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Teated
4. detsember 2003

Kuressaare Gümnaa-
siumi õpetajate esindus on 
informeerinud kooli juht-
konda, et neljapäeval, 4. det-
sembril k. 8.00 - 9.00, osaleb 
57 kooli töötajat  hoiatus-
streigis.

Seoses sellega annab 
kooli juhtkond teada: koo-
litöö toimub 4. detsembril 
tavalise graafiku alusel, in-
formatsiooni esimese tunni 
toimumise v. mittetoimumi-
se kohta edastavad õpilaste-
le klassijuhatajad.

Toomas Takkis,
direktor

Head kohad ÜRO plakatikonkursilt
ÜRO Rahvastikufondi pla-
katikonkursi tulemused 
olid meie kooli õpilaste- 
osavõtjate jaoks üle oo-
tuste rõõmustavad.

1. vanusekategooria (10 - 
12 a.): 1. koht Siret Pani 6B 
klass. 2. vanusekategooria 
(13 - 15 a.): 1. koht Ele Pid-
mann 9B klass ja 2. koht Ke-
teriin Pani 8A klass. Eriau-
hind Karoliine Kask 7B 
klass.

Oma auhindadele sõit-
sime järele eelmisel reedel. 
Keskpäevaks olime oodatud 
rahvastikuministri ruumi-
des Toompeal. Seal võeti 
meid pidulikult vastu, rää-
giti töödest, jagati auhin-
nad kätte ning saime näha 
ka teiste võistlusest osavõt-
nute töid.

Veendusime, et oleme 
võimelised vabalt konku-

reerima mistahes vabariigi 
kooliga.

Minu ja Sireti tööd ei 
saanudki enam näha, sest 
need olid teele saadetud üle-
maailmsele konkursile New 

Yorki.
Hoiame pöialt, et ka seal 

kõik hästi läheks!

Ele Pidmann,
9B klass

Meie kooli õpilased Rahvastikuministri ruumides Toompeal: Ele 
Pidmann, Siret Pani, Karoliine Kask ja Kateriin Pani.

Jõulunädalal toimuvad üritused

Väljavõte ÕOV-e 17. nov. 
2003. koosoleku otsusest. 
Jõulunädal toimub 17. - 23. 
12. 2003.

1. päev (K 17.12) – Jõu-
lukunstipäev (vastutavad: 
Mary Tamsalu, Juhan Kolk, 
Kristi Mets). Toimub jõulu-
kaartide konkurss ning jõu-
lutaiese konkurss teemal 
„Minu õpetaja jõuluvana-
na“ (Juhend ilmub järgmises 

Meie KG-s!).
2. päev (N 18.12) – Kos-

tüümi ja playbacki päev 
(vastutavad: Heli Vaher, 
Helena Pihel, Imre Kuusk; 
playback’i juhendit loe le-
heküljelt nr 2).

3. päev (R 19.12) – Koogi-
päev + jõuluköievedu (vas-
tutavad: Adam Tamjärv, 
Sandra Raudsepp, Karmen 
Riik).

4. päev (E 22.12) – Laa-
da ja oksjoni päev ning kel-
guralli (vastutavad: Luigi 
Heinmaa, Mikk Varjas; ju-
hend ilmub järgmises Meie 
KG-s!).

5. päev (T 23.12) – Jõulu-
muusika päev (vastutavad: 
Keete Viira, Pille Lodi, Kris-
ti Hints).

K l a s s i d e v a h e l i s t e 
võistluste arvestusse lähe-
vad: Jõulukunstipäev, Jõu-
lulaat, Kelguralli, Jõuluköie-
vedu, Playback.

Igast üritusest osavõtt an-
nab klassile 1 punkti, millele 
võib lisanduda: I koht – 4p, 
II koht – 3p, III koht – 2p.

Arvestus käib järgmis-
te vanuseklasside järgi: 1. – 
4. Klass, 5. – 7. Klass, 8. – 9. 
Klass, 10. – 12. klass.

