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TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 

küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 

              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-

 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 

 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 500 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 

leht@tostamaa.ee

T
äiesti ootamatult otsustas kuuke 
köögikapil seisvas kausis moluta-
nud bataat idud külge kasvatada. 

Pikalt vaatas pirakas tegelane mulle otsa 
iga kord kui kohvimasinalt kohvi lunima 
läksin. Lõpuks otsisin üles suurema poti ja 
mullakoti ning otsustasin bataadi piinad 
lõpetada. Sättisin eluka anumasse ja katsin 
pehme mullaga, kõrvale panin ühe ingveri-
juure jupi, ikkagi ju lõunamaa mehed, kast-
sin ning patsutasin kinni. Paar päeva tagasi 
tärkas nö mets, elame näeme, aga hammas 
sai verele.

Nüüd olen asunud seemnepoodide sisu 
läbi tuuseldama. Loen lõputult sortide kir-
jeldusi ja saan aru, et enamus on ülivara-
sed, suure saagikusega, imelise maitsega, 
hästi säilivad, haiguskindlad ja jumaliku 
värviga. Nõnda on valikut teha üsna raske. 
Erutus kevade ees aina kasvab ning eelmi-
sel ööl suutsin läti seemnemüüjate e-poes 
lugeda ja tellida hommikuni. Silmapilguks-
ki polnud und ja mitte kordagi ei tulnud 
meelde energiakriis, rohepööre ning sõja-
uudised. Täitsa tasuta teraapia, no arve tuli 
päris kopsakas, aga seda kraami saab mitu 
aastat kasutada.

Proovin keskenduda väikestele asjade-
le ning leida helge hetk isegi pilkases öös. 
Uurida tähtedest vilkuvat öötaevast ja nau-
tida kõiksuse rahu. Rõõmustada tallekarja 
kepslemise üle ja kuula rahustavat mam-
made heinakrõmpsutamist. Suured asjad 
saavad sind ikka jälle kätte hiilides teadvu-
sesse läbi igasugu meediakanalite. Purevad 
hinge tekitades ebakindlust, sest mõistad, 
et pole vahet kas elad kuueteistkümnen-
dal sajandil või tänapäeval, ikka kannatab 
rahvas suurte diktaatorite ambitsioonide 
pärast. Kõik aina kordub ja kordub!

Jään huviga ootama, kas bataadi ja ing-
veri kooselu ühises potis saab sügiseks 
õnneliku lõpu.

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvi-
tatakse väikese ja kuni keskmise sissetu-
lekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja 
küttearvete hinnatõus.
Toetatav periood: 1. september 2021 
kuni 30. märts 2022
Taotluste vastuvõtt: 31. maini 2022

Tingimused
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul 

või perekonnal, kelle kuu keskmine netosis-
setulek on alla meetmega määratud arves-
tusliku piiri:
 pere ühe täiskasvanud isiku kohta on pii-
riks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestus-
lik mediaanpalk)
 iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähe-
malt 14-aastase perekonnaliikme kohta 
arvestatakse piir koefi tsiendiga 0,5
 iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase 
lapse kohta arvestatakse piir koefi tsiendi-
ga 0,3.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, 
kes elavad samas eluruumis ja keda seob 
ühine majapidamine.

Keskmiste netosissetulekute hulka kuu-
luvad: palgatulu, sh välismaalt saadud pal-
gatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõranda-
misest; renditulu ja litsentsitasud; intres-
sid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, 
toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; 
kindlustushüvitised ja väljamaksed pensio-
nifondist; madala maksumääraga territoo-
riumil asuva juriidilise isiku tulu.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma 
peamise elukohaga seotud kulude hüvita-
miseks.

Kui peamine elukoht erineb rahvastiku-
registrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus 
elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esi-
tada oma rahvastikuregistri-järgsele valla- 
või linnavalitsusele

Pärnu linnavalitsuse kaudu on energia-
toetust võimalik taotleda ainult Pärnu linna 
registreeritud isikutel (vähemalt ühe pere-
liikme elukoht peab olema rahvastikure-
gistris Pärnu linnas).

Hüvitatavad kulud
Hüvitatakse 80% tarbitud energia kogu-

hinna osast, mis ületab:
 elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
 gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
 kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Esialgse info selle kohta, kas perel on 
võimalik toetust saada ja kui suur see võiks 

olla, annab näidiskalkulaator, mille leiab 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
energiakulude-huvitamine. Hüvitise täpse-
ma, lõpliku arvutuse teevad linnavalitsuse 
sotsiaalkonsultandid.

Toetuse taotlemine
Toetust on võimalik taotleda tagasiula-

tuvalt kuni viis kuud, seda nii ühe kuu kau-
pa kui ka mitme kuu osas korraga. Nt jaa-
nuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 sep-
tembri, oktoobri, novembri või detsemb-
ri tarbimise alusel koostatud arvete osas. 
Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.
Taotluse saab esitada:
 e-teeninduses (vajalik sisselogimine (ID-
kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink))
 e-posti teel aadressile energiatoetus@par-
nu.ee
 posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 
Pärnu linn, Pärnu linn
 dokumendid võib tuua ka piirkondlikes-
se hoolekandekontoritesse ja osavallakes-
kustesse.

Taotlusvormid
Taotlusvormid e-teeninduses saatmi-

seks või paberkandjal saab kätte leheküljelt 
https://parnu.ee/linnakodanikule/sotsiaal-
toeoe-ja-tervishoid/sotsiaalabi/energiaku-
lude-hyvitamine. Paberkandjal taotlusvor-
me saab printida ka osavalla raamatukogu-
des või Tõstamaa osavallakeskuses.

Taotlusele tuleb lisada:
 Eluruumi energiatarbimist tõendavad 
dokumendid selle energia liigi kohta, mille 
kulude katteks toetust taotletakse. Arved 
peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh 
või MWh või m3) ning selle maksumust 
eurodes.
 Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad 
dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht 
erineb rahvastikuregistrisse kantud eluko-
hast
 Vajadusel tõendid makstud elatise ja täi-
temenetluses kinni peetud summade kohta 
(nende olemasolul)
 Vajadusel võib taotluse menetleja nõuda 

Energiakulude hüvitamine väi
keskmise sissetulekuga perede

Taotlusvormid e-teeninduses saatmiseks 
või paberkandjal saab kätte leheküljelt 
https://parnu.ee/linnakodanikule/
sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/sotsiaal-
abi/energiakulude-hyvitamine. 
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kese ja 
ele

lisaks pangakontode väljavõt-
ted toetuse taotlemise perioodi 
kohta.
 Taotlusele lisatavaid energia-
arveid on võimalik kõige lihtsa-
malt pdf-formaadis alla laadida 
energiamüüja iseteeninduskesk-
konnast: Eesti Energia e-teenin-
dusest, Eesti Gaasi e-teenindu-
sest, Alexela iseteenindusest, 
Elektrumi iseteenindusest ja 220 
Energia e-teenindusest. Lisain-
fot saab Eesti Energia blogist.

