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2021. aasta Tõstamaa osavalla vapimärgi kavalerid
Janek Jaansoo - piirkonna elu ja kohaliku ettevõtluse
edendamise eest ehitusettevõtjana, aktiivse kaasalöömise eest
kohalikus spordi- ja kultuurielus nii osaleja kui korraldajana,
Tõstamaa volikogu esimees 2009-2017.

Janek oma lillekestega

Ema Õie ja isa Viktor Jaansoo peres sündis 20. augustil 1972. aastal poeg Janek. Lasteaia ja koolipõli möödus Tõstamaal.
1990. aastal asus Janek Tallinna Ehitus- ja
Mehaanikatehnikumi ehitust õppima. Kolme aasta pärast sai kool läbi ja Janek töötas
pealinna erinevates ﬁrmades tööde juhataja
ja ehituste projektijuhina.
2004 sai noorel mehel Tallinnast villand
ja ta pöördus tagasi Tõstamaale ning asus
tööle vend Tomeki ﬁrmas Morentek, kus
töötab tänaseni.
Enda kohta ütleb, et ega ta suurt midagi
ei oska, ainult natuke ehitada ja peaasjalikult
sellega ta ﬁrmas leiba teenibki.

2009 – 2017 oli Janek valitud Tõstamaa
Vallavolikogu esimeheks. Elumõnude juurde kuulub osalemine Tõstamaa Lusti Ja
Lõbu Seltsi tegevustes. Üha harvemini jõuab
metsa jahile ning võrkpall on harva võrratu.
Janek on tänulik ema Õiele ning vendadele Marekile ja Tomekile, kes kõik on olnud
tema suured mõjutajad ning alati toetavad
kuulajad ja kaasamõtlejad.
Oma kätega rajatud kaunis kodus kasvatab Janek koos kaasa Kristiinaga tütreid
Miiamariid ja Liisimari.

Ülle Palits – Pootsi poe kui Pärnumaa ühe vanima maapoe
pidajale külapoe traditsioonide jätkamise, poe kui kogukonnakeskuse tööshoidmise, Manija saareelanike kaubanduslikule
teenindamisele kaasaaitamise ja piirkonna elanike huvidest
lähtuvale sõbralikule teenindajale.
Marje ja Ülo-Hillar Mai perre sündis 20.
mail 1962. aastal tütar Ülle. Lasteaed jäi seljataha ning Pärnu 4. Keskkooli ukse tõmbas
Ülle kinni 1980. aastal keskkooli lõputunnistuse koos lasteaia kasvataja lisaerialaga ning
uhiuued juhiload kotis.
Pealinna tee tuli ette võtta, et ETKVLi
kooperatiivkoolis müüjaks õppida. Aastaga
olid müüja paberid käes ja suunamine viis ta
tööle Selja, Rebase, Sindi, Kihlepa ja Lavassaare kauplustesse. Lõpuks teatati Üllele
kontorist, et on aeg Pootsi poodi tööle minna ja seal kord majja lüüa. Pootsi oli tuttav
koht, sest lapsepõlve vaheajad ja suved veetis ta just seal vanaema juures.Ülle ülendati juhatajaks, käies lisaks kursustel õpetas ta
Pootsi kooli lastele kaupmehe ametit.
Juba Lavassaares oli Pärnu poiss Valdur
Üllele silma peale pannud, aga alles Pootsis
sai naine asjast aimu. 1984 abielluti ja Ülle
perenimeks sai Palits. Sündisid pojad Romet

ja Janno. Laste kõrvalt tuli ruttu tööle tagasi minna. Lisaks poetööle käidi nädalavahetustel väliüritustel ja külapäevadel puhvetit
pidamas. 1993 kuni 1995 peeti Kivikõrtsi.
Keeruliseks läks asi siis kui Valduril tekkisid
terviseprobleemid, kõrtsipidamiset loobuti.
1996. aasta algul otsustas Pärnu MÜ Pootsi, Lao ja Seliste kauplused ühtse paketina
müüki panna. Need olid rasked otsused, kas
loobuda või võtta laenu. Rabamist oli palju ja
tervisele tuli lõivu maksta.
2018, peale Valduri surma oli Ülle jällegi teelahkmel, kas suudab üksinda jätkata? Aga ta ei ole allaandja tüüp ja mis see
parem lahendus oleks. Tänaseks on Ülle alates 2000 Pootsi poe ainuomanik, laenud on
makstud. Toimetab tasakesi, jagab jõuvarusid, veab kaks korda nädalas Manija rahvast
poodi. Ise ütleb, et ikka päev korraga ja on
rõõmus kui kolm lapselast vanaemale poodi
appi tulevad.

Ülle oma armsas poes
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isutajaid ja lihtsalt uitajaid tiirles
viimasel nädalal saarel ja ümber
selle nii palju, et võttis päris selja
higiseks. Kellele suppi, kellele praadi, kuuma teed ja sutike lorajuttu. Lamba ja lehmatiir ikka ka, küsimuste vastustevoor –
koera nimi, lehma nimi, kust küttepuud,
kus pood jne.
Ühesõnaga jõudsime oma silgukausiga
naabrite juurde viieminutilise hilinemisega. Pidulikumad riided seljas, no tõesti on
dressipüksitundest veidi villand. Peaministri soovituste kohaselt toost, pits ja kilu, oli
veel ka angerjat, koha ja silmu.
Õhtuks saatis päike pika punase triibu
taevasse. Passisime aknast välja ja tundsime kuidas juured aina sügavamale pressivad, läbi põrandalaudade sajandite kantud
kruusavalli sisse.
Mere tuhat palet, mida ei väsi vaatamast
ning sellest rõõmu tundmist ei kahanda igapäeva olmejamad. Riigilipp plagises
uhkelt mastis ja seda vaadates läks isegi
hingamine pidulikumaks.
Panin ette vaadata värsket ﬁlmi vaibakunstnik Anu Rauast, kes on sisuliselt terve
küla üles ehitanud. Kapid ja sahtlid pilgeni pärandiga täitnud ja töötades väsimatult
üliõpilastega, samal ajal luues kauneid ja
tunnetest kantud vaipu. Milline pühendumus ja looming, aga ka terve talupojatarkus
ja visadus. Vaadata lihtsaid asju ja kirjeldada seda lõngapõimes vaibamustril.
Hetkel, kui tema üliõpilane ei tundnud
ära kartulivart, otsustas Anu osta veel ühe
talukoha, kus koos haritud noore perega
elaks lehm, hobune, kanad, kass, koer, tehtaks põldu, võid jne. Just selle pärast, et me
ei unustaks kuidas kostab vikati luiskamise
hääl ja teeks vahet petersellil ja selleril.
Sügav kummardus Anule pärandi hoidmise ja päris elu väärtustamise eest.
Ülle Tamm,
toimetaja