Inge Jalakas,
huvijuht

Pilt eelmise aasta jõulunädalast.
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Õpilaste sünnipäevad

Tõnis Juulik 10D 04.12
Karel Mets 10B 04.12
Mihkel Reinart 8A 04.12
Helen Terve 10D 04.12
Minni Nirgi 10C 04.12
Markus Koppel 8B 05.12
Rauno Viskus 7A 05.12
Karin Auväärt 12C 05.12
Helen Jalg 10C 05.12
Maarja Viidik 8B 05.12
Ulvi Soosaar 10A 06.12
Karel Koovisk 9A 07.12
Siret Pani 6B 07.12
Loore Paist 4B 07.12
Sander Maasik 7B 08.12
Mikk Varvas 5C 08.12
Anni Viskus 20C 08.12
Merleen Lehissaar 7D 08.12
Kätlin Koit 3B 08.12
Riho Õun 8D 09.12
Jorma Ratas 12A 10.12
Priit Paakspuu 7C 10.12
Fred Siimpoeg 7A 10.12
Vaido Sooäär 6B 10.12

Kingin Sulle kimbukesi 
taevatähti. Öösel, kui maga-
sin, rippusid nad mu näo kohal. 
Hommikul leidsin nad leppade 
alt ülastena õitsemas. Kingin 
Sulle kimbukese taevatähti...

A. Suuman
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Kümnendikud pidasid nõu
18.nov. toimus “Osi-

lias” 10. klasside klassi-
juhatajate ja aineõpetaja-
te nõupidamine.Arutati 
õppetööga ja uute õpilas-
te kooli sisseelamisras-
kustega seotud problee-
me, püüti leida muredele 
lahendusi.Enim diskuteeriti 
matemaatika ja inglise kee-
le valdkonnas,kuna need ai-
ned valmistavad õpilastele 
kõige rohkem raskusi.

 25. nov. istus esimest kor-
da koos KG 28.lennu nõuko-
gu. Nõukokku kuuluvad 10. 
klasside  klassijuhatajad,klas
sivanemad ja igast klassist 1 
lapsevanem. 10.c kl.juhataja 
E.Kask andis ülevaate 
10.klasside õppeedukusest 

1.perioodil,10.a kl.juhataja 
M.Rätsep tutvustas koha-
lolijatele 28.lennu plaane 
2003/2004. õppeaastaks.Igas 
kuus on üks klassijuhataja 
tund kõigil viiel klassil ühel 
teemal: Sept.-Kg juhtkon-
na vestlus kooli visioonist; 
okt.-Päästeteenistuse külas-
tamine; nov.-loeng tantsu-
kultuurist; dets.-perekonna 
teema; Jaan.-protokoll ja eti-
kett; veebr.-vabariigi aasta-
päevale pühendatud vastu-
võtt; märts-erinevate maade 
tavad ja kombed; aprill-eri-
nevad religioonid; mai-,loo-
duskaitse.

Plaanis on 2 suuremat 
üritust-vabariigi aastapä-
evale pühendatud vastuvõtt 

KG gümnaasiumiosa õpilas-
tele ja 10. kl. õpilaste ning 
nende vanemate ühine su-
vepäev juunis.

 Arutasime ühiselt ne-
nde ürituste korraldamist, 
lähemalt peatusime piduli-
ku vastuvõtu organiseeri-
mise teemadel.” Kodusteks 
ülesanneteks” järgmiseks 
nõukogu koosolekuks jäid 
mitmed konkreetsed küsi-
mused, mis vaja korda aja-
da.

 Järgmine kokkusaamine 
on 16. detsembril.

Mai Rand,
10B klassijuhataja

Ülemaailmse AIDS-i vastu 
võitlemise päeva raames 
toimus küsitlus õpilaste 
AIDS-i teadlikkuse välja-
selgitamiseks.

Küsitluse viisid läbi 
Saaremaa Uimastiennetus 
Nõukogu, Kuressaare Lin-
navalitsus, Kuressaare koo-
lid, Kuressaare Noorte Hu-
vikeskus ja Saaremaa Noorte 
Teavitamise ja Nõustamise 
keskus.

Küsitlusega sooviti välja 
selgitada kõige AIDS-i tead-
likum klass/kool ning samas 
suurendada Sinu teadmi-
si antud valdkonnas. Kures-
saare Gümnaasiumi kõige 
AIDS-i teadlikumad klassid 
on: 1.-6. klasside vanuserüh-
mas: I koht 5B, II koht 6C ja 
III koht 1B.