Taotluste vastuvõtt ja menetle-
mine hoolekandekontorites ja 
osavallakeskustes
Esmaspäeval ja teisipäeval 
8.30–12
Kolmapäeval ja neljapäeval 
8.30–12 ja 14–17

Nõu ja abi saab linnavalitsuse 
ja osavalla menetlejatelt:

Tõstamaa osavallakeskus 
444 8161, Sadama tee 2, Tõsta-
maa alevik, 

Kesklinna hoolekandekon-
tor 444 8131, Suur-Sepa 16, 
Pärnu.

NB! Ka infotelefonidele vas-
tatakse ainult neil aegadel

Toetuse väljamaksmine
Toetuse maksmise või maks-

mata jätmise otsus tehakse mak-
simaalselt 35 tööpäeva jooksul 
pärast kõigi dokumentide esita-
mist.

Toetus kantakse üle taotleja 
soovitud arvelduskontole seits-
me tööpäeva jooksul pärast 
positiivse otsuse tegemist.

Toetuse ülempiir kõigi ener-
giakulude peale kokku on 500 
eurot kuus, alampiir 10 eurot 
kuus
 kui toetust taotletakse mit-

me kuu peale korraga, suureneb 
ülempiir vastavalt
 kui toetuse summa ühes 

kuus jääb alla 10 euro, siis toetu-
se väljamakset ei tehta, soovita-
tav on koguda kokku mitme kuu 
arved ja taotleda toetust ühe 
korraga. TOK

Tõstamaa rahvamaja asus juhtima Gerti 
Marus, kellega tegu, pajatab uus juht ise.

Gerti Marus, otsustasid Tõstamaa kultuu-
rielule õla alla panna ja asusid rahvamaja 
juhi kohale. Mis sai valikul otsustavaks?

Otsustavaks sai kindlasti soov panustada 
kogukonna arengusse ja mingil määral ka tahe 
end proovile panna.

Milline on sinu haridus ja mis vallas oled 
senini tegutsenud?

Magistrantuuri lõpetasin rekreatsioonikor-
ralduse erialal ja samas valdkonnas olen aastate 
jooksul ka püsinud, pidades nii tantsuõpetaja kui 
ka ürituste- ja laagrite korraldaja-läbiviija ame-
teid.

On sul side Tõstamaaga ja kui hästi kohaliku 
eluga kursis oled?

Mul on Tõstamaaga väga isiklik suhe. Olen 
kogukonna eluga üsna hästi kursis ja iga päevaga 
uues ametis aina rohkem.

 
Millised on olulised eesmärgid, mida oma 
tulevases töös tahaksid ellu viia?

Ma väga sooviksin, et vaatamata keerulisele 
olukorrale oleks meil võimalik Tõstamaa rahva-
majas luua tihedamini üritusi, mis toob rahva 
kokku nautima muusikat, tantsu ja traditsioone. 
Minu teine peamine eesmärk puudutab huvi-

tegevusi erinevatele vanusegruppidele, aga sel-
lest juba lähemalt peale väikest kohanemist uues 
ametis.

Millised on sinu kõige tugevamad küljed kul-
tuuri edendamisel?

Kirg kõige vastu, mida ette võtan! Kindlasti 
ka kokkupuuted kultuurielu edendamisega väga 
erinevate külgede pealt.

TT 

UUS NÄGU

Viimane kuusevalgus 
sai võetud

Rahvamaja on hoidnud tra-
ditsiooni ja utsitanud kasu-

tatud jõulupuid seltsis ära põle-
tama. 

9. jaanuaril koguneski väi-
ke seltskond rahvamaja juurde, 
et tänuga viimne valgus kuus-
kedest taeva poole saata. Tõtt 
öelda on üsna kurb vaadata väl-
ja visatud kuusekesi hoovides 
vedelemas. 

Linnlikumad kortermajade 
elanikud on juba ammugi plas-
tikkuused kasti pakkinud, aga 
teinekord võiksid nemadki osa 
võtta uue aasta esimesest val-
gusüritusest.

TT
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Tuuled otsisid üles tõs-
tamaalasest energeetiku 
Rain Veinjärve ning uurisid 
elektriasju mitme kandi pealt. 
Kuidas asjalood lähitulevikus 
ja kaugemas perspektiivis 
kujunema hakkavad, seda 
tahtsimegi teada. 

Tänaseks on elektriener-
gia hinnad paljude eestlaste 
rahakottides kaose põhjusta-
nud ja hinnatõusu rally ette 
on poliitikud rakendanud 
parimad piloodid. Meedia 
jahvatab ühtevalu peenikes-
test kaablitest ja kuivadest 
suvedest Norramaal. Maali 
metsa tagant tahaks teada, 
mis ometi juhtus ja kuhu meie 
oma elekter kadus!?

Ei saa öelda, et meie oma 
elekter on justkui nagu äkitselt 
kuhugile ära kadunud. Jah, 
alles mõned aastad tagasi, 2020 
ja 2021el aastal, sulges Enefit 
Power (Narva elektrijaamad) 
oma tootmisvõimsustest neli 
vanemat energiaplokki (Eesti 
elektrijaama 1,2,7 plokid ja Balti 
elektrijaama 12 plokk) mis olid 
tööstusheite direktiivi järgi nn 
piiratud tööajaga plokid. Sel-
lega viisime me turult välja ca 
600 MW tootmisvõimsusi. Aga 
need tegevused olid väga hästi 
ette teada ja pikalt ette planeeri-
tud ja see ei saanud olla kellegile 
üllatuseks. 

Varustuskindluse kohta 
koostab võrguoperaator Elering 
iga-aastaseid varustuskindluse 
aruandeid ja nende järgi ei ole 
olnud probleeme ei tootmis-
võimsustega ega ka ühendus-
tega naaberriikide vahel. Küll 
aga on 2021. aasta aruandes tul-
dud välja tulevikuplaaniga ehi-
tada välja uued ühendused Läti 
ja Soome vahel, mis siis peaks 
turuhinnad Soome ja Balti riiki-
de vahel ühtlustama. 

Kellel huvi võib neid aruan-
deid põhjalikumalt uurida siit: 
https://elering.ee/varustuskind-
luse-aruanded.

Elektri hinnarallil on mit-
meid erinevaid põhjuseid ja 

Täna rääg
Sotsiaalkindlustusamet 

annab teada, et alates 1. 
veebruarist hakkab pen-

sionide, toetuste ja hüvitiste 
kojukannet teostama AS Han-
sab koostöös turvaettevõttega 
Viking Security. 

Pensionide, toetuste ja hüvi-
tiste väljamakseperiood jääb 
samaks ja see on 5.-12. kuupäe-
vani. Osade klientide jaoks võib 
küll muutuda senine kojukande 
kuupäev, aga nende inimeste-
ga võtab teenuseosutaja eraldi 
ühendust ning täpsustab uue 
kuupäeva. 

Teenuseosutaja tunneb ära 
Viking Security ametivormi ja 
töötõendi järgi.