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Mati Lehola,
Toomas Rõhu, Tõnu Salu, Mark Soosaar,
Madis Veskimägi; Anu Randmaa.
Osalesid Päraküla elanikud.
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, abilinnapea Mart
Järvik (Teamsi vahendusel), linnavara-ja
heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk
(Teamsi vahendusel), Tõstamaa rahvamaja
juhataja Katri Järg, piirkondliku arengukomisjoni aseesimees Mati Sutt

PÄEVAKORD:
1. Arvamuse andmine Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlusele.
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu
Peterson andis ülevaate olukorrast.
Aastal 2017 küsis AS K.A.T. & Ko luba
geoloogiliste uuringute alustamiseks, Tõstamaa vallavolikogu andis nõusoleku
uuringu algatamiseks.
2019 taotles AS K.A.T. & Ko Keskkonnaametilt luba maavara kaevandamiseks
Päraküla liivakarjääris, mis puudutab kahte
plokki. Luba taotletakse 15. aastaks, keskmise aastase kaevandamise mahuga 26 tuh
m³.
Loa taotleja on tellinud eksperthinnangu
OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER.
Kaevandamisluba menetleb ja loa väljastamise otsustab Keskkonnaamet, kes küsib
kohaliku omavalitsuse arvamust.
Päraküla elanike seas on tekkinud väga
tugev vastuseis kavandatavale karjäärile,
elanikud on saatnud pöördumise Pärnu
Linnavalitsusele, mille on allkirjastanud 31
inimest.
Samuti on algatatud Rahvaalgatus.ee
lehel allkirjade kogumine karjääri vastu.
Elanikud väljendavad muret järgmiste
asjaolude kohta:
 Karjäär on planeeritud elamute vahetusse
lähedusse, 4 talu piirneb karjääri alaga.

 Karjäär mõjutab põhjaveetaset, talude
kaevud jäävad kuivaks.
 Mõjutab Männiku jõe seisundit ja veereziimi, kuna jääb Männiku oja valgalasse.
 Looduskaitseseadus sätestab koelmuala
kaitse: lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigul on keelatud veerežiimi muutmine. Männiku jõgi kogu ulatuses
kuulub sinna nimistusse.
 Planeeringute alusel asub Päraküla rohevõrgustiku tuumalas.
 Pärakülas on säilinud audentne küla- ja
taluarhitektuur, mis võib hävida.
 Piirkonna looduslik mitmekesisus võib
hävida.
 Karjääri rajamine põhjustab tugevat häiringut külale – tolm, müra, vibratsioon, tee
seisukord, veerežiim jm.
19.01.2021 toimus osapoolte kokkusaamine Tõstamaa rahvamajas, eesmärk oli
leida osapooli rahuldav kompromiss, osales
25 inimest. Kokkulepet Päraküla elanikega
ei saavutatud.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) Mitte nõustuda kaevandamise loa väljastamisega
Pärakülas.
2. Tõstamaa osavalla vapimärgi andmise
otsustamine.
Tõstamaa osavalla vapimärgi kandidaadiks esitati neli isikut. Kandidaatidest andsid ülevaate Toomas Rõhu ja Anu Peterson.
OTSUSTATI: Anda välja kaks Tõstamaa
osavalla vapimärki ja omistada need järgmistele isikutele:
1) Ülle Palits;
2) Janek Jaansoo.
3. Tõstamaa rahvamaja põhimäärusest.
Katri Järg tutvustas uut Tõstamaa rahvamaja põhimäärust. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) Toetada esitatud põhimäärust.
4. Jooksvad küsimused/infominutid.
1. Anu Peterson teavitas osavallakogu
liikmeid Tõstamaa postkontori juurde paigaldatud Omniva pakiautomaadist.
2. Toomas Rõhu andis ülevaate volikogule esitatud osavallakogu tööst 2020. aastal.

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK
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Kallid Tõstamaa inimesed!