7. - 12. klasside vanus-
erühmas: I koht 7D, II koht 
11B, III koht 12C.

Inge Jalakas,
huvijuht

Detsembrikuu üritused:
• 2. detsember - Maa-

kondlik Koidulauliku kon-
kurss. • 17. detsember - 
Võimlemisvõistlused (5.-12. 
kl.).* • 17. - 23. detsember -  
Jõulunädal  (1.-12.kl).* • 18. 
detsember - Segakoor ”Ave” 
jõulukontsert. • 19. detsem-
ber - 5. - 8. kl. Jõulupidu. 
• 20. detsember - 9. - 12. kl. 
Jõulupidu. • 20. detsemb-
er - Jõulukontsert-teenis-
tus kirikus (5. - 12. kl.). • 22. 
detsember - Ülekooliline 
jõululaat (1. - 12. kl.). • 23. 
detsember - Jõulukontsert-
teenistus kirikus (Algklas-
sidele).

Inge Jalakas,
huvijuht

Juhtkond tänab

Lühidalt

ÜRO Rahvastikufon-
di plakativõistluse au-
hinnaliste tulemuste eest 
Siret Pani’t, Ele Pidmann’i, 
Kateriin Pani’t, Karoliine 
Kaske ja tublit juhendajat 
õpetaja Elle Jurkatam’i.

Tublisid õpilasi maa-
kondlikul “Nuputa” (5.-7. 
kl.) võistlusel osalemise eest 
ja õp. Ariita Sepp’a, Viive 
Käiro’t ja Piret Paomeest 
ning Signe Vahkal’it.

Teated

Videosild Kuressaare - Tartu 
Esmaspäeval, 8. det-

semb-ril algusega kell 18.15 
oodatakse kõiki mereajaloo-
huvilisi Osilia auditooriu-
misse Eesti Meremuuseumi 
teadlase Vello Mässi semi-
narile allveearheoloogiast.  
Esinemine kuulub Tartu 
Ülikooli avalike loengute ja 
Loodussemiootika Seltsi sar-
ja „Elu silmad“. Ettekanne 
peetakse Kuressaares, aga 
kantakse videokonverent-
siseadmete vahendusel üle 
Tartu Ülikooli multimee-
diakeskuse auditooriumis-
se, kus on tartlastest kuula-
jaskond. Mõlemal poolel on 
võimalik teineteist ekraanil 
näha ja esinejale küsimusi 
esitada. 

Paari kuu eest vilksatas 
ajalehtedes ja TVs uudis le-

gendaarse Russalka hukku-
mispaiga  leidmisest. Koha 
tegi kindlaks meremuuse-
mi töötaja allveearheoloog 
Vello Mäss koos kolleegide-
ga. Sajanditevanusest laeva-
leiust teatas hiljuti ka Saare-
maa mereajaloolane Bruno 
Pao. 

Mida huvitavat (või oht-
likku) võib Läänemere põh-
jast leida? Millega tegelevad 
Eesti allveearheoloogid ja 
mida uut on nende leiud ai-
danud teada saada meie ve-
te meresõiduajaloost? Kui-
das leiti Russalka? Kas iga 
sukelduja võib end nimeta-
da allveearheoloogiks? Se-
minar annab vastuse neile ja 
mitmetele teistele meresõi-
duajalooga seotud küsimus-
tele.

Teist aastat kestva loo-
dussemiootika seminarisarja 
ettekandeid saab videokon-
verentsi teel (koolituskes-
kuses Osilia) ning internetist 
jälgida iga kuu teisel es-
maspäeval kell 18.15.  Seni 
on kõik esinejad olnud TÜ 
multmeediakeskuses Tartus, 
seekord kantakse seminar 
üle Kuressaarest Tartusse.

Videoseminarid saa-
vad teoks Loodussemioo-
tika Seltsi, Tartu Ülikooli 
multimeediakeskuse ja re-
gionaaltalituse, KG ja koo-
lituskeskuse Osilia ning TÜ 
Saaremaa esinduse koos-
tööna.

Riia Nelis,
TRÜ esindaja Saaremaal

Jõulunädala playback`i juhend
Toimumisaeg: 22. detsemb-
er, toimumiskoht: aula.

