

Tõs ta maa osa val la kõr gei maks au ta suks on 
va pi märk, mis an tak se isi ku le, kes oma 
te ge vu se ga on olu li selt kaa sa ai da nud 
osa val la aren gu le või ela ni ke heao lu le, 
saa vu ta nud tä he le pa nu väär seid tu le mu si 
või ül di se tun nus tu se kul tuu ri, ha ri du se, 
ma jan du se, eest lu se jmt eden da mi sel. 

Et te pa ne kuid va pi mär gi and mi seks saab esi-

ta da 15. jaa nua ri ni 2019. Kir ja lik et te pa nek saa ta 
osa val la kes ku se le aad res sil: Sa da ma tee 2, 88101 
Tõs ta maa ale vik, Pär nu linn või lin na va lit sus@
par nu.ee.

Et te pa ne kus se mär ki da kan di daa di ees- ja 
pe re kon na ni mi ning põh jen dus, mil le eest tun-
nus tust aval da tak se. Sa mu ti tu leb li sa da et te pa-
ne ku esi ta ja ni mi, kon tak tand med, kuu päev ja 
all ki ri. TOV

Kel le le an da tä na vu va pi märk?
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U
uest aas tast kus tu ta tak-
se rah vas ti ku re gist rist 
nen de ini mes te aad-

res sid, kes jäe ti pä rast elu ruu-
mi oma ni ku soo vi üür nik oma 
ma jast või kor te rist väl ja kir ju-
ta da rah vas ti ku re gist ris se oma-
va lit su se täp su se ga. 

Sel li sed ini me sed ela sid 
üü ri pin nal ning ma ja või kor-
te ri oma nik oli va rem nõus 
neid en da le kuu lu vas se elu ruu-
mi sis se kir ju ta ma. Kui üür nik 
ko lis mu ja le ja ei tea ta nud rah-
vas ti ku re gist ri le oma uut elu-
koh ta, la si elu ruu mi oma nik ta 
väl ja kir ju ta da ning isik kan ti 
rah vas ti ku re gist ris se oma va lit-
su se täp su se ga. 

Te ge li kult võis ini me ne ela-
da sa mas oma va lit su ses, mu jal 
Ees tis või vä lis maal – riik liht-
salt ei tead nud uut elu koh ta, 
kuid lu bas al les jät ta en di se elu-
ko ha ja rii gi soo dus tu sed.

Eel mi sel aas tal vas tu võe-
tud uue rah vas ti ku re gist ri sea-
du se ko ha selt kao ta vad tao-
li sed oma va lit su se täp su se ga 
aad res sid kõik jal Ees tis ala tes 
2019. aas ta 1. jaa nua rist keh ti-
vu se. Pilt li kult öel des „kao vad“ 
sel li sed ini me sed rii gi ja oma-
va lit su se jaoks ära ning see võib 
kaa sa tuua hul ga prob lee me.

Sis se kir ju tu se ta ini me sed ei 
saa näi teks va li da ega ju hi lu ba 
pi ken da da. Last, kel le elu ko-
haand med puu du vad, ei pruu-
gi ta las teae da või koo li võt ta. 
Need, kes po le rah vas ti ku re-
gist ri jär gi re gist ree ri tud Pär nu 
lin nas, ei saa oda va malt par ki-
da ja bus si pi le teid os ta, sün ni-, 
koo li mi ne ku ja tei si toe tu si. 

Kes ei mä le ta, ku hu ta on 
sis se kir ju ta tud, võib oma rah-
vas ti ku re gist ri järg set elu koh ta 

vaa da ta rii gi por taa list ees ti.ee 
või ise osa val la kes ku ses se või 
lin na va lit sus se tul la. Por taa li on 
või ma lik si se ne da mõ ne pan ga 
kau du, ID-kaar di või mo bii li ID 
abil. 

Por taa list ei näe, kas aad ress 
on oma va lit su se täp su se ga eel-
mi se elu ruu mi oma ni ku soo vil 
või taot les ini me ne oma va lit su-
selt ise tä na va ni me ta re gist ree-
ri mist, ent vä he malt saa te tea-
da, ku hu te ole te sis se kir ju ta-
tud ja kas soo dus tus te ka du mi-
ne teid puu du tab.

Pär nu lin na va lit su se (Suur-
Se pa 16) esi me sel kor ru sel asu-
vad rah vas ti ku re gist ri spet-
sia lis tid võ ta vad ini me si vas tu 
kõi ki del töö päe va del pea le nel-
ja päe va kell 9-12 ja 13.30-16. 
Tõs ta maa (Sa da ma tee 2) osa-
val la kes kus on ava tud es mas-
päe vast nel ja päe va ni kell 8.00-
17.00 ja ree de ti kell 8.00-16.00.

Kui elu ko ha aad res siks on 
re gist ree ri tud Pär nu linn il ma 
konk reet se aad res si ta oma va-
lit su se al ga tu sel (näi teks see-
tõt tu, et üür ni kul po le oma ni ku 
nõu so le kut või üü ri le pin gut), 
jääb oma va lit su se täp su se ga 
sis se kir ju tus eda si keh ti ma. 