S

el aastal tähistasime Eesti
Vabariigi aastapäeva tavapärasest erine valt, distantsi hoides ja oma pereringis
ning selle põhjuseks on muidugi koroonaviirus. Kahjuks olime
suure viirusohu tõttu sunnitud
ära jätma ka vabariigi aastapäeva ürituse.
Möödunud aasta on olnud
täis katsumusi, teadmatust,
muutusi tavapärases elus. Viirus on piiranud meie vabadust,
mis seni tundus nii iseenesestmõistetav. Kuid koroonakriis on
pannud meid ka ümberhindama teatud väärtusi, tegema nö
inventuuri väärtushinnangutes,
et eristada olulised asjad ebaolulistest.
Oleme rohkem märganud
inimesi, kelle tööst sõltub meie
normaalne elurütm. Nendest
inimestest said koroonakriisi
ajal meile olulised eesliinitöötajad. Tahan öelda tänusõnad
ka meie oma kogukonna eesliinitöötajatele, need on töötajad
meie tervisekeskuses, apteegis,
hooldekodus, koolis, lasteaias,
kaupluses, teeninduses, päästeametis, politseis, need on bussijuhid, laevajuhid, teehooldajad ja paljud teised, kellel ei ole
võimalik teha oma tööd kodukontorist ja kellest sõltuvad paljud teised inimesed ja meie igapäevaelu normaalne toimimine. Suur, suur tänu teile, et olete
vastu pidanud.
Kindlasti oleme koroonakriisi mõjul hakanud rohkem väärtustama oma maalähedast eluja looduskeskkonda. Kui kevadel
koroonakriisi puhkedes pagesid
linnainimesed maakodudesse
või otsisid rabaääri ja matkaradasid, kus looduses viibida, siis
olime meie õnnelikud, et meil
on see kõik olemas - piisavalt
ruumi, et distantsi hoida, puhast
õhku, rahu ja vaikust, maad, kus
näpud mulda pista ning loodust,
kus tervistuda. Me armastame
ja imetleme oma kaunist loodust – meil on luitevallid, metsad, põllud, jõhvikarabad, sood,
järved, mererannik, väike armas
Manija saar - väga mitmekesine
loodus, kust energiat ammuta-

Pidupäeva hommikul oli lippu heiskamas
väärikas seltskond ja kaetud ka
asjakohane hommikulaud

da. Usun, et oleme viimasel ajal
hakanud seda veelgi rohkem
hindama. Siinkohal tahan tänada Janne Rauda, kes möödunud
aastal rajas Väratisse Ristimarja loodusraja ja kutsub lahkesti
kõiki sinna loodusega tutvuma.
Täname Jannet selle võimaluse
loomise eest!
Tõstamaa on meie kõigi jaoks
väga eriline paik ja Tõstamaal
elamine on justkui omamoodi elustiil. Meil on väga kokkuhoidev, oma traditsioone, ajalugu ja kultuuri armastav kogukond. Meil on palju aktiivseid
kogukonna liikmeid, külaseltse, tublisid ettevõtjaid. Tõstamaa inimestele on oluline oma
paikkonna identiteet ja meile on olulised meie oma traditsioonid. Usume, et lastel on
siin kasvamiseks kõik vajalik ja
väärtuslik, alates kaunist loodusest kuni toreda lasteaia ja koolini. Juba lasteaias õpivad meie
lapsed tundma oma kodukoha
väärtusi ja saavad osa kogukonna üritustest. Koolieas kaasame
neid veelgi enam oma kogukonna tegemistesse. Loodame,
et pesast välja lennanud pojad

vaatavad pisut maailmas ringi
ja tulevad siis oma kodukohta
tagasi, sest neil on tekkinud siinse paigaga tugev side.
Tõstamaa Käsitöökeskus on
kandnud olulist rolli meie paikkonna käsitööoskuste taaselustamisel ja järjepidevuse loomisel lastest täiskasvanuteni ning
möödunud aastal täitus neil
juba kümnes tegutsemisaasta. Käsitöökeskus on hinnatud ja tuntud üle Eesti ning siia
tullakse õppima kaugemaltki.
Tänu Tõstamaa Käsitöökeskusele on roosimisest kujunenud
üks Tõstamaa kaubamärkidest.
Käsitöö kannab edasi meie paikkonna väärtuslikke traditsioone
ja pärimust. Tunnustame Anu
Randmaad ja tema eestvedamisel tegutsevaid käsitöömeistreid
senise töö eest ning oleme väga
uhked käsitöökeskuse tegevuse üle.
Tahan tänada veel inimesi,
kes on võtnud oma südameasjaks, et Tõstamaa oleks nö pildil ja paistaks kaugele. Need on
Toomas Mitt ja Eveli Ilvest, tänu
kellele on Tõstamaa sotsiaalmeedias pidevalt nähtaval ja

Tõstamaa kui kauni looduskeskkonnaga turismisihtkoht ja elupaik reklaamitud. Raul Rebane
on öelnud, et parim reklaam on
oma kodukandi üle uhke inimene. Möödunud aastal, kui president Kersti Kaljulaid külastas
Tõstamaad, ütles ta, et meil on
olemas nii palju, mille pärast
võiksid teised kadedust tunda.
Oleme siis uhked Tõstamaa üle
ja laseme sellel ka välja paista!
Soovin teile kõigile tugevat
tervist, rõõmsat meelt, vastupidavust selle keerulise ajaga hakkama saamisel ja püsige terved!
Anu Peterson
Osavallakeskuse juhataja
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Üks Pärnu ja üks üldplaneering
Pärnu linnavalitsus asub peagi koostama tervet Pärnu linna hõlmavat üldplaneeringut.
Enne kui planeeringu koostamisprotsess algab, soovime
ideekorje käigus küsida pärnakatelt, mis nende arvates
peaks uues üldplaneeringus
kajastuma.
Meil ei ole seni olnud üldplaneeringut, mis kätkeks endas
ühekorraga nii Pärnu keskuslinna kui Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldasid.
Samas on üldplaneering üks
olulisim kohaliku omavalitsuse
arengut suunav dokument, mis
puudutab rohkemal või vähemal määral iga siinset elanikku.
Ühinenud omavalitsuse piires
uue üldplaneeringu koostamise kohustuse seab meile ka Eesti
territooriumi haldusjaotuse seadus.
Oleme ajaloolise sündmuse
lävel: asume esmakordselt looma üldplaneeringut, mis hõlmab haldusreformijärgset Pärnu linna tervikuna. Meil seisab
ees ajamahukas töö, kuna Pär-