Osalejad: 1. - 12. klasside 
õpilased. Vanusegrupid: 1. - 
4. kl.; 5. - 7. kl.; 8. - 9. kl.; 10. 
- 12. kl.

• Iga klass valmistab et-
te mõnd ansamblit või laul-
jat matkiva laulupala. Valik 
on vaba! • Etteaste pikkus 
võib olla ainult 1 minut. 
• Registreerimine toimub 

16. detsembril huvijuhi kabi-
netis, seejärel loositakse väl-
ja esinemisjärjekord. • Ette-
asted toimuvad alates 9.45 
igal vahetunnil. • Päeva lõ-
pus selgitatakse välja igas 
vanusegrupis 3 kõige pare-
mat tegijat. • Kõik osavõt-
jad saavad klassidevaheliste 
võistluste arvestusse osavõ-
tupunkti + kohapunktid (1. - 
3. kohani).

Mõned soovitused: Lau-
lude esitamist võivad saata 
tantsupoisid-tüdrukud.

Edukaks esinemiseks 
on oluline esinejate vaimu-
kas välimus, ilmekus, rahva-
le meeldimine - äratundimis-
rõõm!

Inge Jalakas,
huvijuht
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Suur Teatriõhtu žürii pilgu läbi
Nagu eelmises lehes lu-

batud, annan mõne sõnaga 
edasi žürii arvamuse Suu-
rel Teatriõhtul laval nähtud 
etendustest.

1. 12C ,,Tom Sawyeri sum-
muti’’

Tegu oli igavesti vah-
va etendusega. Just sellist 
asja tänavune žürii kõige 
enam ootas. Peaasi, et nalja 
saab. Suurt sensatsiooni te-
kitas mootorsaag ja kui see 
veel tööle pandi… Viis pluss 
konna-poistele. Hea, et aed 
lõpus puruks läks.  

2. 9B ,,Oh ema Barberin’’

Idee oli hea. Valitud oli 
huvitav katkend, aga seda 
oleks saanud paremini välja 
mängida. Millegipärast lei-
dis žürii liige Sergo Selder, 
et asi oli naljakas, kuigi mi-
dagi nagu eriti ei toimunud. 

3. 9C  ,,Tom Sawyer. Mõrt-
sukatöö surnuaias’’

Selline huvitavalt tehtud 
asi. Kohati ei saanud küll 
eriti aru, mis toimus. See 
neiu valge kleidiga oli hea. 
Selline… teistmoodi.

4. 10B ,,Suured seiklejad’’

Etendus oli täpselt  Teat-
riõhtuks sobiv. Lõbus lollita-
mine ja möll käib. On, mida 
vaadata. Eriti efektsed olid 
need massistseenid. Oli nä-
ha, et rahvas nautis, mida 
tegi ja koostöö sujus. Selline 
suhtumine vabastab stres-
sist. Aplaus Danarile!

5. 10A ,,Kuldne pasun e. 
kangelaste kokkutulek’’

Väga tõsine etendus. Pa-
sun mängis näitlejad üle. 
Lõpp liiga aimatav. Sealt 
oleks saanud veel igati  põ-
neva tüki teha. Kõik kange-
lased laval ju… Aga arvata 
on, et sellest seltskonnast tu-
levad veel tõsiseid tegijaid.

6. 11A  ,,Tom Sawyer’’

Originaalne idee. Mina 
olen küll mõelnud, milline 
Tom vana mehena oli. Tädi 

Polly oli hea. Tõesti kurjad 
kulmud…  Lähenemine as-
jale oli kuidagi nunnu.

7. 11B ,,Pal- tänava poisid. 
Sellest võib tulla sõda!’’

Natuke liiga palju juttu. 
Ei jõudnud jälgida enam lõ-
puks. Võibolla oli asi vales-
ti valitud katkendis. Siiralt 
kahju, et 11B klassis rohkem 
poisse ei ole..

8. 12B ,,Seiklusjutte maalt 
ja merelt: üksinduse ot-
singuil’’

Idee väga hea. Mäng- vä-
ga hea. Meeskonna töö- väga 
hea. Soeng- väga hea. Kõik 
oli hea. Siil oli super hea. 
Võib olla ei oleks kõik need 
kõrvaltegelased pidanud nii 
äratuntavad olema. Segadus 
oleks pinget hoidnud.