Muutub kojukande teenuseosutaja
KOJUKANDE TEENUSEOSUTAJA MUUTUB

Hea hüvitise saaja!

Meil on hea meel, et saame Sind aidata sellega, et toome Sulle maaratud hüvitised 
koju. Anname teada, et alates 01.02.2022 toob Sulle hüvitised koju ettevõte 
Hansab AS koostoos Viking Security’ga. Kojukande teenustasu on 6.70 eurot, 
juhul kui Sulle seni toodi hüvitis tasuta koju, siis see ei muutu.

Teenuseosutaja tunneb ara Viking Security ametivormi ja tootoendi jargi.
Alljärgnevalt viis soovitust selleks, et saaksime Sulle hüvitise koju tuua.

Palun ole sel päeval kodus, kui teenuseosutaja Sulle hüvitise toob. 
Juhul kui Sinu kojukande päev muutub, siis võtame Sinuga ühendust.
Kui pead kojukande päeval kodust eemal olema, saad selleks perioodiks 
lasta kanda toetus enda või oma lähedase pangakontole. Pangakontost 
anna teada Sotsiaalkindlustusametile.
Hüvitise kättesaamisel tuleb Sul teenuseosutajale näidata oma isikut 
tõendavat dokumenti. Volikirja olemasolul saab ka keegi teine Sinu 
hüvitise vastu võtta.
Aadressi ja telefoninumbri muudatustest palun anna teada 
Sotsiaalkindlustusametile
Kui Sul on koer, siis palun veendu, et teenuseosutaja pääseks 
turvaliselt majani.

Sotsiaalkindlustusamet
+372 612 1360
info@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

1

2

3

4

5

Hansab AS+372 669 0505
Telefoniliin avatud iga kuu 
5.-12. kuupaevani.

Eestis on emakakaelavä-
hi haigestumuse ja sure-
muse näitajad mitme-

te Euroopa riikidega võrreldes 
väga kõrged ning emakakaela-
vähi esinemissagedus aina kas-
vab. 

Siinkohal on tähtis meeles 
pidada, et emakakaelavähk on 
ennetatav, mistõttu on äärmi-
selt oluline regulaarselt osaleda 
emakakaelavähi sõeluuringul. 
Sõeluuringus osalemine aitab 
võimalikud rakumuutused ja 
vähieelsed seisundid avastada 
varakult, mil need on ravitavad. 

Emakakaelavähi sõeluurin-
gule kutsutakse 30 - 65-aas-
taseid naisi iga viie aasta järel. 
2022. aastal on sõeluuringule 
oodatud kõik naised sünniaas-
taga 1957, 1962, 1967, 1972, 
1977, 1982, 1987, 1992.

Sõeluuringul osalemiseks ei 

pea jääma kutset ootama. Kui 
sinu sünniaasta kuulub sõeluu-
ringu sihtrühma, siis broneeri 
aeg juba täna! 

Sõeluuringuid tegevate ter-
vishoiuasutuste kontaktid leiab 
haigekassa kodulehelt https://
www.haigekassa.ee/soeluurin-
gu-kontaktid.

Kuni 31. jaanuarini saavad 
sõeluuringul osaleda ka need 
naised, kes aastal 2021 mingil 
põhjusel sõeluuringule ei jõud-

nud – need on naised sünni-
aastaga 1956, 1961, 1966, 1971, 
1976, 1981, 1986, 1991.

Naised, hoolige oma tervi-
sest ja kontrollige end regulaar-
selt! Kingi endale kindlustunne, 
sest emakakaelavähk on enne-
tatav.

Sõeluuringute kohta saate 
infot küsida oma perearstilt või 
haigekassa infotelefonilt 669 
6630.

Eesti Haigekassa 

Eesti Haigekassa juhib tähelepanu emakakaelavähi 
ennetamise ning varajase avastamise olulisusele

Kutsume 
emakakaelavähi
sõeluuringule naisi
sünniaastaga
1957, 1962, 1967,
 1972, 1977, 1982, 
1987, 1992
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neid on juba piisavalt palju aja-
kirjanduses lahatud – koroona 
mõjud, vähesed hüdroressursid 
Norra veehoidlates, kuum suvi, 
vähe tuult, kõrge gaasi hind, kõr-
ge CO hind jne. 

Kindlasti on kõigil nendel 
selles hinnarallis oma osa kuid 
olulisemad mõjutegurid on siis-
ki CO hinna väga järsk tõus ja 
NordPooli nn lõpliku turuhin-
na kujunemine. Kumbki neist 
tegureist ei ole väga läbipaistev 
ja tekitab palju küsimusi.

Kuidas võiks memmeke met-
satukast, kes lepikust lepaga 
toa soojaks kütab ja kellele 
nii mõnigi minister raadiost 
pajatab ahjukütte kahjulik-
kusest, rohepöördest võiks aru 
saada?

Ma arvan, et meie võime 
maal siiski rahulikult ahju kütta 
ja oma toad soojas hoida. Ahju-
kütte kahjulikkusest räägitakse 
rohkem selliste linnade kohta, 
kus on palju eramuid, mis pole 
ühendatud kaugkütte võrku. 
Näiteks Tallinnas ja Tartus kus 
eramute kohtkütte mõjul on tea-
tud päevadel kohalik õhusaaste 
ületanud lubatud heitmete piir-
määrad. Seetõttu on koostami-
sel meetmete kavad sellistele lin-
naosadele. 

Veel kord, maal ei peaks me 
selle üle muretsema. Ka minu 
enda kodus on põhikütteks 
ahjuküte ja toetavaks kütteks 
soojuspump mida saab kasuta-
da siis kui kodust eemal olen või 
kui elektri hind on madal. Ehk 
lühidalt, kui keegi soovib ahju 
välja lõhkuda siis on see mõistlik 
mõte ainult juhul kui asendate 
vana ahju uue ja paremaga.

Vanasti oli elu alus ikka roh-
kem hapnik, aga nüüd peaks 
maailma päästma CO sala-
duslikud tehingud. Mis ime 
asi see on ja kuidas tekib?

Kui tänapäeval räägitakse 
COst, siis seondub see kohe 
sõnadega „kasvuhoonegaasid“ 
ja „globaalne soojenemine“. CO 
tekib nii looduslikult (hingami-

ne, kääritamine, kõdunemine, 
vulkaanipursked jne.) kui ka 
tööstuslikult (põlemise jääkpro-
dukt elektrijaamades fossiilkü-
tuste, puiduhakke põletamine 
jne). 

On leitud, et CO koguse 
suurenemine atmosfääris suu-
rendab meie maa kasvuhoonee-
fekti ja mis omakorda põhjustab 
meie planeedi globaalset soo-
jenemist. Peatamaks planeedi 
soojenemist on võetud eesmärk 
vähendada CO heitmeid ja sel-
leks mõeldi välja CO kauple-
mise süsteem, kus siis erinevad 
tootjad (ka elektritootjad) pea-
vad ostma CO kvoote selles 
mahus mil määral nad CO heit-
meid keskkonda paiskavad. 