Sa mu ti saab lin na va lit sus 
ai da ta, kui ini me ne tões ti elab 
laie ne nud Pär nu lin nas asu val 
ela mis pin nal, kuid oma nik ei 
ta ha te da min gil põh ju sel en da 
juur de sis se kir ju ta da.

Pin gu tus te le vaa ta ma-
ta po le rii gil ja Pär nu lin na va-
lit su se töö ta ja tel õn nes tu nud 
kõi ki „ka du vaid hin gi“ hoia ta-
da. Si se mi nis tee rium on saat-
nud kõi gi le tao lis te le ini mes te-
le ap ril lis ja ok toob ris e-kir jad 
mei liaad res sil, mis on kir jas 
rah vas ti ku re gist ris. Lin na va-

lit su se töö ta jad he lis ta vad iga 
päev te le fo ni numb ri tel, mi da 
nad ini me se koh ta tea vad.

Kui au gus tis oli „ka du vaid 
hin gi“ 830, siis 1. no vemb riks 
on neid laie ne nud Pär nu lin na 
jää nud 788. Neist 711 on täis-
kas va nud ja 77 lap sed. Ku ni 
aas ta lõ pu ni võib tao li si ini me-
si elu ruu mi oma ni ke väl ja kir-
ju ta mis soo vi tõt tu li san du da, 
kuid ül di selt on nen de arv siis ki 
ta sa pi si vä he ne mas.

Osa ini me si ei saa aru, miks 
nad pea vad rah vas ti ku re gist ri 
and meid uuen da ma. Sis se kir-
ju tu se puu du mi se le ha ka tak se 
mõt le ma al les siis, kui ta he tak-
se va li da, ju hi lu ba uuen da da, 
mõn da oma va lit su se soo dus-
tust jne. 

Eri ti oht lik on sis se kir ju-
tu se ta jät ta las teae da või koo-
li mi ne vad lap sed. Ne mad on 
oma va lit su se jaoks „ka du nud“ 
ja nen de ga ei osa ta ar ves ta da. 
Kui te ei ta ha, et prob lee mid 
teid oo ta ma tult ta baks, kand ke 
hoolt sel le eest, et rah vas ti ku-
re gist ris oleks teie õi ge elu koht.

Teet Roo saar
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Elu ko haand meid 
muut ma ta jät tes 
kao ta te soo dus tu sed 

Las te ga pe re de le 
maks tak se hu vi-
 ha ri du se toe tust
 Tõs ta maa osa val las ela vad 
las te ga pe red, kel le sis se tu lek 
pe re liik me koh ta jääb pä rast 
elua se me ku lu de ma haar va mist 
al la 540 eu ro kuus, või vad ala tes 
2019. aas ta al gu sest kü si da lin-
na va lit su selt las te hu vi ha ri du se 
ja hu vi te ge vu se toe tust.

Toe tu se mää ra mi sel ar ves-
ta tak se 7 - 19 aas ta te las te hu vi-
rin gi või -te ge vu se ku lu sid ühe 
lap se koh ta. Ar ves se lä he vad 
osa võ tu ta sud, ko hal käi mi seks 
va ja lik trans por di ku lu, isik li ke 
va hen di te soe ta mi ne, võist-
lus tel, kon kurs si del ja laag ri tes 
osa le mi ne. Mit me lap se pu hul 
ar ves ta tak se toe tust iga lap se 
koh ta eral di.

Olu li ne on, et ku lu tu se te ge-
mi sest po leks taot lu se esi ta mi se 
ajal möö das roh kem kui 31 päe-
va. „Kui os ta te näi teks jalg pal li-
saa pad, tu leb 31 päe va jook sul 
taot lus te ha. Pe rioo di li se mak se 
pu hul te hak se kord poo laas tas 
sel geks sis se tu lek ja toe tu se võib 
poo laas taks kor ra ga mää ra ta. 
Ar ves ta me õpin gu te poo laas tat, 
näi teks jaa nua ris taot lust esi ta-
des tu leb sep temb ris uus taot-
lus te ha,“ rää kis lin na va lit su se 
sot siaa lo sa kon na ju ha ta ja Ai ka 
Kauk ver.

Toe tu se pii riks on 100 eu rot 
lap se koh ta kuus. Sis se tu le ku 
pii riks on va lit su se keh tes ta tud 
töö ta su alam määr, mis 2019. 
aas tal on 540 eu rot kuus. Leib-
kon na ühe liik me ne to sis se tu-
le ku leid mi seks lii de tak se kõi gi 
leib kon na liik me te sis se tu le kud, 
la hu ta tak se jooks va kuu elu-
a se me ku lud ja ja ga tak se tu le-
mus leib kon na liik me te ar vu ga.

Toe tu se taot lu se võib al la laa-
di da Pär nu lin na va lit su se ko du-
le helt ja saa ta e-pos ti aad res sil 
lin na va lit sus@par nu.ee. Sa mu ti 
võib ise osa val la kes ku ses se või 
lin na va lit sus se tul la. 