9. 9A  ,, Alasti veel pare-
mad’’

Selline loomulikult esi-
tatud etendus. Samas ei 
jäänud muljet, nagu tuldaks 
‘’mütsiga lööma’’. Kõik su-
jus ja märgata oli tugevat 
koostööd.

10. 10C ‘’Aaretelaegas’’ R. 
L. Stevensoni ainetel

Hea, kui lava on rahvast 
täis. Aga siis peab ka jälgi-
ma, et taust üle ei mängiks, 
nagu siin juhtus. Peatege-
lase tekst kadus ära. Samas 
lavakujundus ja kostüümid 
olid hoolikalt ja hästi läbi 
mõeldud.

11. 12A ‘’Mustjala soost 
mereröövli Juhani ali-
as Verise Johni unenägu 
seiklustest maal ja merel’’

Kohati tore ja naljakas. 
Liiga kaua võttis see ümber-
kehastumine aega. Samas on 
huvitav jälgida, kuidas üks 
näitleja mängib mitut erine-
vat tüüpi. Etendus näitas vä-
ga hästi, kui suur kuristik on 
tegelikkuse ja unistuse va-
hel. Kiidusõnad Johnile ja 
Isabellale!

12. 9D ,,Tom Sawyer ja 
Huckelberry Finn’’

Vahva. Hea töö. Kõi-
ge tommilikum Tom. Kuigi 
jah, roppusi liiga palju. Sa-
mas, kui tunned, et tahad 
öelda, siis ütle. Kommentee-
riks veel seda, et naha pea-
le antakse natuke teistsugu-
se näoga. 

13. 10D ‘’Lugu sellest, kui-
das D’Artagnanist muske-
tär sai’’

Stseen oli väga õige. Äär-
miselt head kostüümid. La-
valine võitlus oli huvitav, 
aga ärge olge puised! Kui 
te teete midagi, siis katsuge 
ette kujutada seda, mis toi-
mub. 

14. 11C ‘’Nils Holgerssoni 
imeline teekond läbi Root-
si’’

Ilus lugu ja hästi lavas-
tatud, aga nalja ei saanud. 
Kõik oli äärmiselt kunsti-
line ja selle poolest ületas 
kõiki teisi. Võitlusstseen oli 
stiilne.

Mary Tamsalu,
12A klas

Megaaju II voor.
Megaaju II voorus olid 

edukaimad 10A I, 11A II, 
11C II, 12A I ja 12A II võist-
kond.

Kokkuvõttes on ainuliid-
riks 11A II, kellele järgnevad 
10B, 11C, 12A ja parima põ-
hikooli klassina 9D võist-
konnad.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Hea muusikasõber!
Kutsume Sind reedel, 

5.detsembri õhtul kell 7 sa-
longiõhtule, mis toimub 
SYGLAS.

Pimedas ja uduses det-
sembrikuu õhtus musitsee-
rivad Maria Väli, Mai Jõgi, 
Karl-Jörgen Viskus, Alvar 
Lonks ja Erkko Niit. Kava on 
kokku seadnud Pilvi Karu.

Pääsme saad lunastada 
15.-

Tule osasaama meeldi-
vast õhtust ning kutsu sõber-
gi kaasa.

Triino Lest,
SÜG’i huvijuht

Nuputa võistlus 5. - 7. klas-
sidele maakonnas. 

26. novembril toi-
mus maakonna “Nuputa” 
võistlus 5. - 7. klassidele. 
Meie kooli esindas nooremas 
astmes (5. - 6. kl.) 3 võistkon-
da ja vanemas astmes (7. kl.) 
4 võistkonda. Mõlemas ast-
mes oli võistlus väga tasa-
vägine.

5.-6. kl. saavutas 5. koha 
võistkond Aare Tuulik 6C, 
Risto Ruul 6C, Jorgen Holm 
5A,  Henri Kuntsmann 5A.

7. kl. tulemused: II koha 
saavutas 7A võistkond, Lii-
su Lehtsal, Silvar Vahkal, 
Silver-Mikk Raik ja III ko-
ha sai 7B võistkond Mirjam 
Ool, Maris Tustit, Uku-Ras-
mus Lind.