nu omavalitsusüksus on oma
858,07 ruutkilomeetrise pindalaga Eesti suurim linn.
Kuigi termin „üldplaneering“
kõlab bürokraatlikult ja selle
seost oma igapäevaeluga ei osata alati näha, on see puutumus
tegelikult väga otsene.
Üldplaneering on aluseks
detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ning ehitusprojektide koostamisele, arhitektuursete nõuete seadmisele,
ehitus- ja kasutuslubade väljastamisele ning maakorralduslike
toimingute läbiviimisele.
Üldplaneeringuga pannakse näiteks paika ehitusõiguse
tingimused ehk see, kui suures
mahus kinnistuid hoonestada võib. Seega kui soovite maja
laiendada või ehitada aeda saunahoone, juhindub omavalitsus luba väljastades just nimelt
üldplaneeringuga etteantud tingimustest.
Praegu tehakse Pärnus kõik
ehituslikud toimingud, aga ka
arvukad muud üldplaneeringule
toetuvad tegevused läbi mitme,
sisult väga erineva, üldplanee-

ringu, mis ei käsitle Pärnu haldusterritooriumi ühtse ruumina
ega lase meil kodulinna terviklikult arendada.
Põhimõtted linna eri otstes võivad tugevalt varieeruda,
kuna kehtivad üldplaneeringud
on koostatud ise ajal, sisaldades
palju aegunud ja ebavajalikke
ruumilise arengu tingimusi.
Uus üldplaneering võimaldab arendada Pärnut kõigis selle piirkondades ühtsetel alustel.
Lisaks lubab see panna paika
piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestavad ruumilise arengu
põhimõtted. Seega peaks üldplaneeringu dokument olema
ühtviisi oluline igale Pärnu inimesele sõltumata tema elukohast.
Kuna tegemist mahuka ja
mõjuka dokumendiga, mis jääb
meie ko dulinnas toimuvaid
protsesse pikkadeks aastateks
määrama, on tähtis, et inimesed
üldplaneeringu väljatöötamisel
aktiivselt oma arvamust avaldaksid.
Just seepärast olemegi välja
kuulutanud avaliku ideekorje.

Kaasame pärnakaid võimalikult
varases etapis ehk veel enne, kui
reaalselt üldplaneeringu koostamisega algust teeme.
Oleme ideekorjeks loonud
spetsiaalse kaardirakenduse,
mis on leitav Pärnu linna kodulehelt.
Ideekorje kaardile saab panna kirja ettepanekud, tuua välja
kohalikud probleemid ja kitsaskohad ja juhtida tähelepanu piirkonnas väärtustamist vajavatele
objektidele.
Võib öelda, et tänases digimaailmas on ideekorje selliste dokumentide puhul nagu
üldplaneering väga tänuväärne ja mugav kaasamisvahend,
mis aitab omavalitsusel elanike
ootustest ja muredest selge pildi saada. Mida rohkem kaasatavaid, seda detailsema ülevaate
me inimeste ootustest ja vajadusest saame.
Palun mõelge oma kodukoha peale, mõelge Pärnu tuleviku
peale ja lööge ideekorjel kaasa.
Teie ettepanekuid ja ideid ootame kuni 31. märtsini.

 vaheta riided ja jalanõud ning

 hoia karja juurde toodavad lin-

pese ja desinﬁtseeri käed enne
linnupidamishoonesse sisenemist;
 korralda sõidukite liikumine
oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
 too välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertiﬁkaadi
alusel;
 ära luba välismaalt pärit isikuid linnupidamishoonesse või
lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
 munad, suled, tapasaadused
jne tuleb säilitada või hävitada
sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu teistel lindudel;
 haiguse kahtluse korral teavita
kohe veterinaararsti, eralda haiged linnud tervetest;

nud eraldi vähemalt 30 päeva,
sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult
terveid linde.

Henri Eessalu, Pärnu linnaarhitekt

Lindude gripp jõudis Eestisse

T

allinnast Stroomi rannast leitud kühmnokkluigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega)
lindude gripi tüvi H5N8. Kuna
lindude gripp on väga nakkav
ja levib kiiresti, on oluline taudi
ennetamine ning selle avastamisel koheste abinõude rakendamine.
Kodulindudel esinevad lindude grippi iseloomustavad
järgmised kliinilised tunnused:
loidus, isu vähenemine, munatoodangu järsk langus, kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised
silmadest, närvinähud, peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus, kodulindude suremus võib ulatuda kuni
100%-ni.
Kui täheldate oma lindudel
selliseid tunnuseid, siis palun

võtke koheselt ühendust veterinaararstiga.
Ära hoidmaks raskeid tagajärgi nii endale kui linnukasvatussektorile laiemalt, saate oma
linde kaitsta, rakendades bioturvalisuse meetmeid:
 pea linde sisetingimustes.
Juhul kui see ei ole võimalik,
välista lindude kontakt vee- ja
metslindudega, kasutades lindude pidamisel välitingimustes
aiaga piiratud ja võrguga kaetud
ala, katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
 pea parte ja hanesid teistest
kodulindudest eraldi;
 hoia sööta, allapanu ja muud
materjali sellises kohas, kus kokkupuude vee- ja metslindudega
on välistatud;
 ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse ega lindude
pidamiseks piiritletud alale;

Lindude gripi korral linde ei
ravita. Kui haigus jõuab linnupidamishoonesse, siis kõik seal
elavad kodulinnud hukatakse
Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametniku kontrolli
all, et tõkestada nakkuse edasist
levikut. Sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib
olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse järelevalveametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise.
Rohkem infot lindude gripi
kohta https://pta.agri.ee/lindude-haigused#lindude-gripp.
Heidi Käär
kriisijuht, Põllumajandus- ja Toiduamet
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Aeg on valmistuda loomatoetuste taotlemiseks
2. märtsil algab PRIA loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. 2021. aastal
saab taotleda piimalehma
kasvatamise otsetoetust
(PTK), piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal,
Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja
Ruhnus (PTK2) ning ute ja
kitse kasvatamise otsetoetust
(UTK).
Tehke volitused juba varakult!
Kui taotluse esitab e-PRIAs
taotleja esindaja, siis on oluline,
et talle on antud volitus. Kuna
taotlusvoor on kohe-kohe algamas, siis on just praegu õige aeg
anda vajalikud volitused isikule
(sugulane, sõber, konsulent jne),
keda enda loomatoetuste taotlust esitama volitate.
Volituse saab vormistada
e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee  Registrid 
Kliendiregister  Esindusõigused ja volitused.
Erandina (kui ei ole võimalik
volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab volitusi taotluste esitamiseks anda
ka telefoni teel. Kui taotlejal ei
ole arvutit, aga ta soovib toetust
taotleda, saab enda eest taotlusi esitama volitada usaldusväärset isikut pöördudes PRIA poole
registrite osakonna infotelefonil
731 2311.

Teenindusbüroodes aeg
kindlasti broneerida
e-PRIA ka sutamise osas
on võimalik abi saada ka PRIA
maakondlikes teenindusbüroodes. Büroosse tulekuks tuleb
eelnevalt broneerida aeg PRIA
kodulehel https://web.pria.ee/
broneering/ või telefoni teel.
Teenindusbüroode kontaktid
telefoni teel aja broneerimiseks
leiab PRIA kodulehelt https://
www.pria.ee/teenindusburood.
Bürood on avatud E–K kell
9–16, neljapäeviti ja reedeti on
teenindusbürood suletud.
Büroodes järgime kõiki viiruse leviku tõkestamise abinõu-

sid: hoiame 2 m distantsi (2+2
reegel), desinfitseerime käed
ja kasutame maski. Kui Teil on
vähegi võimalik, siis viiruse leviku tõkestamiseks, soovitame
mitte tulla teenindusbüroodesse, vaid esitada taotlus ise elektroonilisel teel või leida lähedane
või tuttav, kelle volitate enda eest
taotlust esitama.

Loomatoetused 2021. aastal
Pii ma leh ma kas vata mi se
ning ute ja kitse kasvatamise
otsetoetuste taotlusi saab esitada 2. – 22. märtsini ja hilinenult
kuni 16. aprillini, kuid sel juhul
vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud tööpäeva kohta. Taotlusele loomade arvu ei märgita,
vaid piisab taotlemise märkest.
Toetust makstak se ajavahemikul 2. märtsist kuni 8. maini
taotleja nõuetekohaste loomade
arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks võetakse loomade arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal ajavahemiku iga päeva kohta.
Pii ma leh ma kas vata mi se
otsetoetust (PTK) saab taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni
8. maini igal päeval määruses
reguleeritud asukohas üht kuni
400 piimalehma. Sel ajavahemikul ei tohi olla ühtki päeva, mil
registri andmeil pole taotlejal
ühtki nõuetekohast piimaleh-

ma või on arv üle 400. Mõlemal
juhul kaotab taotleja õiguse toetust saada.
Pii ma leh ma kas vata mi se
otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus
(PTK2) asuvate piimalehmade
kohta saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal
päeval määruses reguleeritud
asukohas vähemalt ühte piimalehma. Toetust makstakse kuni
400 piimalehma eest ehk kui
taotlejal on üle 400 piimalehma,
makstakse toetust kuni 400 piimalehma eest.
Pii ma leh ma kas va ta mise otsetoetuste (PTK ja PTK2)
puhul peab loom, kelle kohta
toetust taotletakse, olema nõuetekoha selt identifit seeritud,
põllumajandusloomade registris registreeritud ning olema
vähemalt alates 2. märtsist piimalehm. Kõikide karjas olevate piimalehmadega toimuvatest
sündmustest peab teavitama
põllumajandusloomade registrit ettenähtud aja jooksul. Hilinenud teavituste korral ei loeta
looma toetusõiguslikuks.
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini
igal päeval 10 kuni 100 utte ja/
või emakitse. Kui taotleja peab
oma karjas rohkem kui 100
nõuetekohast utte või emakitse,

siis makstakse toetust 100 nõuetekohase ute ja emakitse eest.
Loomad, kelle kohta toetust
taotletakse, peavad olema nõuetekohaselt identiﬁtseeritud, põllumajandusloomade registris
registreeritud ning peavad olema vähemalt 2. märtsiks 10 kuu
vanused. Kõikide karjas olevate
uttede ja emakitsedega toimuvatest sündmustest peab teavitama põllumajandusloomade
registrit ettenähtud aja jooksul.
Hilinenud teavituste korral ei
loeta looma toetusõiguslikuks.
Loomatoetuste taotleja peab
terves oma majapidamises täitma nõuetele vastavuse nõudeid
(vt PRIA kodulehel www.pria.
ee/infokeskus/nouetele-vastavus). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse
osa, tuleb loomatoetuste taotlejal 2.-21. maini 2021. a esitada
e-PRIA kaudu lisaks ka pindalatoetuste taotlus.
Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava toetuse
meetme määruses. PRIA veebilehel on toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning viited
lisamaterjalidele.