Li sain fot saab lin na va lit su-
se sot siaa lo sa kon nast te le fo nilt 
444 8120.

Teet Roo saar, 
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

RAH VAS TI KU RE GIST RI 

SPET SIA LIS TIDE 

VASTUVÕTU AJAD:

Pär nu lin na va lit su s 

(Suur-Se pa 16) 

esi me ne kor ru s 

E-K ja R kell 9-12 ja 

13.30-16. 

Tõs ta maa osa val la -

kes kus (Sa da ma tee 2)

E-N kell 8.00-17.00 ja 

R kell 8.00-16.00.
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R
ep res see ri tud, kes soo-
vi vad järg mi sel aas tal 
ka su ta da laie ne nud Pär-

nu lin na ter ri too riu mil keh ti vat 
täien da vat maa mak su va bas-
tust, pea vad hil je malt 10. jaa-
nua riks aval du se esi ta ma.

Mais võt tis Pär nu lin na vo-
li ko gu vas tu mää ru se, mil le ga 
an tak se täien dav maa mak su va-
bas tus oku pat sioo ni režii mi de 
poolt õi gus vas ta selt rep res see-
ri tud isi ku te le. Mää rus kor ras-
tab ühi ne nud oma va lit su se ter-
ri too riu mil täien da va maa mak-
su va bas tu se and mi se reeg lid. 

En ne Aud ru, Pai ku se ja Tõs-
ta maa val la ühi ne mist Pär nu 
lin na ga oli rep res see ri tu maa-
mak su soo dus tust või ma lik 
ka su ta da Aud ru ja Pai ku se val-
las. 

Pär nu linn lõ pe tas täien da va 
mak su va bas tu se and mi se 2013. 
aas tal, mil keh tes ta ti ko duo-
ma ni ku maa mak su soo dus tus. 
Tõs ta maa val las ei ole rep res-
see ri tu maa mak su soo dus tust 
se ni ra ken da tud. Ka mak su va-
bas tu se tin gi mu sed ja ula tus 
olid igas oma va lit su ses eri ne-
vad. 

Uue mää ru se ko ha selt 
an tak se maa mak su soo dus-
tus õi gus vas ta selt rep res see-
ri tud isi ku le või rep res see ri tu-
ga võrd sus ta tud isi ku le, kel lel 
on Pär nu lin na ter ri too riu mil 
asu va maa tü ki osas maa mak su 
ko hus tus. 

Maa mak su ta su vad kin-
ni sas ja oma ni kud, hoo nes ta-
jad või ka su tus val da jad, kel le-
le kin nis tus raa ma tu and me-
tel omand, hoo nes tu sõi gus või 
ka su tus val dus kuu lub.

Maa mak su sea dus lu bab 
täien da vat mak su va bas tust 
ra ken da da ai nult ela mu maa 
sih tots tar be ga maa tük ki de le 
või maa tu lun dus maa sih tots-
tar be ga maa tük ki de õue maa 

kõl vi ku osas. Rep res see ri tud 
va bas ta tak se maa mak sust sõl-
tu ma ta nen de elu ko hast.

Kui isi kul on mi tu ni me ta-
tud sih tots tar be ga maa tük ki 
ja tal on õi gus ka ko duo ma ni-
ku mak su soo dus tu se le, saab 
ta täien da vat mak su va bas tust 
ka su ta da sel le maa tü ki osas, 
mil le le ko duo ma ni ku soo dus-
tus ra ken dub. 

Kui maa tü ki ela mu maa või 
õue maa osa on ju ba täies ula-
tu ses maa mak sust va bas ta tud, 
ei saa rep res see ri tu mak su va-
bas tust ka su ta da tei se maa tü ki 
osas. 

Kui isi ku le ei ra ken du 
ko duo ma ni ku soo dus tus ja 
tal on Pär nu lin nas mi tu ela-
mu maa või õue maa kõl vi ku ga 
maa tük ki, saab ta mak su va bas-
tu se neist ühe osas.

Mak su va bas tu se saa mi seks 
tu leb esi ta da kir ja lik aval dus 
koos rep res see ri tu tun nis tu-
se koo pia ga Pär nu lin na va lit-
su se le aad res sil Suur-Se pa 16, 
80098 Pär nu linn, Pär nu linn 
või e-pos ti le lin na va lit sus@
par nu.ee. Taot lu se võib tuua ka 
osa val la kes ku ses se või lin na va-
lit su se in fo lau da. 

Aval du se vorm on lei tav Pär-
nu lin na vee bi le helt rub rii gist 
kesk kond ja ma jan dus – maa-
maks.

Aval dus tu leb esi ta da hil je-
malt mak sus ta mi saas ta 10.jaa-
nua riks. Hil jem esi ta tud aval-
du se alu sel ar ves ta tak se mak-
su va bas tust ala tes järg ne vast 
aas tast. 

Aval dus on va ja esi ta da ühe-
kord selt - kui mak su va bas tus 
on ju ba mää ra tud, ei pea igal 
aas tal uut aval dust esi ta ma.

Teet Roo saar,
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Rep res see ri tud 
saa vad taot le da 
maa mak su va bas tust

Alus ta me mee leo lu ka kaup le mi se ga 9. det semb ril kell 10 hom-
mi kul ning plaa ni me vii ma sed os tud soo ri ta da kel la 14 pai-

ku. Na gu ta va li selt, keer leb see gi kord vä ga po pu laar ne õn ne loos, 
ku hu on oma pa nu sed tei nud kõik kaup le jad. Sel li selt ole me asen-
da nud ko ha mak su, et oleks põ ne vust laa da lis te le gi! Kaup ol gu ik ka 
ehe, ees ti mai ne, ise teh tud, aus ja hea! Pa ne tä he le! Tä na vu toi mub 
laat nii rah va ma ja saa lis kui ka kä si töö poes.

Laa da li si lõ bus tab sel kor ral üle il ma tun tud ja mu si kaal-
ne pä ka pikk Ola vi Kõr re! Tal on kaa sas mit meid hu vi ta vaid pil-
le ja põ ne vaid lu gu sid! Tul ge vaa da ke-kuu la ke ja veen du ge ise! 

Kaup le ja te ni me ki ri ava tud: re gist ree ri mi seks kir ju ta ge (ee lis ta-
tum va riant!) kat ri@tos ta maa.ee või he lis ta ge tel 523 6350 (va L ja 
P). Vaa ta ka li sain foks FB Tõs ta maa rah va ma ja / Tõs ta maa osa val la 
ko du leh ti.

Ilu sat, pea gi saa bu vat jõu luae ga!
Kat ri,

rah va ma jast

Oota me kõiki müüma ja ostma 
Tõs ta maa jõu lu laa da le!
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20. no vemb ril kü las ta sid 6. 
ja 8. klas si õpi la sed seo ses 
et te võt lu sõp pe ga Pär nu et te-
võt teid Trim tex Bal tic OÜ ja 
Ruuk ki Pro ducts AS. Et te võ-
te te kü las ta mist toe tab SA 
Pär nu maa Aren dus kes kus.

Ma jan dus- ja et te võt lu sõ pet 
õpe ta vad Ju nior Ac hie ve ment 
(JA) Ees ti ma ter ja li de baa sil sel-
lea la se koo li tu se lä bi nud õpe-
ta jad. Sel õp peaas tal õp Kaa rin 
Rein son (3., 4. klass) ja õp Ka rin 
Mitt (6., 8. klass). 

Tõs ta maa Kesk kool kuu lub 
sel lest sü gi sest Et te võt li ku Koo-
li võr gus tik ku. JA Ees ti mis sioon 
on noor tes et te võt lik ku se aren-
da mi ne, et te võt lust toe ta va te 
va li ku te te ge mi ne, ma jan dus li-
kult mõt le va te ini mes te ku jun-
da mi ne.

6. klass väi sas eel mi sel aas tal 
ko ha lik ku et te võ tet Ad ler Puit 
OÜ ja Pär nus et te võ tet Ra pa-
la Ees ti AS. 8. klass sai to re da 
ela mu se Trim tex Bal tic OÜ-st. 
No vemb ris käis 8. klas sil kü las 
Anu Tu gim, kes rää kis õpi las te-
le, kui das pa ga riä ri Anu Pa gar 
al gu se sai ning mil li sed rõõ mud 
ja vae vad äri ga kaa sas käi vad.

Mi da ar va vad õpi la sed õp pe-
käi ku dest et te võ te tes se?

6. klass
He ven li: “Et te võ te tes käi-

mi ne on to re, ku na saa me nä ha 
eri ne vaid ame teid ja kui das töö 
käib. Võiks käia veel sel li ses et te-
võt tes, kus saa me ka reaal selt 
proo vi da töö te ge mist. Li saks 
toot mi set te võ te te le võik si me 
käia ku sa gil, kus saa de tak se as ju 
(pos ti fi r mas). Kõi ge lem mi kum 
oli Trim tex, ku na ma ku ju ta sin 
reaal selt en nast seal töö ta mas.”

Em ma Lii sa: “Eri ne va tes 
et te võ te tes käi mi ne on vä ga 
hu vi tav ja ha riv. Kõi ge hu vi ta-
vam oli mi nu arust Trim tex. Me 
nä gi me, kui das pa be ri le prin di-
ti vär vi, mis hil jem pres si ti kan-
ga le. Et te võ te tes käi mi ne an nab 
vä ga head ees ku ju, kui ta had ka 
oma äri ava da.”

Ai gar: “Mul le meel dib et te-
võ te tes käia. Osad et te võt ted 
on põ ne va mad, osad iga va mad. 
Saab tea da, mil le ga ini me sed 
te ge le vad. Kui me et te võ te tes ei 
käiks, ei teaks me neid as ju.”

8. klass
Kat re: “Mi nu ar va tes on sel-

lis tes koh ta des vä ga to re käia. 
See ha rib ja pa neb mõt le ma, 
kas tu le vi kus luua oma et te võ te. 
Saab tea da, kui ras ke see on ning 
an tak se eri ne vaid nip pe ja mõt-

teid oma et te võt te ra ja mi seks.”
Li zel le: “Olen esi mest aas tat 

siin koo lis ja see oli hu vi tav mi nu 
jaoks. Sain iseen da sil ma rin gi 
laien da da ja pal ju uu si tead mi si. 
Ma ar van, et sel li sed kü las tu sed 
jul gus ta vad ja ha ri vad noo ri.”

Kad ri: “Meel dis vä ga, sai 
nä ha “la va ta gu seid”. Sel li seid 
käi ke on va ja, sest näe me, kui das 
min geid as ju te hak se ning ai tab 
kind las ti roh kem reaal selt mõel-
da. Mi da roh kem käiak se et te-
võ te tes, se da sel ge maks muu-
tub pilt oma tu le vi kup laa ni dest, 
mi da eda si õp pi da.”

Ke vin Pääs tel: “Ruuk kis sai 
tea da, kui das ka tu seid te ha. Seal 
olid to re dad kiiv rid ja tu ge vad 
ja lat sid, põ ne vad ka tu se ma ter-
ja lid. Oli pä ris lär ma kas.”

Kar mo: “Mi na olen Ruuk kis 
käi nud kaks kor da, aga ik ka gi oli 
põ nev. Meel dis, et nä gi me, kui-
das too de tak se. Sai me rin gi käia, 
meel di sid tur va rii ded.”

Ar do: “Ruuk ki meel dis isik-
li kult roh kem, ku na sel le fir-
ma te ge vus vald kond on ehi-
tus (ka tu sep laa did). Tu le vi kuks 
an nab ehi tus fi r ma de kü las ta mi-
ne roh kem mõt teid, saad õp pi da 
pa re mat teh ni kat.”

Re bec ca: “Mul le jäi mõt tes se, 
et kui das sel li seid ma si naid üld-

se te hak se.”
Mar leen: “Ma ar van, et sel-

li seid kü las tu si on va ja, sest see 
ai tab mõis ta ja nä ha, kui das 
te ge li kult as ju te hak se ning kui 
pal ju tööd ja ae ga as ja de val mis-
ta mi seks te ge li kult ku lub.”

Re gi na: “Ruuk kis käies sain 
ma tea da, mil li sed on kuul sa-
mad ka tu se di sai nid ja mil li ne on 
kõi ge pa rem ma ter jal. Sel li seid 
kü las tu si võiks te ha veel.”

Ka jar: “Mul le meel dis Ruuk-
kis kõik, ku na seal sain tea da, 
mis on po pu laar sed ma ter ja-
lid ja mil li seid eri ne vaid ka tu se-
p ro fii le te hak se. Näi da ti, mil-
li sed on plekk-ka tu se te ge mi se 
too rai ned.”

Ke vin Saar: “Ruuk ki kü las-
ta mi ne oli hea ko ge mus sel lest, 
mis ma si nad seal on ja kui das 
kau pa üles lei da. Võiks veel sel-
li seid koh ti kü las ta da. Alus taks 
Tõs ta maalt.”

Vii ma se mõt te ga ühi ne vad 
õpe ta jad ki. Kõik, kes te ge le vad 
et te võt lu se ga ja soo vi vad oma 
ko ge mu si noor te ga ja ga da, võt-
ke meie ga ühen dust. Ole te vä ga 
oo da tud!

Ka rin Mitt
õpe ta ja

Õppe käi gud et te võ te tes se

Hend rik Sal-Sal ler ja 
Er ko Lau ri maa 
ro man ti ku te na mõi sas

Esi ta ti pa ri maid tut ta vaid Smi ler si lau le, kuid siis ki hoo pis teist su gu ses 
võt mes. Kont ser di märk sõ nad: mõ nu sad lood ja lau lud, kaks ki tar ri, 
va he tu õhus tik ning sü gi se selt ro man ti li ne mõi saat mos fäär. Tä na me 
ar tis te muu si ka li se ela mu se eest ning to re dat pub li kut! Li saks tä nud 
Ja ne ly Ko du köö gi le hea de mait se te eest!

Fotod: Toomas Mitt
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A
as ta ta gu sel vä lis rei-
sil nä gi Anu Rand maa 
to re dat ja pal ju de eri ne-

va te ese me te ga tai me dest ins pi-
ree ri tud sar ja. 

See jäi kri pel da ma, se da 
enam, et roo si mi se tee ma va jab 
jät ku valt laien da mist ja tä he le-
pa nu. 

Va re malt on roo si tud kä si-
töö de va lik täie ne nud kal li te, 
pee ne koe lis te ning imei lu sa te 
kin nas te ga ja juur de too de tud 
oda va ma te ku du mi te ga. Nüüd 
proo vi ti luua liht sa mat too det, 
mis ei va ja ku du mist. 

Kä si töö liit kor ral das kon-
kur si ”Rõõm kä si tööst”, et saa-
da too teid, kus ras kem osa on 
ju ba et te ära teh tud ning ini me-
se le jääb töö lõ pe ta mi ne. Lü hi-
dalt üri ta tak se uu si kä si töö sõp-
ru na ka ta da sel le to re da ho bi ga. 

Nõn da sün dis ki kä si töö toas 

kaks vah vat too det. Ise ku jun da-
tav roo si tud must ri ga pa ja lapp 
ja Tõs ta maa põl le must ri ga põll 
mi da saab ise tik ki mi se ase mel 
teks tii li mar ke ri ga ku jun da da. 
Komp lek tis on kaa sas teks tii li-
mar ke rid, et te vi san da tud must-
ri ga pa ja lapp või põll. Pä rast 

must ri pea le kand mist tu leb 
see triik raua ga üle kuu mu ta da 
ja too de on gi val mis. Kon kur-
si võt ja te na saa di auhin na ra ha, 
millega omakorda too tea ren-
dust täius ta da. 

Esi me se par tii os tis ära Ees ti 
kä si töö ko du, ai da tes te ha rek-

laa mi. Tõs ta maa la sed saa vad 
uu si komp lek te os ta ko ha li kust 
kä si töö poest.

Eve lin Il ves ti abi ga on kä si-
töö kes ku sel ka uus lo go, ka see 
on roo si tud moe ga.

Ülle Tamm

Too tea re nu ses pa ri mad ik ka meie nai sed

S
ee kord se le peo le lük ka sid 
hoo sis se Rah va bänd 2018 
fi  na list 100 ja see ned ning 

sil mai lu lõi lust lik tant sut rupp 
Sin gi rul lid.

Peo märk sõ na deks oli: kos-
tüüm, kos tüüm ja veel kord kos-
tüüm! Kuid iga kor ra li ku mas-
ke raa di juur de käib ka mõ nus 
ees ka va! Se da puh ku oli et tas teid 
kok ku kuus. Tä na me kõi ki esi-
ne jaid, kes olid jul ged ja loo vad 
oma et teas te te ga väl ja tu le ma ja 
la va le as tu ma - kao ta da ei ol nud 
mi da gi - pi gem või ta! Au hin-
du ja gus kõi ki de le ees ka va de-
le ja pa ri ma te le kos tüü mi de le-
gi. Tä nu sõ nad veel kord ka meie 
spon so ri te le: Frit jo, ema Maie, 
Kast na Hel ju leib, Cot ze söö gi-
ma ja, Anu Pa gar, OÜ Ser ve kol.

Peaau hin na esi ne mis numb-
ri test või tis kolm ime list väi kest 
El sat koos oma pi sut suu re ma 
El sa ga, kel le esi ne mi ne võ lus 
žüriid ja pub li kut arm su se, sii-
ru se ja liht su se ga. Unis tu se te si-
ni ne ja kau nis mui nas jutt rul lus 
la val lah ti. Pa ri ma kos tüü miau-
hin na või tis JOK KER! Tä na me 
ela mus te eest!

Põ ne vaid ja äge daid kos tüü-
me oli nä ha õh tu jook sul mit-
meid. Kuid sel le gi poo lest oo ta-
me järg mi sel aas tal veel gi roh-
kem osa võt jaid, et hoi da siis ki 
se da pi ka tra dit sioo ni ga sünd-
must meie ko gu kon nas elus. 
Uu te to re da te koh tu mis te ni kar-
ne va lil!

Kat ri,
rah va ma jast

Sala pä ra ne kar ne va liöö Tõs ta maal
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P
i me du se var jus vu dib üks-
ja gu nai si ko dunt mi ne-
ma, et koos suu res ja val-

ges kä si töö kes ku ses nä pu töö ga 
te ge le da.

Igaü hel on või ma lus ka su ta-
da abi va hen di na eri ne vaid ma si-
naid ja tel gi, mi da Anu Rand maa 
on sin na aas ta te jook sul mu ret-
se nud. 

Tik ki mi ne on Tõs ta maa kä si-
töö kes ku se sel le aas ta tee ma. 
Lem be Ma ria Sihv re on käi nud 
kaks kor da nõuan deid ja õpe tu-
si ja ga mas. Sihv re on nii kunst-
nik kui ka üks tu ge va maid vil la-
se pea le tik ki jaid. 

”Kui os kad kõi ki as ju na tu ke 
siis sel lest ei pii sa, pi gem tu leb 
kut su da kül la meis ter kes teeb 

üh te as ja häs ti ja pal ju”, pa ja tab 
Anu. 

Ha ka tu seks ko gu ti ko du dest 
kok ku va nad vil la seid te kid ja 
neid sai kok ku ka hek sa. Ena mu-
ses oli te gu Lää ne-Ees ti tek ki-
de ga. Va nas ti val mis ta ti pea mi-
selt voo di-, sei na- ja saa ni tek ke. 
Uu ri ti ti kan deid ja teos tust. 

Imet lus väär selt os ka sid esi-
va ne mad vä ga mi ni maal se te ja 
liht sa te võ te te ga kat ta ko gu te ki 
lil le ti kan di ga. Al les see jä rel tei-
gi igaüks oma le ka van di. Ke va-
deks on ees mär giks saa da te kid, 
pad jad ja sus sid va na tüü bi lis-
te ti kan di te ga kae tud. Loo de-
ta vas ti pää se vad pa ri mad tööd 
va baõ hu muu seu mis se näi tu se le. 

Ülle Tamm

Tiki tud lil le de tal vi ne iluTiki tud lil le de tal vi ne ilu
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 Mä lu män gust võ tab tä na-
vu osa 10 võist kon da: Nul li ring, 
Kast na, Okas, Sõp rus, Nub-
lu, MM, Noo ru se 4-6-7, 1-teist, 
Op ti mis tid ja Mets kond.

Esi me se män gu võit sid Op ti-
mis tid, tei seks jäi 1-teist ning 
kol man daks Okas.

Tei se män gu võit jaks osu tus 
Mets kond, tei se na tu li la hin-
gust väl ja Okas ja kol man daks 
jäi Nub lu.

Tõs ta maa spor dik lu bi

Aju güm nas ti ka 
sai hoo sis se

Toiduga toimetamised on noortekas kõige po

Kan na hel ku rit – 
see on elu täh tis!
 Noor te ka noo red üle-ees ti li-
sel hel kur kõn nil Tõs ta maal. 

Kõi ge enam ja ga ti hel ku reid 
täis kas va nu te le. Kas ei pa ne 
mõt le ma? Tun ni jook su ja ga ti 
50 hel ku rit. Noo red olid ak tiiv-
sed ja hak ka jad. Ini me sed käi tu-
sid las te ga ke nas ti, mis oli to re. 

Kui kel lel gi veel hel ku rit po le, 
siis noor te ka kõr val kas va val 
män nil on veel mõ ni pak ku da.

 Pann koo ki de pä rast lõu nal 
kul ge sid as jad tra dit sioo ni li selt 
ehk ühed sõid ja tei sed te gid.

 Ene se kait se koo li tu se viis 
lä bi  Ott Ots mann. Osa võtt 
oleks või nud ol la ak tiiv sem, mis 
te gi na tu ke kur vaks. 
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Got ze söö gi toa pe re nai ne 
Ka rin Vää na võ tab su ve 

kok ku lü hi dalt ”Nii ja tei si ti”. Nii 
soo ja su ve koh ta oleks või nud 
tões ti roh kem kü las ta jaid ol la. 
Kind las ti mõ ju tas see, et su ve-
teat rit ei ol nud, soom la si oli pal-
ju vä hem  ja ku hu gi on ka du nud 
jalg rat tu rid.

Juur de on tul nud kü las ta jaid 
Aust raa liast, Amee ri kast ja pal-
ju saks la si. Vää na mee lest on ini-
me sed ül di se malt ko du se maks 
jää nud, sest ka üri tu si on vä he-
maks jää nud. Head meelt teeb 
jäl le gi, et iga päe va söö jaid on 
roh kem tul nud. Just oma kan di 
ini me si. 

Vii ma sel ajal kü si tak se pal ju 
tai me toi tu ja ül la tus li kult lam-
mast. Kun de de le meel dib, et 
ka su ta tak se ko ha lik ku ro hu maa 
veist, se da gi osa tak se kü si da ja 
hin na ta. Ini mes te le meel dib, et 
road on val mis ta tud ko ha li kust 
too rai nest ja sel le eest ol lak se ka 
nõus roh kem maks ma. Ko ha lik-
ku kraa mi on  Vää na sõ nul saa da 
pii sa valt.

Unis tus Got ze oma ür di-
peen rast va jab veel el lu vii mist 
ning sel le ga ka vat seb söö gi ma ja 
pe re nai ne tu le val ke va del tõ si se-
malt te ge le da.

Ülle Tamm

Koha lik kraam Koha lik kraam 
lä heb pea lelä heb pea le

pimad

Sep temb ris käis Ja ne li Kuusk ler-Ad ler ju hen da mas sus hi 
rul li kee ra mist... oii kui rut tu toit laualt ka dus! Ka dus ka elek ter, 
rul li mist see mui du gi ei se ga nud.
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KIR JA NIK TÕS TA MAAL!
Koh tu me kir ja nik He li Kün na pa se ga 

nel ja päe val, 13.det semb ril kell 16 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus.

Tä he le pa nuks! Raa ma tu ko gu on 
SU LE TUD 23.12.2018 ku ni 1.01.2019

Nä pu töö meist ri telt kin gid kot ti!Nä pu töö meist ri telt kin gid kot ti!

Tä na vu se jõu lu laa da ajal on kä si töö kes kus küll oma le ti ga 
esin da tud, aga pä ris ost mi seks suu na tak se hu vi li sed kä si-

töö poo di. 
Poe väl ja pa nek on laie ne nud ning ruu mi uu dis ta mi seks on 

kül la ga. Vai bad, kin dad, müt sid, so kid, pil did, eh ted jpm on 
ke nas ti eks po nee ri tud ja oo ta vad ki gi kot ti pa ne mist. Toe ta-
me pi gem oma ini mes te töid ja te ge mi si, sest just see on gi meie 
oma ja ehe. Kin gi me emot sioo ni ja meist ri poolt loo dud soo-
just! 
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DET SEM BER

1. detsember kell 17.00 Tõs ta maa mõisas
ADVENDIAJA ALGUS 

Tallinna Vanalinna segakoori JÕULUKONTSERT 
Kontserdile saabuvad ka Jõuluvanade konverentsi 

jõuluvanad, avatud jõuluvana postkast,
 lisaks muud toredad tegemised lastele, 

avatud lastekohvik 

2. det sem ber kell 15.00 kes ka le vis 
TER VI TA ME 1. AD VEN TI 

Alevi kuusepuu ootab teid kõiki jõuluaja alguse 
puhul advendiküünlaid süütama! 

Selleks, et viia koju valgust ja koosolemise soojust, 
palume teil kaasa võtta oma küünal. 

Tervitussõnad lausuvad Tõstamaa osavalla juht 
Anu Peterson ja Tõstamaa Maarja koguduse õpetaja 

Tiina Janno.

kell 15.20 Tõs ta maa rah va ma jas 
LAS TEAIA HEA TE GE VU SÜ RI TUS

avatakse heategevuslik kohvik ja toimub õnneloos.
kell 15.45 jõuluteemaline kontsert, kus esinevad:

Lasteaialapsed
Pauliine Mäesalu ja Karl Sutt tantsukavaga
Andra Vaaks, Rando Rand ja Rain Randmaa

muusikalise kavaga.

Lastele avatud meisterdamiseks töötuba.
Kohviku tulu läheb Tõstamaa Lasteaiale, võimlemismattide soetamiseks. 

9. det sem ber kell 10.00 Tõs ta maa rah va ma jas 
JÕU LU LAAT

13. detsember kell 16. 00 Tõstamaa raamatukogus
Kohtumine kirjanik Heli Künnapasega

15. det sem ber kell 12.00 Tõs ta maa rah va ma jas 
EA KA TE JÕU LU PI DU

esinevad Reet Linna ja Aare Jaama

22. det sem ber kell 21.00 Tõs ta maa rah va ma jas 
ÖÖS ON JÕULU

an samb el Re min ders, Tuu rit-Tuu rit, DJ Kert Al las
Laudade broneerimine tel 449 6184, pilet eelmüügist 10 €, peoõhtul 12 €.

31. det sem ber Tõs ta maa rah va ma ja koh vi kus 
AAS TA VA HE TU SE PI DU

ta su ta! 

Kor ral da ja jä tab õi gu sed te ha ka vas täien du si ja muu da tu si!

KUHU MINNA

Ad ven di- ja jõu luaeg 2018 
TÕS TA MAA MAAR JA KI RI KUS

Pühapäeval, 2. detsembril kell 14 
I Ad ven di ju ma la tee nis tus ar mu laua ga

Reedel, 21. detsembril kell 8.30 
Tõs ta maa Kesk koo li JÕU LU KONT SERT ki ri kus

Esmaspäeval, 24. detsembril 
kell 15 Tõs ta maa Hool de ko dus

JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS 

kell 16 JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS, 
lau la vad Kat re ja Ave Ves ki mä gi

Esmaspäeval, 31. detsembril kell 14 
Va na-aas taõh tu 

JU MA LA TEE NIS TUS AR MU LAUA GA



KRIS TU SE LI HAS SE SÜN DI MI SE PÜ HA 
TEE NIS TU SED 

Tõs ta maa osa val las

Esmaspäeval, 24. detsembril 

kell 10 Kast na kü la kes ku ses

kell 16 Se li-Tõs ta maa 
Pü ha Vas si lius Suu re ki ri kus

kell 18 Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki ri kus

Teisipäeval, 25. detsembril 

kell 10.00 Poot si hool de ko dus

kell 12.00 Tõ he la rah va ma jas

In fo te le fo nil 5384 1350, prees ter Aga ton Paal berg

PÜHADE JU MA LA TEE NIS TUSED

Kes soovib värvilisel pinnal anda 
edasi pühadesoove? 
Ootame mõõtudega 

L 93 x K 85 mm reklaame. 
Saadaval 6 moodulit, kes ees see sees!



LEIDA MERELO 94
VOLDEMAR LANGUS 90

ELSA TIIK 89
MAIMO-RONNE NIINE 88

HELVI LIIVER 84
MIRJAM JAANSOO 82

HILLAR-AULI KINGO 82
AINO PÄRNA 77

JAAK LUMERA 77
VIKTOR JAANSOO 76
MART MARTSON 76

HEINO KAJA 75
SALME LEAS 74

OLIVER PÕLTSAM 72
RAIMO SOOMRE 71

HEINO TAMM 71
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