Eraldi peeti arvestust 
peastarvutamise kohta. Maa-
konna parimad peastarvuta-
jad on meie kooli 7. klassi 
poisid Uku-Rasmus Lind ja 
Silvar Vahkal, kes said 10-st 
10 õiget. 

Tublid olid kõik. Täname 
osalejaid. 

Signe Vahkal,
matemaatika ainekomisjon

Teated

Lühidalt

Kutt Kommel Suure Teatriõhtu
etendusi kommenteerimas.
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KG Sihtasutuse raamatukogu kasutamise kord
I Üldsätted

1. Raamatukogu põhiüle-
sanne on õpilaste ja õpetajate 
varustamine õppe- ja kasvatus-
tööks ning enesearendamiseks 
vajaliku kirjandusega, audivi-
suaalsete ja muude infokandja-
tega, nende säilitamine ja kät-
tesaadavaks tegemine, õpilaste 
iseseisva õpitöö oskuste ja luge-
mishuvi arendamine.

2. Raamatukogu juhindub 
oma töös haridusministri mää-
rusest 02.01.2001.   “Kooliraa-
matukogude töökorralduse 
alused”.

II Lugejateeninduse kor-
raldus

3. Raamatukogu lugejaks 
võivad olla:

3.1 Kuressaare Gümnaa-
siumi õpetajad, õpilased ja lap-
sevanemad

3.2 KG Sihtasutuse töötajad
3.3 Kõik isikud, kes vaja-

vad oma töös ja õppimises hari-
dus- ja kasvatusalast kirjandust 
(kokkuleppel)

4. Lugejaks registreeritak-
se isikut tõendava dokumen-
di alusel.

5. Esmakordsel registreeri-
misel antakse lugejale vöötkoo-

diga raamatukogukaart. Raa-
matukogukaart antakse tasuta, 
ent selle kaotamisel tuleb uue 
eest tasuda 5 krooni.

6. KG Sihtasutuse raama-
tukogus toimib elektrooniline 
laenutus.

7. Lugemissaali võivad ka-
sutada kõik  raamatukogu luge-
jad vabalt valides kirjandust ka 
fondi avariiulitelt.

III Kojulaenutus 

8. Kojulaenutusõigus on 
kõigil KG Sihtasutuse raama-
tukogu lugejatel.

9. Raamatukogu laenu-
tab soovijatele tasuta teavikuid 
(raamatuid, ajakirju, ajalehti, 
videokassette) nii kohal luge-
miseks kui ka koju.    

10. Kojulaenutuse tähtajad: 
10.1 õpikud - 1 õppetsükkel 

või õppeaasta.
10.2 ilukirjandus - 1 kuu.  
10.3 ajakirjad, ajalehed ja vi-

deokassetid – 3 ööpäeva.
11. Lugeja võib teavikute 

tagastamistähtaega pikenda-
da, kui neid ei vaja teised luge-
jad.  Lugejateeninduse telefon: 
04556575

12. Tagastamistähtaja üle-
tanud lugejate nimekiri ava-
likustatakse raamatukogus 

teadete tahvlil.
13. Raamatute laenutami-

sel ja tagastamisel kontrollitak-
se vöötkoodi õigsust. Registree-
rimata teavikut ruumist välja ei 
viida!

14. Aine- või klassikom-
plektidena laenutatud õppekir-
janduse eest vastutab aineõpe-
taja.

15. Teatmeteoseid laenu-
tatakse koju vaid erandkorras 
(näiteks koopiate valmistami-
seks) või nn. öö- ja nädalalõpu-
laenutusena (laenutada saab 1 
tund enne raamatukogu sulge-
mist ja tagastada tuleb järgmi-
sel tööpäeval 1 tund peale raa-
matukogu avamist).
IV Kahju hüvitamine

16. Õpilaste tekitatud aineli-
se kahju hüvitab õpilane või te-
ma vanemad vastavalt õpilaste 
sisekorraeeskirjadele  p.4.1.

17. Tagastamata (kaotatud) 
või  rikutud teavikud tuleb  
asendada sama või muu raama-
tukogule vajaliku trükisega või 
tasuda nende turuväärtuse.
V Lugeja õigused ja kohus-
tused

18. Õpilased peavad õpi-
kud varustama kaitsekile või 
paberiga.