Tänases olukorras tundub, et 
see süsteem ei tööta korralikult 
ja looduse päästmise asemel ehk 
CO vähendamise asemel, on 
sellele turule ilmunud spekulan-
did ja Euroopa Liidu välised ins-
titutsioonid kes ostavad kvoote 
kokku ja ajavad hinnad üles eel-
dusega, et küll Euroopa elektri-
jaamad need kallimalt ära osta-
vad. Seetõttu on ka meie elektri 
hinnaralli üks suuremaid põhju-
seid CO hinna järsk tõus eelmi-
sel aastal. On olnud arvamusi, et 
kindlasti tuleb seda CO kaup-
lemise süsteemi muuta ja üle 
vaadata…, aga see on väga suur 
poliitiline väljakutse Eesti polii-
tikutele.

Kui palju me ise elektrit suu-
dame toota, kas puudujääki 
saaks tulevikus katta tulevas-
te tuuleparkide arvel?
Kindlasti on sul ülevaade Ees-
ti praegustest elektritootmis-
võimsustest, kui palju võiks 
kuluda aega uute tootmis-
võimsuste rajamiseks?

Eleringi 2021 aasta varustus-
kindluse aruande põhjal on meil 
Eestis
 Soojuselektrijaamu 1355 MW
 Koostootmisjaamu 351 MW
 Hüdroelektrijaamu 4 MW
 Tuuleelektrijaamu 310 MW
 Päikeseelektrijaamu 335 MW

Kindlasti kataksid planeerita-

vad mitme tuhande MW suuru-
sed meretuulepargid väga suure 
osa kogu üldisest elektritarbimi-
sest. 

Meretuuleparkide kasutus-
tegur on kindlasti kõrgem kui 
maismaa tuuleparkidel kuid 
sellegipoolest tuleb ette päevi 
või nädalaid mil tuult lihtsalt ei 
ole ja väljas on kõva pakane. Ka 
sellisteks juhtudeks tuleb elekt-
risüsteemil valmis olla ja selleks 
peavad olema juhitavad toot-
misvõimsused. 

Nüüd on küsimus, et kes selle 
juhitava tootmisvõimsuse kin-
ni maksab kui see elektrijaam 
suurem osa ajast peab seisma (ei 
teeni omanikule tulu) ja ootama 
päikese ja tuulevaba aega. See 
ei ole enam turumajandus vaid 
siin on tegelikult strateegilise 
reservi küsimus, mis tuleb riik-
likul tasandil ära lahendada. Ja 
siin kehtib vanasõna „Ära enne 
vanasse kaevu sülita kui uus val-
mis on.“ Tuletame meelde ka 
seda, et aastaks 2035 planee-
rib Eesti riik loobuda põlevkivi 
kasutamisest elektri tootmiseks 
ja selleks ajaks peavad „uued 
kaevud“ valmis olema. 

Uute tootmisvõimsuste raja-
mine on üldjuhul pikaajaline 
protsess ja võtab aega 5 kuni 
10 aastat. Ilmselt saadakse kii-
remini hakkama pooleliolevate 
maismaaparkide (Tootsi tuule-
park) ehitamisega kuid päris uue 
elektrijaama või meretuulepargi 
ehitamine võtab aega planeerin-
gutest kuni käikulaskmiseni ligi 
10 aastat.

Kas meie elanikke võiks 
võlaorjusest päästa hoopis-
ki tuumajaam, ehk lõppkok-
kuvõttes on see isegi teistest 
lahendustest rohelisem?

Mina ise olen tuumajaamade 
pooldaja ja ma arvan, et kauge-
mas tulevikus ei saa me hakka-
ma ilma tuumajaamadeta. 

Ma olen kunagi ammu 1996. 
aastal osalenud vahetusinse-
nerina Westinghouse tuuma-
jaama AP600 (hiljem AP1000) 
projekteerimise protsessis. See 

oli väga huvitav aeg, aga täna on 
juba mitmeid erinevaid tehno-
loogiaid juurde tulnud ja nende 
jaamade projekteerimisel pöö-
ratakse üha rohkem tähelepanu 
ohutusele. 

Tuumajaamade vastased too-
vad küll välja mitmeid vastuar-
gumente – jäätmete ladustamise 
probleemid, ohutus, ehituse kal-
linemine jne, aga kõikide nende 
teemadega tegeletakse aktiivselt 
uute jaamade projekteerimisel. 
Nii, et minu arvates ei tohiks 
täna tuumajaama energialahen-
duste nimekirjast maha tõmma-
ta ja ka selle teemaga tuleks riik-
likul tasemel edasi minna.

Anna hääd nõu, kuidas 
saaks maainimene ennast ise 
terakenegi aidata, et tunne-
li lõpust ikka valgust paistaks.

Kuna suuremaid tehnilisi 
muudatusi või päris uusi toot-
misvõimsusi ei ole ühe-kahe 
aastases perspektiivis ette näha, 
siis sellegipoolest ma usun, et 
seda elektri hinnarallit suude-
takse ajutiselt alla suruda muude 
võimalike poliitiliste-administ-
ratiivsete meetmetega ja abipa-
kettidega.

Tegelikult sõitsime me 2021. 
aastal alles sinna tunnelisse sis-
se ja nüüd hakkab meie elu väl-
ja nägema nagu üks pidev tun-
nelist sisse ja tunnelist välja sõit. 
Loodetavasti juba kevadel näe-
me ka odavaid või väga oda-
vaid elektrihindu, aga lähiaasta-
tel need ilmselt jäävadki mingil 
määral üles-alla hüppama.

Kui soovitakse oma bör-
si elektripaketti välja vahetada 
uue ja stabiilsema vastu, siis uue 
elektripaketi valikul tuleks siis-
ki nõu küsida spetsialistidelt. 
Ma ise vaatan ja võrdlen paket-
te portaalis https://elektrihind.
ee/paketid/ kuid olen hetkel aja 
maha võtnud. Jälgin olukorda, 
sest praeguses kõrgpunktis ei 
pruugi uued püsipaketid veel 
kõige optimaalsemad olla, aga 
põrandakütte panen sisse vaid 
pidupäevadel.

TT
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E
elmisel poolaastal sep-
tembri algusest kuni 
jõuludeni oli Tõstamaa 

Keskkooli 11. klassis itaalia 
neiu Laura Mak, kes tuli Ees-
tisse vahetusõpilasena. 

Enne kodumaale naasmist 
vastas ta mõnele küsimuse-
le. Kuna Laura elas Tõhelas 
(Männikustes, nagu ta ise 
kirjutas) varem Tõstamaa 
koolis õppinud Katre Suti 
peres, siis palusin ka Katrel 
küsimustele vastata. 

Katre õpib praegu Pärnu 
Ühisgümnaasiumis ja veetis 
ühe kooliaasta (2020-2021) 
vahetusõpilasena Itaalias. 
Seega on mõlemad neiud 
olnud vahetusõpilased teine-
teise kodumaal.

Laura, miks valisid elamis- 
ja õppimiskohaks Eesti?

Ma tulin Eestisse, sest 
tahtsin rohkem õppida vene 
ja inglise keelt.

Katre, mille järgi Sina vali-
sid Itaalia?

Mina valisin endale rii-
giks Itaalia enamasti keele ja 
kultuuri pärast. Loomulikult 
tõmbasid mind Itaalia poo-
le ka sealne toit, inimesed ja 
loodus.

Õppisin gümnaasiumis, 
mis oli pühendunud turismi 
õpetamisele. Seal õpiti erine-
vaid keeli, seadusi, religiooni 
ja majandust. Loomulikult 
olid seal ka tavalised ained 
nagu geograafi a, matemaati-
ka ja kehaline kasvatus.

Missugune oli uue koha 
pereelu võrreldes Sinu 
kodumaa omaga?

Laura: Vanemad anna-
vad lastele rohkem vabadust. 
Noored inimesed lähevad 
omaette elama, kuigi pole 
veel täiskasvanud.

Katre:  Itaallaste jaoks on 
perega koos aja veetmine 
tähtsam kui siin Eestis. Iga 
päev süüakse koos lõunat ja 
õhtust ja tehakse koos väga 

palju erinevaid tegevusi. 
Ja Itaalias elavad tavaliselt ka 

mitu erinevat põlvkonda ühes 
suures majas või siis lihtsalt üks-
teisele väga lähedal.

Missugune oli uus kool võrrel-
des Sinu kodukooliga?

Laura: Itaalias lõpeb kooli-
päev varem, me sööme kodus 
ja meil pole iga tunni järel vahe-
tundi. Meil on oma klassiruum, 
me teeme rohkem suulisi kui 
kirjalikke teste (vastame suuli-
selt). 

Kui õpetaja selgitab teemat, 
peame märkmeid tegema, me 
kasutame rohkem ja suuremaid 

raamatuid, samuti on klassis 
rohkem õpilasi.

Katre:  Itaalia koolid erine-
vad väga Eesti omadest. Neil ei 
ole nii palju vaheaegasid, hinded 
on koolis ühest kümneni, neil on 
tavaliselt ainult üks kümnemi-
nutiline vahetund, tunni pikkus 
on 45 minutit ja koolipäev lõpeb 
kell üks. 

Osades kohtades on kool ka 
laupäeval. Tavaliselt vahetavad 
klassiruumi õpetajad, mitte õpi-
lased.

Mis jääb Sul vahetuskoolist 
meelde?

Laura: Meelde jäävad erinev 

Vahetusõpilasena Eestis jKüsige julgesti
 Head inimesed, kellel vähe-
gi oleks vaja abi suurenenud 
elektriarvete tasumisel - küsi-
ge julgesti toetust. Kes suudab 
ise või laste abiga Pärnu linna 
kodulehel toetuseavalduse täita 
on hästi. Kes aga dokumentide 
täitmisel abi vajab, astugu läbi 
osavallast Tiiu Saare juurest 
(sotsiaalkonsultant: E, T 8.30 
– 12 ; N 8.30 – 12 ja 14 – 17) ja 
teie mured saavad lahenduse.

Bergmani hell ja 
karm vaade 
inimhingele
 Rakvere Teatri kolleeg-
preemiatega pärjatud lavastus 
„Nagu peeglis” vaatab inimhin-
ge sügavustesse, rääkides ühe 
perekonna ausa, hella ja karmi 
loo sellest, kuidas raskuste kius-
te üritatakse jääda kokku. Kas 
see õnnestub? Maailmakuulsa 
fi lmi- ja teatrilavastaja Ingmar 
Bergmani loo on lavale toonud 
Madis Kalmet. Osades Gre-
te Jürgenson, Märten Matsu, 
Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer.

Vaimsete probleemide käes 
vaevlev naine, tema arstist 
mees, naise kirjanikust isa ja 
kasvuraskustes noorem vend 
on saanud kokku puhkuse-
saarel, et veeta idülliline suvi 
üksteise seltsis. Ühised paadi-
sõidud, ujumised, õhtusöögid, 
nagu see ka varemalt olnud on. 

Kuid kaunis perepilt hak-
kab murenema, tuues ilmsiks 
igaühe sisemised probleemid. 
Perekonda koos hoida üritav 
Karin vaevleb ise kõige suu-
remates raskustes, kõikudes 
vaatamata perekonna toetusele 
reaalsuse ja palju ahvatlevama 
paralleelmaailma vahel.

Lavastaja Madis Kalmeti 
sõnul on lavastuse põhiteemaks 
armastuse ootus, igatsus pare-
ma elu ja mõistmise järele.

Draamat purunenud para-
diisist on võimalik näha Endla 
Teatri Küünis esmaspäeval, 
14. veebruaril kell 19. Lavas-
tust ei soovitata alla 15-aastas-
tele.  Rakvere Teater
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arhitektuur, õpetajad, koolidi-
rektor ja klassikaaslased.

Mida uut õppisid, teda said?
Laura: Ma õppisin, kuidas 

olla iseseisvam, vastutustundli-
kum.

Katre.  Ma õppisin palju itaal-
laste ja nende kommete kohta. 
Õppisin ka, kuidas teha mingeid 
Itaaliale iseloomulikke roogasid.  

Väga tihti oli meil kombeks 
käia vanematega mägedes jalu-
tamas, nii et kiiresti sai sellest 
minu lemmikhobi, kuna meil ju 
Eestis mägesid ei ole. Kõik need 
vaated olid lihtsalt imelised. 
Väga palju aega veetsin ka koos 

sõpradega väljas käies.

Mida arvad meie koolist, eest-
lastest ja eesti keelest?

Laura: Ma arvan, et siinne 
kool annab rohkem võimalu-
si koos viibida, suhelda erine-
vate klasside õpilastega. Kool ei 
tekita stressi, eriti sellepärast, et 
siin pole suulisi teste/vastamisi, 
samuti saab testi teha uuesti, kui 
oled saanud halva hinde.

Eesti inimesed ei huvitu nii 
palju teiste inimeste tegemistest 
ja see on positiivne, sest siis ei 
tunne end ebameeldivalt. Suu-
rem osa neist on väga külmad 
(cold), kuid kui oled olnud koos 

nendega, on nad väga sõbrali-
kud.

Algul mulle eesti keel ei 
meeldinud, sest kõlas väga eri-
nevalt, raskelt, kuid kui asusin 
seda õppima, sain aru, et see 
on väga lahe (cool) ja nüüd see 
meeldib mulle.

Kas soovid veel Eestit/ Itaa-
liat külastada?

Laura: Jah, ma kavatsen veel 
Eestisse tulla, sest tahan koh-
tuda mind võõrustanud pere ja 
oma sõpradega.

Katre:  Jah ma soovin taga-
si Itaaliasse minna, kuna ma 
armusin silmapilkselt selle kul-
tuuri ja inimestesse. Lisaks sain 
ka aasta jooksul endale uusi 
lähedasi sõpru, keda sooviksin 
kindlasti uuesti kohata.

Millised kogemused viid Ees-
tist kaasa?

Laura: Arvan, et teistsuguse 
elustiili, mõtteviisi, toidud, lugu-
pidamise teiste inimeste ja kesk-
konna vastu.

Kuidas jõudis Laura teie 
perre? Mida olete koos ette 

võtnud?
Katre:  Laura jõudis meie per-

re sama organisatsiooni kaudu, 
mille abil mina Itaaliasse läksin. 
Kord perega lihtsalt huvi pärast 
uurisime, kes on Eestisse tule-
mas ja siis otsustasimegi proovi-
da, mis tunne on, kui üks vahe-
tusõpilane meie juures elaks. 
Laura kohanes meie juures väga 
kiiresti ja hästi. 

Selle lühikese aja jooksul sai 
ta meile väga lähedaseks ja koht-
lesime teda nagu enda pereliiget. 
Me käisime mitmetes erinevates 
kohtades Pärnu lähedal, külasta-
sime erinevaid Eesti linnasid ja 
ka Saaremaad. 

Veel käisime temaga metsas 
marju korjamas ja näitasime, 
kuidas õunamahla teha.

Kas soovid veel Lauraga koh-
tuda?

Katre:  Jah soovin küll, kuna 
võtan teda kui enda õde. Meil on 
juba paigas plaan minna perega 
suvel Itaaliasse talle külla.

Suur tänu Laurale ja Katrele!
Vastuseid vahendas 

Mari Lühiste

Vahetusõpilase mõte on keerelnud minu peas juba aastaid, 
kuid sai lõpuks teoks tänu nooremale tütrele Katrele, kes 

oli eelmine 2020/2021 aasta vahetusõpilane ASSE program-
miga Itaalias. Ka minu keskmine tütar Kristel käis vahetusaas-
tal, tema veetis selle 2012/2013 Saksamaal. Seega tundsin just-
kui kohustust anda ka omapoolne panus kellelegi, kes soovis 
õppida ja elada talle mitte omases kultuuriruumis.

Meie pere valikuks osutus Laura Itaaliast, kes soovis oma 
neli vahetuskuud veeta Eestis. Tema sooviks oli näha päikese-
tõuse ja loojanguid. Laura on küll itaallane, kuid tema vane-
mad ja vanavanemad on poolakad. Seega meie omavaheline 
suhtlus kodus oli eesti, inglise, vene, poola ja itaalia keeles.

Toitumine kodus oli meil vägagi eestipärane. Tema lem-
mikuks kujunesid hommikupudrud, magustoitutest said 
lemmikuteks kissellid ja kohupiim, mida Itaalias pole üldse.

Nelja kuu sisse mahtusid erinevad tegevused, matkarajad, 
kultuurilised külastused. Laura vahetusperiood lõppes det-
sembri lõpuga, mil ta sõitis tagasi oma kodumaale.

See aeg läks kiirelt ja oli tore kogemus, mida soovitada 
igale perele: see oli justkui enda mugavustsoonist väljumine 
ja uue väljakutse võtmine. Kokkulepe Lauraga jäi - kohtume 
suvel Roomas!

Birgit ja Marek

a Itaalias
Pildil vasakult alates 

Katre, Marek, Birgit ja Laura 
Tallinna jôuluturul.
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N
oortekeskuses on olnud 
teistsugused ajad. Pii-
rangute tõttu oleme 

pidanud mõned üritused ära 
jätma ja vaadates statistikat, siis 
koroona tõttu on ka meie külas-
tatavus vähenenud. Aga meie 
toimetame edasi ikka – igal kuul 
korraldame erinevaid sündmu-
si!

Septembris külastati Tõsta-
maa Noortekeskust 613 korda, 
keskmine külastatavus 26 noort 
päevas, oktoobris 342 korda ja 
keskmiselt 29 noort päevas, 
novembris külastati noortekes-
kust 248 korda ja keskmiselt 14 
noort päevas ning detsembri-
kuus külastati noortekeskust 
kokku 345 korda, keskmiselt 20 
noort päevas.

Septembris meenutasime 
suve ja kavandasime uusi plaa-
ne. Toimusid laua- ja kaardi-
mängude päevad. Noorte lem-

mikud on endiselt UNO ja Lig-
retto. Taas alustas kokandus-
ring, mis toimub igal esmaspäe-
val kell 14.15. Tore on näha, et 
enamus kokkajad on poisid, nad 
on alati kohal ja valmis kokka-
ma. Kuu lõpus oli rahvusvahe-
line lollide küsimuste päev ja 
selle puhul oli noortel võima-
lus osaleda Kahoot mälumän-
gus. Mälumängust võttis osa 35 
noort ja võitjaks tuli Ike Joel. Pal-
ju õnne veelkord!

Oktoobris toimus kokan-
dusring kolmel korral. Noo-
red kokad valmistasid lasan-
jet, šokolaadipalle ja muffi  neid. 
Ühel päeval tegid väiksemad 
noored endale noortekas ise 
kinonurga, kus söödi popkorni 
ja vaadati multikat “Kollide üli-
kool.” Kuu keskel mängiti noor-
tega BINGO’t. Esimese mängu 
täismängu võitis Merili, diago-
naalidemängu Nora ja reamän-

gu Elis. Kuna mäng oli nii lõbus 
ja noortele meeldis väga, män-
gisime me teise mängu veel, aga 
siis juba ilma auhindateta. Noo-
ri see ei heidutanud ja mäng oli 
ikka sama lõbus ja tasavägine.

19. oktoobril läks Tõstamaa 
keskkool distantsõppele ja sel-
lega seoses pidime sulgema ka 
Noortekeskuse uksed. Vaheaja-
le planeeritud ööbimisega laag-
ri ja fi lmiõhtu pidime kahjuks 
ära jätma. Kuu lõpus avaldasime 
noortele Halloweeni teemalise 
Kahoot mälumängu, mida neil 
oli aega mängida sama päeva 
õhtuni. Osalejaid oli kokku 15. 
Võitjaks osutus Kadri, teise koha 
sai Dimothi ja kolmandaks tuli 
Carin Angela. Palju õnne võit-
jatele!

Kuna novembrikuu algas 
esmaspäevaga, oli kohe esime-
sel päeval noortel võimalus tul-
la õue kokkama, sest piirangute 
tõttu pidime tegema noorsoo-
tööd õues. Tublid noored val-
mistasid endale sooja saia koos 
muna ja peekoniga. Esimesel 
nädalal tegime noortele ka ühe 
kiire fotokonkursi, kuhu palu-
sime saata foto oma distants-
õppest! Kaks noormeest saat-
sid meile väga toredad pildid ja 
nad mõlemaid said selle eest ka 
auhinna! Aitäh aktiivse osavõtu 
eest Sven Artur ja Herman! 

Kuu esimesel nädalal oli 
plaan noortega õues mängi-
da laua- ja kaardimänge, aga 
nemad tahtsid hoopis jalutada 
kooli staadioni juurde, et seal 
slackline’l kõndida ja trikitada. 
Järgmisel päeval mängiti kooli 
staadionil pisikese vihmasabi-
naga jalgpalli. Meie noori jalk-
afänne see ei heidutanud ja õues 
värskes õhus olemine oli ainult 
hea! Neljapäev möödus taas 
õuemänge mängides!

Kuu alguses valmistasid noo-
red kokad endale kokandusrin-
gis imemaitsvad kaeramaiused, 
mis maitsesid väikestest purki-
dest süües eriti hästi! Reedeses 
BINGO mängus sai üks mängi-
ja kõikides kategooriates võidu. 
Steven võitis nii nurkademän-

gu, diagonaalidemängu kui ka 
täismängu. Viimase võitsid nad 
Meriliga kahekesi koos, seega 
läks täismängu võit kahevahel 
jagamisele. Järgmisel esmaspäe-
val valmistasid noored kokad 
õues mõnusaid ja mahlaseid 
hamburgereid, mis viisid lausa 
keeled alla! Meestepäeva puhul 
oli noortekas meestepäeva vik-
toriin. Sellest võtsid osa kaks 
noormeest, kes said ka auhin-
nad! Aitäh osalemise eest Jens 
ja Rico!

Novembri keskel käis Tõsta-
maa Noortekeskuses külas foto-
graaf Silver Köster, kes tõi meie 
noortele väga väärtusliku kingi-
tuse, milleks oli kaks fotokaame-
rat. Saame taaselustada fotorin-
gi. Peale kingituse uudistamist 
algas kokandusring, kus seekord 
valmisid maitsvad piparkoogid, 
mis said kaunistatud väga vär-
viliselt! Novembrikuu viimasel 
esmaspäeval valmistasid noo-
red kokandusringis kana kast-
mes, mille lisandiks oli riis.

Üle-eestilise noorsootöönä-
dala raames toimus õues droo-
nide lennutamine. Droonid len-
dasid noorteka juures päris osa-
valt, ainult üks droon oli vaja 
katuselt alla aidata! 

Enne kuu lõppu tegime noor-
teka poolt üleskutse kinkida 
noortekeskusele kodus kasutu-
na seisvad jõuluehted ja kaunis-

Noortekeskuses jagub tegevusi ig
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tused. Üleskutsele reageeris üks 
tore inimene, kelle käest saime 
terve kotitäie jõulukaunistusi. 
Aitäh veelkord, Marianne Lehis!

Alates esimesest detsemb-
rist hakkasime noortega valmis-
tuma Tõstamaa jõululaadaks. 
Meisterdasime seltsis erinevaid 
jõulukaarte, -ehteid ja -kaunis-
tusi, mis olid laadal õnneloosi 
auhindadeks. Valmis palju ilu-
said ja põnevaid asju ning laadal 
läks õnneloosi müük väga edu-
kalt. Suur aitäh kõigile noorte-
le, kes aitasid omalt poolt kaasa 

ning kõigile, kes ostsid Tõsta-
maa jõululaadalt noortekeskuse 
õnneloosi! 

Detsembris toimus meil 
kolm kokanduringi, kus valmi-
sid virsikukook, piparkoogid, 
kaneeliküpsised ja tacod. Noo-
red on meil väga tublid kokad 
osaledes hea meelega kokan-
dusringis ning kõik nende val-
mistatud toidud maitsevad alati 
väga hästi! 

Alustasime taas fotoringi-
ga, mida juhendab Kätlin Kask. 
Osalejad on väga usinad ja proo-

vivad hea meelega uusi teadmisi 
kasutades ägedaid pilte teha!

10. detsembril tähistasime 
Tõstamaa Noortekeskuse 11. 
sünnipäeva! Selle puhul tulid 
meile külla ka PaNoKe noo-
red! Kokandusringi juhendaja 
Taavi abiga valmisid õues grilli 
peal kõigile soovijatele maitsvad 
hamburgerid. Burgerite kõrva-
le sai mekkida ka sooja teed ja 
kakaod. Kui kõigil olid kõhud 
täis söödud ning pikad kelgusõi-
dud tehtud oli aeg laulda sünni-
päevalaulu ja süüa torti! Sünni-

päevapeo tipphetkeks oli vinge 
tuleshow, mida pakkus meile 
tuleteater Zerkala. Sünnipäe-
vapidu möödus küll liiga kii-
relt, kuid oli väga lõbus ja vahva! 
Aitäh kõigile külalistele ja mui-
dugi meie toredatele noortele!

Detsembrikuu keskel män-
gisime X-boxi mänge ja plaanis 
oli teha ühepäevane piljardi kiir-
turniir, mis venis siiski kolme-
päevaseks, sest osalejaid oli pal-
ju ja me ei jõudnud ühe päeva-
ga mänge läbi mängida. Lõpuks 
saime turniiri peetud ja esikol-
mik oli järgnev: Rico, Trevor, 
Cristopher. Palju õnne veelkord 
võitjatele ja aitäh kõigile osale-
jatele!

Päev enne koolivaheae-
ga avasime noorteka kell 10 ja 
avastasime, et noortel olid käi-
nud päkapikud, kes tõid kingi-
tuseks vahva seinakalendri, ÄSK 
NOORED seltskonna-kaardi-
mängu ja pisikesed šokolaadised 
jõuluvanad. Viimase koolipäeva 
puhul valmistas Merili šokolaa-
dikoogi, mis viis keele alla! Ühi-
selt vaatasime jõulufi lmi “Üksin-
da kodus 2020.” 

Uuel aastal toimetame edasi!

Karoliine ja Janika
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad

gaks kuuks

S
ellest, et kodundusklassi tingimusi oli vaja parandada on rää-
gitud ammu, kuid nüüd sai see lõpuks teoks. Kodundusklassi 
remonttööde maksumus oli kokku 25 754 € ja tööde teostajad 

olid Marendow OÜ ja Triger AS (valgustus). Kogu ruumile teh-
ti värvivärskendus, paigaldati uus põrandakate, uued laevalgustid, 
tööstuslik kubu ja uus köögimööbel koos kogu tehnikaga, sh külm-
kapp, nõudepesumasin, uued valamud ja kappidealune valgustus. 
Klassi keskele rajati nö „köögisaar“ koos nelja integreeritud pliidi ja 
ahjuga. Õpetajale ja õpilastele soovime head kokkamist!

Samade lepingute raames paigaldati ka matemaatikaklassi, käsi-
tööklassi ja arvutiklassi uus LED valgustus, remonditi õpilaskodu 
poiste poole esimene tuba ja paigaldati poiste poole koridorile uus 
põrandakate. Lisaks paigaldati uus põrandakate peamaja teisele kor-
rusele mantelkorstna ruumi ning tehti ka eesti keele klassi laeparan-
dused.

Alo Tomson
projektijuht 

Tõstamaa kooli kodundusklass sai värskenduse
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Lugupeetud Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna 
rannakalurid, kalandusettevõtjad ja 
kõik huvilised!

Liivi Lahe Kalanduskogul on plaanis koostada 
programmperioodi 2021 - 2027 arengustrateegia.

Eelmiste strateegiate koostamisest on möödas hea 
hulk aega ning nii mõnigi probleemkoht on leidnud 
lahenduse. Paljud mõtted on tänases valguses 
muutunud või leidnud uue vormi. Soovime kuulda 
uusi ideid ja kaardistada Teie ootused meie piirkonna 
arendamisel.

Koosolekutel koostame piirkonna SWOT analü ü si, 
selgitame välja piirkonna vajadused, pü ü ame 
määratleda ja püstitada uued eesmärgid ning 
kaardistame piirkonna ning kalurite jaoks vajalikud 
tegevused.

Sellest tulenevalt planeerib Liivi Lahe Kalanduskogu 
kohtuda piirkonnas tegutsevate rannakalurite, 
kalandusettevõtjate, kohalike omavalitsuste 
esindajate, MTÜ-de eestvedajate ja kõikide 
huvilistega, kellele on südamelähedane Pärnumaa 
rannaelu arendamine ja rannakalanduse 
jätkusuutlikkus, et selgitada välja piirkonna 
arenguvajadused.
Pärast arutelusid hakkab tööle strateegia koostamise 
töögrupp.

Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia arutelu ja 
ettepanekute koosolekud piirkondades.
3. veebruar kell 17 Tõstamaa rahvamaja saal 
Tõstamaa osavald, , Varbla mt 3

8. veebruar kell 17 Audru osavallakeskuse saal
Audru osavald, Pärna allee 7, 

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegia saaks 
täpselt nii hea ja meie piirkonna arenguks olulised 
teemad oleksid kajastatud!
Meie ise kujundame oma piirkonna näo!

NB! Kes tunneb ennast tõbisena peab koju jääma! 
Strateegia koosolekul osalemiseks on vajalik COVID-
tõendi esitamine enda nakkusohutuse tõendamiseks 
(vaktsineeritus, läbipõdemine) vastavalt Vabariigi 
Valitsuse kehtivale korraldusele.

Esta Tamm
Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht

12. jaanuaril kell 12.12 algas 
Eestimaal suur ettelugemine, 
millega juhatati sisse uus 
teema-aasta- raamatukogu-
aasta. 

Kultuuriministeerium koos 
Rahvusraamatukoguga on kor-
raldanud erinevaid teema-aas-
taid. Alati on tähelepanu kesk-
mes üks kultuurivaldkond, nii 
on olnud kunstiaasta, Eesti teat-
ri aasta, muuseumiaasta ja digi-
kultuuriaasta. See aasta on kuu-
lutatud raamatukoguaastaks. 

Avamispäev oli väga tähtis 
Viljandimaa Tarvastu raamatu-
kogule, kust tehti otseülekan-
deid, mida võib ka järele vaa-
data. Tarvastu raamatukogu 
tegutseb 1860. aastast ja on Eesti 
vanimaid rahvaraamatukogusid.

Teisteski raamatukogudes 
toimus midagi huvitavat, palju-
des loeti ette katkendeid mullu 
enim laenutatud raamatutest: 
Mudlumi „Mitte ainult minu 
tädi Ellen” või Piret Raua „Tobias 
ja teine B”.

Tõstamaa kooli saalis said 
õpilased kuulata Tobiasest ja 
sellest, kuidas kooli külastas üks 
tuntud lastekirjanik.

Lisaks ettelugemisele on raa-

matukoguaasta alanud päris 
tegusalt: esimese ning teise klas-
si lapsed on käinud tutvumas 
raamatukoguga ja sellega, mida 
siin leida on. Samuti sellega 
mida laenutada, lugeda. Raama-
tukogu on päris põnev koht, kus 
on palju huvitavaid raamatuid, 
mida koos või omaette lehitse-
da, lugeda. On olnud avastamis-
rõõmu: mul on kodus ka need 
raamatud, olen näinud neid fi l-
me, seda etendust, mul kodus 
on ka sellised mängud...

Põnevamad, huvi tekitavad 
valikud on teosed loomadest, 
loodusest, inimkehast ja selle 
toimimisest, samuti muinasju-
tud, printsessilood (eriti tüdru-
kutele). Esimese klassi õpilased 
on hiljuti avastatud raamatuko-
gus igapäevased külastajad nii 
vahetundide ajal kui ka pärast 
tunde. Suurte riiulite vahel on 
proovitud peitustki mängida, 
aga seda vaid mõned korrad, 
sest raamatukogu on ikka raa-
matute kogu, millest midagi 
huvitavat, harivat, meeldivat lei-
da.

Head raamatukoguaastat 
meile kõigile!

Mari Lühiste
Tõstamaa kooliraamatukogust

Sissejuhatus 
raamatukoguaastasse

 Tõstamaa mälumängusarja 
selle hooaja 4. mäng toimus 
25. jaanuaril.
Mängujuht Joel Kuke küsimus-
tele nuputas vastuseid kahek-
sa võistkonda, kõige rohkem 
teadsid:
MM – Imbi Teiter, Kirill Teiter, 
Kalev Martson, Enno Kase
Okas – Marge Päästel, Raido 
Salk, Marek Salk, Ville Vulkan
Metskond – Susanna Kuusik, 
Art Hansu, Mari-Jaana Siinne, 
 Aimar Silivälja

Tõstamaa Spordiklubi

MÄLUMÄNG
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VEEBRUAR
Laupäeval, 12. veebruaril kell 18 - 23 baar Väljas 

SÕBRAPÄEVAPIDU
DJ Urmas Lass

Laupäeval, 19. veebruaril kell 18 

Tõstamaa rahvamajas 

EESTI VABARIIGI 104. AASTAPÄEVA 

KONTSERT - AKTUS
Tõstamaa osavalla vapimärkide üleandmine

Esinevad Tõstamaa isetegijad

Näituse avamine

Õhtul pidu koos ansambliga Pepper Sauce

Üritus on tasuta

Neljapäeval, 24. veebruaril kell 7.32 keskalevis 

Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik 

lipu heiskamine

Pühapäeval, 27. veebruaril kell 12 

Tõstamaa rahvamaja õuealal 

KOGUPERE VASTLATRALL, 
lõbusad vastlatoimetused nii suurtele kui väikestele

MÄRTS
Laupäeval, 5. märtsil kell 19 Tõstamaa mõisas 

NAISTEPÄEVA KONTSERT 
„Kolm meest, naine ja 90ndad“ 

APRILL
Reedel, 22. aprillil

Tõstamaa rahvamaja lauluvõistlus 

“Muusika meid kõiki seob”

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

Ootame teid (kontserdile /teatrisse jne) tervena, kaasas 
vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitav vaktsiinipass või viimase 

kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend, lisaks isikut 
tõendav dokument.

Nakkusohutust peab tõendama iga külastaja, kel vanust 18 ja enam.

Soovitame kanda maski.

Tõstamaa rahvamaja
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