Toetuste taotlemine e-PRIAs
Eel mis tel aas tatel esi tati loomatoetuste taotlusi vanas
e-PRIAs, aga alates 2021. aastast
alustatakse loomatoetuste taotluste esitamist kohe e-PRIA avalehelt. Peale e-PRIAsse sisselogimist https://epria.pria.ee/ saab
kohe avalehelt alustada taotluse
esitamist: Taotlemine  Esita
toetustaotlus  Loomatoetused. e-PRIA kuvab igale kliendile tema taotlemisel aluseks olevad andmed. Taotluse täitmisel
annab e-PRIA taotluse täitjale
võimalikest vigadest teateid ja
juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu juba enne taotluse esitamist. Vajadusel saab abi
PRIA pindala- ja loomatoetuste
infotelefonil 737 7679.
Edukat taotlemist!
Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna meediasuhete
juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Toimetame taas virtuaalselt

AUTAHVEL

Kui jaanuarikuu lõpus mõtlesime
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistada välitingimustes, siis juhtus
hoopis nii, et sel aastal tähistas
iga õpilane ja õpetaja seda oma
kodus.
Kõik vaatasid kodudes aastapäeva
aktuse videot, mille autoriks on direktor
Toomas Mitt. Toimus ka e-viktoriin teemal “Eesti” ja klassijuhatajatund distantsõppena.
Sellele eelneval päeval oli riietusstiiliks sini-must-valge ja lõunasöögilauas
oli magustoiduks pidupäevakook.
Veebruarikuus tähistasime ka sõbraja vastlapäeva järgides reegleid – sisetingimustes vältisime kogunemisi ja omavahelisi kokkupuuteid ning osad tegevused
toimusid välitingimustes väikestes gruppides.
Sõbrapäeval olid klasside sõbrapäeva
postkastid esimese korruse fuajees, mida
käisid tühjendamas klassist valitud õpilased. Riietusstiiliks oli punane või südamed ning internetis sai täita arvamismängu “Kes on maski taga”. Need, kes
arvasid kõik ära, said auhinnaks šokolaadi.
Vastlapäeval toimusid suurtel õueva-

hetundidel klassidevahelised teatevõistlused. Igast klassist 5-liikmelised võistkonnad ning kolm võistkonda võistlesid korraga omavahel. Oli kuulda naeru ja kaasaelamist. Kõik osalejad olid võitjad!
Märtsikuus peale vaheaega näeme
koolimajas ainult 1. - 4. klassi õpilasi, sest
5. - 12. klass on distantsõppel. Huviringid
tegutsevad ainult individuaaltegevusena
(huviringis osaleja ja juhendaja). Eks siis
paistab, mis aprillis saab. Loodame parimat!
Hoiame üksteist ja oleme terved!
Karoliine Kask

NIKOLAI KIRADI
saavutas
sõudmisvõistlustel
ALFA 2021 II koha,
PÄRNUMAA MV II koha,
KALEVI MV II koha

huvijuht

Sisse saab ainult ühekaupa!

H

etkel oleme jõudnud olukorda,
kus noortekeskust saab külastada
üks noor korraga ja külastusaeg
tuleb eelnevalt noorsootöötajaga kokku
leppida.
Igasugused rühmategevused sisetingimustes on keelatud. Seetõttu jäi ära ka
traditsiooniline koolivaheaja minilaager.
Enne veel, kui selgusid uued korraldused, saime alustada piljarditurniiriga,
mida jätkame, kui korraldused on leebemaks läinud. Paljudel on veel omavahel
mängud mängimata.
Sõbrapäeva nädalal oli avatud sõbrapäeva postkast, kust võis leida sõbrale tehtud kaarte, mida sai meisterdada
noortekeskuses.
Osalejaid oli sel aastal vähem, kui muidu. Eks ikka sellepärast, et pidime piirama
noortekeskuse külastajate arvu - külastada võisid ainult need noored, kes ootasid

kojuminekuks bussi.
Eales varem pole keskuse nii vähe lapsi
olnud. Väga kurb, aga arusaadav.
Õnneks oleme saanud teha kokandusringe, kus läbi zoom keskkonna kokandusringi juhendaja Marek õpetab ja näitab, kuidas toitu õigesti valmistada.
Õnneks on ka rõõmsaid uudiseid.
Tänu kohalikule ettevõttele Marendow
OÜ-le jõudis kohale meie uus köök, mida
hakkavad kokku panema noorsootöötajad Karoliine ja Janika koostöös Marendowiga. Loodame uue köögi võimalikult
kiiresti valmis saada.
Sina noor, kui tahad tulla noortekeskusesse, siis anna sellest teada meie noorsootöötajatele Janikale või Karoliinele
ning lepime aja kokku!
Oleme terved!
Karoliine ja Janika
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad
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Hõissa, meil olid vastlad!

Õ

nnekombel juhtus nii,
et ilmataat andis selleaastaseks vastlapäevaks krõbedate pakasekülmade
vahele ühe soojema päeva.
Lund oli rohkelt, kuid skulptuurideks vajaminevat sulalund
nullkülmakraadi juures paraku
veel ei tekkinud. Aga skulptuurivalmimist see ei takistanud.
Mõned ämbrid vett, segatult
vahetult enne voolimist lumega,
osavate skulptorite käte all, võimaldas rahvamaja kõrvale mändide alla tekitada siiski omanäolise lumest miniloomaaia.
Õhtuvalguses valmisid vahvad tegelased, kes nüüd igaüks
omal moel ja ilmel teid Tõstamaa rahvamaja juures ter vitavad ja külla ootavad, kui just

parasjagu oma jalgu. Loomakesed annavad teada, et ootavad
oma lumest loomaaeda lisa, seega - plats on avatud meisterdamiseks!
Kasutage võimalust, kuni
lund veel jagub! Lusti peab muidugi ka olema!

vahepealsed plusskraadid neid
olematuks pole sulatanud.
Tutvustame meie uusi elanikke: Sipelgtigu Jass, Kuupealt-kukkunud-Karu, TrillTroll ja Väike Ämblik, kes ootab

Samal ajal, kui kerkisid skulptuurid, toimus kelgutamiste ja
muude väikeste lõbusate võistluste mõõduvõtt Noortekeskuse mäel Toomas Rõhu eestvedamisel.
Ristmarja Looduraja poolt
said imeliste kimpudega pärjatud erinevate kategooriate parimad: pikim liug, stiilseim kelgutaja, vanim kelgutaja ja noorim
osavõtja.
Rahvamaja premeeris Anu-

Pagari vastlakuklitega skulptoreid, ning lisaks said kõik väiksemad osavõtjad sel päeval suu
vastlakommist magusaks.
Vastlapäeva ettevõtmiseks
aitas suurema kuhja lund kokku
kuhjata Sooselja Talu.
Päev oli vasteldeks suisa
ideaalne, sest kuuseis soosis ka
vurri vurritamist ja vastlakuklite-hernesupi nautimist.
Lumetiigrid, lumeluiged,
lumehülged, vurrud muigel.
loomaaed on lahti seni,
loota võib,
et kevadeni.
/Ott Arder/
Katri

Taasiseseisvuspäeval Tõhelas 20. augustil 2020 kolonel Karl-Johann Lauritsa mälestuskivi juures

S

eekordne 20. augusti päev oli imeliselt päikeseline. Nagu juba
aastaid, koguneme sel päeval Lauritsa mälestuskivi juurde
Männikuste külas tema vanematekodu Mätta (Suti) talu körval. Traditsioon on juurdunud!
Seekord oli meid isegi paarkümmend, jutujätkuks kaasas pilte,
artikleid ja maiustusi. Ei peagi igakord kaugele Tallinna põrutama!
Rõõm oli lastest. Ühest perest oli isegi kolm põlve kohal.
Meenutasime piltide ja kirjasõna toel Lauritsat (pikemalt on
tema perest ja eluteest lugeda Männikuste küla raamatust, ilmus
2008 ja Tõhela küla raamatust, ilmus 2013). Lauritsa vanematekodu
jätkajad tõid isegi istepingid ning kutsusid kogunenud oma kaunisse
koduaeda ja imeilusaks remonditud kivise rehielamu terrassile kohvile. Aitäh! Ilusat iseseisvuspäeva!
Vaike Hang
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Tõstamaa suusata

Kingi endale
kindlustunne
Algas emakakaelavähi ennetamise kampaania, millega Eesti Vähiliit ja Eesti
Haigekassa juhivad naiste ja
avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning
varase avastamise tähtsusele.
Uus aasta toob emakakaelavähi sõeluuringus kaasa olulise
muudatuse, nimelt on uuringutele oodatud ka kõik ravikindlustamata naised, kes kuuluvad
2021. aasta sihtrühma.
Eestis on emakakaelavähi
haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning
emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab
Eestis ligikaudu 150 naist emakakaelavähi diagnoosi (Tervisestatistika- ja uuringute andmebaas).
Emakakaelavähi esinemine
on sagenenud nooremate naiste hulgas – seda võib esineda
juba 30. aastastel naistel. Haigestumise kõrgpunkt on 40.−64.
eluaastal. Emakakaelavähi eelne
seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid
vorme. Õigeaegselt avastatuna
on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav.
Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik
vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja
emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel
leviva papilloomiviiruse (HPV)
vastase vaktsineerimisega.
2021. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule kõiki naisi (ka ravikindlustamata) sünniaastatega 1956, 1961,
1966, 1971, 1976, 1981, 1986,
1991.
Uu rin gu le kut su tak se
30−65-aastased naised iga viie
aasta järel.
Uuringul osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Sihtrühma kuuluvad naised võivad
uuringule registreeruda juba

Loe emakakaelavähist
Eesti Vähiliidu
kodulehelt:
www.cancer.ee/
ennetamine/ või
www.soeluuring.ee.

täna. Kutse on leitav ka patsiendiportaalist digilugu.ee.
Sõeluuringus osalemiseks
palume helistada sobivasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse. Kontaktid leiate kutselt või Eesti Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid.
Alates 2021. aastast on emakakaelavähi sõeluuringul osalemine võimalik ka esmatasandi
tervisekeskustes.
Kuivõrd vaktsiin ei anna
täielikku kaitset, peavad ka
vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia
tegemas HPV-testi.
Naistearstid soovitavad
emakakaelavähi ennetamiseks
ja varaseks avastamiseks:
 regulaarset kontrolli naiste-,
perearsti või ämmaemanda
juures
 emakakaelavähi sõeluuringul
osalemist
 HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimine.
Kui keegi naistest peaks
kahtlema, kas sõeluuringule
minna või mitte, siis aitab teadmine, et sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid
avastada õigeaegselt, mil need
on ravitavad.
Li sain fo: sõeluu rin gu te
kohta saate infot küsida oma
perearstilt või haigekassa infotelefonilt 669 6630.
Eesti Vähiliit

Ü

le aastate on meil lumega talv ja saab tegelda ka suusatamisega.
Tõstamaa suusarajad on sisse
sõidetud ja leiavad üllatavalt
aktiivset kasutamist.
Suusatamine on väga sobiv
tervisespordiala – värske õhk,
võimalus valida omale sobiv
tempo ja harjutusaeg ning praegusel ajal ka on oluline hajutatus.
Üle aastate oli spordiklubli
võimalus korraldada 14. veebruaril suusasõit, kus sai valida endale sobiva pikkusega
raja ja läbida selle sobivas tempos. Nime pani kirja 50 osalejat, paarkümmend sõitis registreerimata ja seda on Tõstamaa
kohta päris palju. Tänu Tõstamaa mõisale kuuma tee ja Saaremaa Piimatööstusele väikese
kosutuse eest.
Tore oli kohata rajal kunagisi
õpilasi, kellest mitmed olid osalemas nüüd juba oma lastega.
Kahjuks oli vähe tänaseid Tõstamaa õpilasi.
Iga spordiala vajab harrastamiseks elementaarseid oskusi ja
nii ka suuskadel püstipüsimine.
Need oskused ja sportimisharjumused peaks saama kehalise
kasvatuse tunnist. Kasuks tulevad ka traditsioonid. Suusapäev
viis mõtted nendele Tõstamaa
suusatraditsioonidele, mida
mina tean.
Tulles Tõstamaale kehalise kasvatuse õpetajaks, oli siin
suusatamise õpetamisel teinud
tublit tööd Enn Velleste ja suusasõidu oskused olid tasemel.

Kui nüüd on lumega talv
haruldane, siis sel ajal oli haruldane lumeta talv. Esimeses suusatunnis viisid poisid radu tutvustades noore õpetaja Levaroti mäele, kus kõik puude vahel
olevast järsust nõlvast alla sõitsid. Peale väikest kõhklust ei
jäänud ka õpetajal muud üle kui
puude vahele tundmatusse sõita. Õnneks jäin püsti ja võimalik
piinlik olukord olemata.
Juba siis oli tänaseni kestev
Rannamängude traditsioon ja
1984. aasta suvel toimusid need
Tõstamaal. Moodi olid läinud
terviserajad ja nii tuli see ka
Tõstamaale rajada. Leidsime,
et mõistlik asupaik oleks kooli
juures algusega spordiväljakult.
Trassi valisime koos tolleaegse
melioraatori ja hilisema majandijuhi Mihkel Lühistega nii, et
tema läks võsalõikuriga ees ja
mina oksi koristades taga. Mihkel oli ka tõsisemalt suusatamisega tegelenud ja harrastas seda
oma viimaste eluaastateni. Nii
sündis tänane 2 km tervise- ja
suusarada, mis nüüd on ka valgustatud. Terviserajale said paigaldatud harjutuskohad ja Rannamängud koos ühe ala, terviseraja läbimisega, edukalt peetud.
Suusatundideks oli vaja radu
kooli lähedal. Kasutusele oli tulnud vabatehnika ja nii pidid ka
rajad olema laiemad. Tõstamaa
spordisõbralik teemeister Leino Blasen toetas buldoozeriga
ja nii sai rada praeguse laiuse.
Pikendasime seda läbi Toominga- ja Korgimägede ning kogu
ringi pikkuseks sai 5 km .
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amisest ja suusaradade saamisest

Toomas Rõhu

Hoiame Eesti
elu avatud!
Kanna maski

Hoia distantsi

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me

kriis.ee
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Haigena püsi kodus

T

võistlustest.
Mitmed õpilased jõudsid ka
spordikooli suusatamise treeningrühmadesse Jõulumäel ja
sealtkaudu üleriigilistele noortevõistlustele. Meelde tulevad
Olev Peters, Viljo Lühiste, Tarmo Oidjärv, Tarmo Blasen, Virgo Laansoo, Deivid Väära, Aire
Anson. Loetelu pole täielik ja
vabandan nimetamatajäänute
ees.
Kui on olemas sportimiskohad ja eestvedajad, siis spordiga
ka tegeldakse. Toonane spordielu koolis sai võimalikuks tänu
spordimehest koolidirektori
Ants Pirso ja ka teiste õpetajate
toetusele, kes olid valmis kaasa
lööma. Toetasid ka paljud teised
tõstamaalased ja tänusõnad kõigile.
Kui lund on, ajame tänaseni Tõstamaal suusarajad sisse. Kunagise Burani asemel on
nüüd selleks ka uuem tehnika.
Selles osas on abistanud ka Arvo
Miido.
Usun, et kui on lund, püsivad
ka Tõstamaa suusatraditsioonid.
Lumisel talvel tulge ikka suusaradadele !

OH

Natuke naljaka puunimede
loona pidime suusarajalt maha
võtma ka puid ja kooskõlastasin selle tolleaegse Tõstamaa
metsaülema Verner Kuusikuga.
Ühel hommikul olid kooli juures
metsnikud Kask ja Tamm, kes ei
teadnud kokkuleppest ja tahtsid
trahvida mändide mahavõtmise
eest. Pöördusin uuesti Kuusiku
poole ja järgmisel hommikul olid
Kask ja Tamm taas kohal, küsides, kas suusarajal on abi vaja
(tegemist polnud Heino Tammega).
Vabatehnikaraja sissesõitmiseks oli vaja vastavat tehnikat ja
koos Pootsi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Lembi Nõmmega
läksime maakonna haridusosakonna juhataja jutule. Kunagise kehalise kasvatuse õpetajana toetas ta mootorsaan Burani
ostmist, millega siis suusaradu
tehti ja mis teenis ka Tõstamaa
ja Pootsi suusaradadel palju aastaid.
Mitu aastat korraldasime
koos Pootsi kooliga minimaratoni Pootsist Tõstamaale, kus
igal aastal oli osalejaid kolmesaja ringis.
Aastaid käisime Tõstamaalt
bussiga ka Tartu maratonil, osalesid nii täiskasvanud kui keskkooliõpilased. Kord nädalas sai
korraldatud Tõstamaal suusaneljapäevakuid, kus samuti osalesid
nii õpilased kui täiskasvanud.
Nädalavahetustel toimus talve
jooksul mitu suusavõistlust.
Igal aastal toimus koolis talvine spordipäev, kus suusatati, ehitati lumelinna jne. Samuti
matkapäev, kus kogu klass läbis
kontrollpunktidega matkaraja.
Kontrollpunktides olid õpetajad
ja lahendada tuli ülesandeid erinevates ainetes. Ka koolitoit veeti sel päeval termostega matkarajale.
Aastaid toimus üleriigiline
talispordinädal, kus terve nädal
oli täidetud sportlike talispordiüritustega. Päris edukalt osalesime maakonna suusavõistlusel ja
edukamatel aastatel võtsime osa
ka Eesti Koolispordi Liidu suusa-
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