AIDS - mida see haigus endast kujutab?
1. detsembril tähistati üle-

maailmset AIDS-i vastu võit-
lemise päeva. 

AIDS ei ole ainult homode, 
prostituutide ja narkomaani-
de haigus.  HIV ohustab kõiki, 
kes ennast ei kaitse - mehed, 
naised, rikkad, vaesed, suu-
red, väikesed.  Pooled naka-
tunutest maailmas on noore-
mad kui 25. 

HIV levib enamasti kolmel 
viisil: nakkuse võib saada ini-
mene, kes on kaitsmata seksu-
aalses vahekorras partneriga, 
kes on HIV- positiivne.

Inimene võib saada HIV 
nakkuse, kui ta süstib või tor-
gib ennast samade süstaldega, 

mida on enne teda kasutanud 
HIV positiivne inimene. HIV 
nakkust võib saada ka aukude 
torkamisel ja tätoveerimisel 
ühiste nõeltega.  

HIV positiivne inimene 
võib nakkuse edasi anda oma 
lapsele juba emaihus. Levi-
mine võib toimuda sünnituse 
käigus või rinnapiimaga toit-
misel.

Vereülekandega ja organi-
te siirdamisega on HIV-nak-
kuse saamine peaaegu võima-
tu, sest kogu doneeritud veri 
ja organid kontrollitakse mit-
mekordse HIV-testiga.

HIV/AIDS on tõsine hai-
gus, sest seda ei saa välja ra-

vida, selle vastu ei ole vakt-
siini, selle võivad saada kõik, 
kes ennast ei kaitse. Praegu on 
AIDS ikka veel surmaga lõp-
pev haigus. 

Kellelgi ei ole põhjust kar-
ta, et ta võib saada HIV/AIDSi 
lihtsalt niisama. HIV ei levi ol-
meliste kontaktide ja tegevus-
te kaudu: kasutades samu töö-
vahendeid: arvutit, tahvlit, 
telefoni, trükimasinat; HIV-i 
ei saa WC-potilt, kraanikau-
sist, paberirullist, kätekuiva-
tist, basseinist, saunast, ega 
riietest; kasutades samu toi-
dunõusid. HIV ei levi aevasta-
mise, köhimise, nuuskamise,  
putukahammustuse, kallista-

mise, suudlemise, kättpidi te-
retamise kaudu. Samuti ei ole 
võimalik saada HIV-i doono-
rina verd andes.

Eesti esimene nakatunu re-
gistreeriti 1988. aastal. Eestis 
elab seisuga 7.november 2003 
kokku 3533 HIV tõvestatud 
isikut. Vanuses 0- 19 aastat 
on HIV positiivseid 196. Ees-
tis elab 16 aidsihaiget. 

Nakatunud inimesed saa-
vad elada täisväärtuslikku elu, 
nad võivad tunda end hästi ja 
tervetena palju aastaid. Ühis-
konnalt vajavad nad toetust ja 
tolerantsust.

Kai Saar,
koolide sotsiaaltöötaja

19. Raamatukogus tuleb säi-
litada vaikust, oma käitumisega 
ei tohi häirida teisi lugejaid.

20. Saalis on keelatud süüa 
ja juua. Lugeja peab arvestama 
raamatukogutöötaja märkusi.

21. Ohuhäire (tulekahju-
sireen) korral tuleb ruumist 
lahkuda, järgides evakuat-
siooniplaani ja raamatukogu-
töötajate suuniseid.

22. Õppeaasta lõpuks peab 
olema kõik laenutatud trükised 
tagastatud, vastasel korral saab 
lugeja uuel õppeaastal kojula-
enutuse keelu.

23. Kuressaare Gümnaa-
siumi ja KG Sihtasutuse tööta-
jatel tuleb töövahekorra lõpe-
tamisel ja õpilastel õpingute 
lõpetamisel  tagastada raama-
tukogule kõik laenutatud trü-
kised, sõltumata laenutustäh-
tajast. 

Käesolevat eeskirja muude-
takse vastavalt KG Sihtasutuse 
raamatukogu töökorralduse 
muutumisele, kuid mitte sage-
damini kui kord aastas.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja


