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Juhtkiri

2022. aasta Tõstamaa osavalla vapi

Õ

Urve Merila - kauaaegne
kohusetundlik ja abivalmis
Tõstamaa meditsiinitöötaja

nne meile kõigile kodumaa sünnipäeva puhul.
Kõike on olnud selle pika arengu teel.
Eelkõige aatelisi inimesi, kelle vankumatu usk oma rahvusriigi loomisse ei löönud
kõikuma. Verd, reetmisi ja pisaraid. Allaandmist ja tuhast tõusmist. Valevandumist, aga ka ohverdusi tuleviku nimel. Pikki pagendusi ja unistuste purunemisi. Ilu
voogavatest viljaväljadest ning rikkuse ja
vaesuse ahelaid. Üürikeste õnnede rüpes
valu ja vaevaga sündinud minu, sinu ja
meie oma väike Eesti.
Meie siin teame oma ajalugu ja loodetavasti austavad seda olevad ja tulevased põlvkonnad ning need, kel juba täna
tuleb asuda sünnimaa kaitsele. Jah, ajaloo
ümberkirjutajad on oma ülbust näidanud.
Hiljutine idanaabri tunnine avaldus Ukraina riigi kujunemise kohta oli lihtsalt jahmatav ja vägagi ärevust tekitav. Kutsumata külaline seab ennast sisse ega kavatsegi lahkuda. Arusaadavalt võib meie ablas
idanaaber veelgi isukamaks muutuda ning
vaevalt ta ukse taga jalgu pühib. Kõik see
on juba kunagi korduvalt olnud ja nüüd
kerkib aastatetagune taas teadvusesse
nagu paha vaim. Võtab une, täidab hinge mure ja ängiga. Nüüd kui sõda on lahti
tahaks sellelt pöörasuselt maha astuda, aga
kuhu küll? Kahjuks ei ole see unenägu.
Kas ikka kõik meie riigi kodanikud
mõistavad, kui habras on rahu ja omariiklus? Nii mõnigi on juba valmis ka teistsuguste lippude lehvimiseks. Nördima paneb
kummaliste inimeste räuskamine avalikus
ruumis ning osade poliitikute vastutustundetus sellise propaganda korraldamisel.
Mida suurem on sõjaoht seda ühtsemad
peame meie olema, aga kas oleme?
Hoidume mineviku tuha eest, aga säilitame oma leegi, sest see peab kanduma
edasi põlvest põlve.
Ülle Tamm, toimetaja
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Tõstamaa vapimägi kavaler Urve (Tiideman) Merila sündis 17. jaanuaril 1952 Abja
kandis Kuninga külas pere vanima tütrena.
Ema Alma - Valli töötas algkooli õpetajana
ja isa Oskar metsatööl. Kooliteed alustas
tütarlaps1959. aastal Araku algkoolis, seejärel põhikool Kosksilla 8-klassilises koolis
ning keskhariduse omandas Suure - Jaanis.
Juba lapsepõlvst peale oli Urve ja ta õe
suureks eeskujuks ema velskrist sõbranna.
Just velskri kabinetist said mõlemad õed
meditsiini pisiku külge. 1971 astuski Urve
Tallinna meditsiinikooli. Kahe aasta pärast
suunati noor medõde Tõstamaa haiglasse
tööle. Võhivõõras paigas ootasid ees toredad ja lahked inimesed. 1973 kohtas Urve
tulevast abikaasat Valter Merilat, noored
abiellusid ning 1975 sündis tütar Kristiina
ja 1982 nägi ilmavalgust poeg Richard.
Urve jõudis haiglas töötada 22 aastat,
sest 1995 reorganiseeriti meditsiiniasutus
hooldekoduks. Vahepeal töötas ta aastakese hambaravis ning alates 1. detsembrist
1997 on Merila töötanud dr Madis Veskimäe alluvuses juba 25 aastat. 1999 kolis

Tõstamaale Kalmer Lepiku hambaravi
ning nõnda töötas Urve 2006nda aastani ka
hambaravi õena.
2020. aasta augustist töötab õde Urve
Tõstamaa tervisekeskuse alluvuses vaheldumisiTõstamaa ja Pootsi hooldekodudes.
Tuleval aastal peab õde Urve poole sajandipikkust tööjuubelit.
Peale meditsiinis askeldamise on Urve
22 aastat veeretanud Vokiratast. Urvele on alati meeldinud laulmine ja tantsimine. Urve hindab kindla korra järgi elu,
ikka hakatuseks hommikvõimlemine ja siis
teised tegevused ning kindlasti ristsõnad,
SUDOKU ja tugitoolisportimine. Teatris,
kontserdil ja reisimas meeldib sõbrannadega väga käia. Viimasel aja on lemmiktegevus lugemine sh üle 130ne Petrone “Minu”
sarja raamatut. Omajagu aega kulub Maarja koguduses juhatuse liikmena askeldades. Kõike tuleb teha, et jumalateenistus
iga ilmaga hästi sujuks. Kui vähegi võimalik
poputab lapselapsi Markust (15) ja Samueli (27).
Mitte kunagi ei ole Urve kahetsenud, et
siia metsade vahele sõbraliku rahva sekka
elama asus ning läheb iga päev rõõmuga
tööle, sest õe töö talle lihtsalt väga meeldib.
TT

Karin Miidu - Tõstamaa ja Kastna kultuuri - ja seltsielu edendaja
Tõstamaa vapimärgi kavaler Karin Miidu
sündis 22. septembril 1974. aastal Tõstamaal Aavo ja Maie Miidu esiklapsena. Esialgu elati korteris ja juba varakult hakkas
Karin käima lasteaias, sest ema töötas seal
kokana.
1985ndal aastal koliti Kastnasse, sest
Aavo eakad vanemad vajasid talutöödel
abi. Esialgu tegi see tüdruku veidi kurvaks,
sest sõbrad jäid ju alevisse, aga õige pea leiti koos venna Kuldariga uued mänguseltsilised ja marudad mängud Kastna laante
lodusaartel jätkusid. Ehitati mastaapseid
onne ehk kodusid, veeti kodunt sisustuse
tarbeks majapidamiskraami, rajati sildu ja
teeradu.
Igal nädalavahetusel kogunesid tädid ja
onud koos lastega vanavanemate juurde,
rääkimata pühadest. Tehti ühiselt tööd ja
alati lauldi palju. Nüüdki käiakse tihedasti
läbi ja selle üle on Karin väga uhke, et tal
on üks suur, soe ja rõõmus suguselts. Kastnakad käisid alati üksteise sünnipäevadel
ja üldse suhtles külarahvas omavahel hästi
tihedalt. Muidugi käisid lapsed sel ajal igal
pool vanematega kaasas. Tihti kutsuti ema

Maie pidudele kokaks ja Karin oli alati kaasas, sest oli nii huvitav.
1981. aastal läks Karin kooli ja käis ühe
jutiga keskkooli lõpuni. Meenub eriline
klassijuhataja Eve Rõhu, kes oli ilus nagu
ilmaime. Lemmikõpetajateks olid Õie
Jaansoo ja Lya Vesik. Keskkooli ajal juhatas
tütarlapse tantsu juurde õpetaja Svetlana
Zaikova ning tantsimist armastab ta tänini.
Tol, muutuste ajal, korraldati koolis palju
uusi põnevaid asju ja kõigest sai osa võetud.
Karin ütleb, et tal on olnud ilus lapsepõlv.
1992 oli kool läbi ja aeg unistuse täitmiseks. Nimet tahtis Miidu saada lasteaia
muusikakasvatajaks. Kahjuks ühekuune
muusikakooli staaž ja hingesugulasest
vanaema antud akordionitunnid ei sobitunud ametlike nõudmistega ning sellest soovist tuli loobuda. Karinil on oma katkenud
muusikaõpingute pärast tänini kahju, aga
selles saab süüdistada vaid kehva bussiliiklust ja mõnevõrra kiusakaid pedagooge nii
siin kui sealpool Pärnu jõge.
Esialgu aitas Karin ema, andis puhkust
või vabu päevi. Edasi kutsuti tööle Havilõuga, baaridaami töö meeldis väga, sest
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märgi kavalerid

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS
25. jaanuaril 2022
 Võtsid osa: Paul Karlep, Mati Lehola, Krista Nõmm, Anu
Randmaa, Tõnu Salu, Mark Soosaar, Madis Veskimägi.

PÄEVAKORD:
1. Kinnisasjade üleandmine sihtasutusele Tõstamaa Hooldekodu. Kuulati Irina Talviste ettekannet. Kinnisasjadel Varbal
mnt 50 (Tõstamaa) ja külakeskus(Pootsi) asuvad hooned vajavad
kaasajastamist, et tagada kvaliteetse hooldusteenuse osutamine.
Hoonete juurdeehitus-ja renoveerimistööde tegemiseks rahaliste
vahendite taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest kui ka
teiste investorite kaasamine eeldab et sihtasutus oleks kinnisasjade omanik. Hooldekodu laiendamise plaanid on esmalt kavandatud kinnisasjal Varbla mnt 50. Juurdeehitus-ja renoveerimistööde kavandamisega hakkab sihtasutus tegelema koheselt, kui on
lahendatud vara omandiküsimus.
Pootsi hoones asub Pärnu Keskraamatukogu Pootsi haruraamatukogu, mille osas on kokkulepitud, et haruraamatukogu
tegevus jätkub ka pärast kinnistu üleandmist sihtasutusele tasuta
kasutamise lepingu alusel.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.
2. Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37
„Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine. Eelnõu tutvustas Riido Villup. Sõna võttis ka sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu, kes toob välja muudatused.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.

sai inimestega suhelda, toiduteema oli tuttav. Natuke aega
oli tööl Mustas Roosis. Tütar
Loreti sünd tõi tänu pere toetusele kaasa rahuliku kaheaastase
täielikult lapsele pühendunud
perioodi.
Karin Vääna innustas naist
minema tellerite kursustele. Nii
möödus mitu suve pangapreilina või siis asendamas käies seal
kus aga vaja. Panga kadumisega
tuli taas ringi vaadata ja erinevate asjaolude tõttu kutsuti Karinit rahvamajja appi. Päriselt asus
Miidu tööle rahvamaja perenaisena 1. aprillist 2002. Ise ütleb
naine, et talle meeldib koristada, inimestega suhelda ja majas
korraldada ja sättida ning jälgida
noorte arengut.
Kastna on Karini suur armastus. Tänu Kodukandi liikumisele tekkis soov ka ise midagi teha.
Esimesest jõuluüritusest, mis
toimus vana poe külmas kuuris on tänaseks toimunud suur
areng, sest külaseltsil oma maja.

Koos Piret Volgeradiga moodustati külaselts ja see ühine
energia andis tiivad. Tänu Kastna küla tänastele entusiastidele peetakse oma majas ühiselt
tähtpäevi ja korraldatakse erinevaid sündmusi.
Suuri sihte pole Karin kunagi seadnud, pigem lepib sellega mis tuleb. Tahaks, et tütrel kõik sujuks ja samuti kogu
suurel suguvõsal ning et tore
suhe Valeriga tooks kaasa palju
ühiseid elamusi. Kunagi kujutas Karin ennast ette suure pere
emana ja nüüd juba 20 aastat
hoolisebki ta päris suure pere
eest. Tegutseb vaikselt, liigse
kärata ja tema peale võib alati
200 protsenti kindel olla.
Selle suure õnnelikolemise
juurde võiks kuuluda üks armas
oma hooviga majake, kus peale
kõige muu saaks sõbrannadele
lõunakohvi pakkuda, aga eks ta
ükskord tuleb ka, arvab Karin
Miidu kindlalt.
TT

3. Tõstamaa osavalla vapimärgi andmise otsustamine. Kuulati
osavallakeskuse juhti Toomas Rõhu, kes annab teada, et vapimärgi kandidaadiks on esitatud kaks isikut. Tutvustab kandidaate.
Madis Veskimägi teeb ettepaneku lisada veel ühe kandidaadi.
OTSUSTATI: Anda välja kaks Tõstamaa osavalla vapimärki ja
omistada need Karin Miidule ja Urve Merilale.
4. Jooksvad küsimused/infominutid. Sõna võttis Toomas Rõhu,
kes annab teada, et 3. veebruaril kell 17 toimub Tõstamaa Rahvamajas Liivi Lahe kalanduskogu arengustrateegia koosolek. TOK

Eesti Vabariigi 104 sünnipäeva auks kogunes varavalges keskalevisse kenake hulk lipuheiskajaid.
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Võitlus kestab edasi
Vaba Maa, nr 44, 23. II 1920, lk 2. 233 Eesti Vabariigi 2. aastapäevaks 1920.

R

ahutegemise puhul
tähendasime meie, et
võitlus iseseisvuse eest
rahu allakirjutamise läbi kogunisti mitte veel lõppenud ei ole:
suur ja raske võitlus seisab alles
ees, mis oma ülesannete ja ulatuse poolest vast mitte lihtsam ei
ole kui verine vabadussõda, mis
Tartu rahu läbi likvideerimisel.
Kui meie võitlusest iseseisvuse eest, mis tulevikus veel ees
seisab, kõneleme, siis tuleb esimeses joones mõista võitlust
nende Suur-Vene püüete vastu,
mis Eestist maksku mis maksab Vene provintsi tahab teha.
Et praegused Venemaa peremehed raske südamega olude sunnil Eestile täieliku iseseisvuse
andsid, et nad lootust pole jätnud meid tulevikus uuesti oma
hõlma tõmmata, selle juures ei
kahtle meie praegu mitte.
Samuti on kindel, et peaasjalikult need Vene elemendid, kelle
elu ülesanne on Venemaal nõukogude valitsuse kukutamine,
esimeses joones, kui nad võidule
peaksid pääsema, oma sõjariistade teravama otsa uute Venemaal tekkinud väikeriikide vastu mõtlevad pöörata. Kõigepealt
algavad nad võitlust muidugi
Eestiga, kes esimesena söandas
rahujalale asuda endise Venemaaga.
Selles suhtes peame meie alati valvel olema, et vaenlane ootamata ja teadmata meile kallale ei
tungiks. Loodame, et see võitlus
Eestile siiski väga kardetavaks ei
või saada ja meie vast suudame
luua sarnase poliitilise konjunktuuri, mis Eestit ja teisi väikeriikisid — meie naabrid — aitab
edukat sõjariistus võitlust pidada idapoolse laviini vastu, kui
see peaks ähvardama meile peale vajuda.
Kuid võitlus, mis igatahes
mitte kergem ei ole, seisab meil
ees peaasjalikult omas kodus —
siseriigis.
Kui Eesti täie õigusega enesele suurriikidelt iseseisvuse tun-

nistust nõuab, mis tingitud meie
rahvaväe kangelastegudest ja
kogu vabadussõja võitlustest, siis
peab Eesti nüüd, kus rahu tehtud, nii iseendale kui ka välisilmale näitama, et ta suudab iseseisva riigina iseseisvat kultuuri
ja majanduslikku elu elada.
Aga kas on see praegustel tingimistel kerge? Vist mitte. Meid
ähvardab majanduslik kokkulangemine, kui mitte kõik loovad jõud riigi ülesehitamise tööle ei asu, kui riigi alusmüüride
õõnestamise töö teatavate ringkondade poolt edasi peaks kestma.
Igasugused kriisised on
praegu päevakorral: küttekriisis ähvardab raudteed ja tehased seisma panna, toitluskriisis
ähvardab linnaelanikke, maal
peaasjalikult vaesemaid kihte
näljaga.
Aga sealsamas ei hooli
üksikud liiakasuvõtjad ja spekulandid riigi kasust, vaid suurendavad neid kriisiseid mitmesuguste mustade äriliste võtetega.
Nendega kaasas käivad Eesti
poliitilised spekulandid, rahva rahulolematust ja elukallidust isikliseks kasuks tarvitades,
hävitades usaldust ning lugupidamist rahvaesituse ja riigivõimu vastu. Raske on ülesehitavat
tööd teha, kui selle töö ümber
kaarnad lendavad, tööd lõhkudes, hävitades.
Meil on poliitikamehi, kes
millegiga rahul ei ole, mis Asutav
Kogu ja tema poolt kujundatud
valitsused on teinud; meil on ajalehti, kelle ülesanne ainult selles
seisab, et kõike, mis tehtakse ja
kavatsetakse teha, halvaks panna ning mõnitada. Ei lepita mitte
üksi mõnitamisega, vaid näidatakse kahjurõõmsalt iga väiksema eksituse peale, mis ühel ehk
teisel tegelasel juhtunud; ja kui
eksitusi ei peaks leiduma, siis
valetatakse, mõteldakse nad välja, luuletakse inimestele pahed,
mida neil olemaski ei ole. Ja kõige selle juures ei leia sa niisugus-

te meeste kõnedest ja sarnaste lehtede kirjutustest ühtegi
mõistlikku mõtet, ühtegi ideed,
mis ülesehitava töö juures nii
väga tarvilikud.
Need mehed ja lehed lähevad
ka kord ajaloosse, — ja kui Eesti
ajalugu meeste teenetest kõneleb, kes riiklised huvid igasugustest isiklistest ning erakondlistest kõrgemale seadsid, siis
kõneleb ta ka nendest, kes riigi
elu raskeil päevil selle asemel,
et rahulolematust oma mõjuva
sõna läbi katsuda vähendada, õli
tulde valasid. Ka sellest ei lähe ta
vaikides mööda, kuidas osa Eesti ajakirjandust (õnneks väikene)
sihikindlalt riigi õõnestamise
tööd teeb, hävitades rahva seas
riiklusetunnet ja halvaks tehes
rahva enese poolt valitud kõrgemat rahvaesitust.
Raske oli meil sõdida, sama
raske on ka sõjalisest seisukorrast üle minna rahu seisukorda
ja maksma panna loomulikud
elamistingimised.
Seda suudame ainult siis,
kui kõik riikliselt mõtlejad ollused Asutava Kogu ja tema poolt
sünnitatud valitsusele oma toetust ei keela.
Ülesandeid silmas pidades,
mis praegu valitsusel täita, tuleb
otsekohe tähendada, et nad mitte vähema tähtsusega ei ole kui
need, mis täita tulid sõja kestel. Ja kui meie sõjaajal otsusele
tulime, et ainult koalitsiooniline valitsus riiki päästa suudab,
siis tuleb praegu, kus sõda likvideerimisel ja silmapiiril uued,
kaugeleulatavad ülesanded ja
sihid, rahvaesitusel veel kindlamalt koalitsioonilise valitsuse põhjusmõttele truuks jääda.
Need, kelle peale rahvas Asutava Kogu valimiste läbi kohustused on pannud, peavad, kui nad
ausad poliitikategelased tahavad
olla, neid kohustusi ka täitma. Ei
tule silmapilgukski unustada, et
võitlus iseseisvuse eest kaugeltki
veel lõpuni pole viidud.
Julius Seljamaa

Julius Seljamaa (1883 – 1936) oli Eesti Ajutise Maanõukogu abiesimees 1918 – 1919, Eesti Tööerakonna asutajaid 1917 ja keskkomitee esimees 1918 –
1922, Vaba Maa toimetuse liige ja seejärel peatoimetaja 1918 – 1921, rahudelegatsiooni liige Pihkvas 1919 ja Tartus 1919 – 1920, Asutava Kogu liige ja vanem
abiesimees 1919 – 1920, I Riigikogu liige 1920 – 1922.

Meeleolukas kodumaa sünnipäeva tähistamine leidis asset
laupäeva õhtul rahvamajas.
Salatit ja kiluleibu pakuti kõigile pidulistele, aga joogipoolise
valis igaüks oma soovikohaselt
baarist. Kontserdil esinesid
meie laulu- ja tantsuinimesed.
Särtsu tõid külla tulnud Audru
tantsijad.
Pidulikult anti kätte vapimärgid Urvele ja Karinile ning
seejärel said kõik suured ja
väikesed tantsu keerutada.
Palju rõõmsate laste naeru.

Algas tulude
Tulude deklareerimine
algas 15. veebruaril.
Deklaratsiooni esitamise
tähtaeg on 2. mai.
Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 25.02 elektrooniliselt tulu
deklareerinutele ja alates
18.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.
 Juurdemaksmisele kuuluva
tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 3.10.
 Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot.
Aastatulu kasvades 14 400
eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt
valemile 6000 – 6000 ÷ 10
800 × (tulu summa – 14 400).
 E-teenindusse ei saa enam
siseneda pangalingi kaudu. Palume selleks kasutada ID-kaarti, Smart-ID-d või
Mobiil-ID-d. Internetipanga kaudu tuludeklaratsioo-
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MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
avab taotlusvooru LEADER
projektitaotluste vastuvõtmiseks
 Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning
haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori
valla endise Sauga valla, Saarde
valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna
Audru ja Tõstamaa osavalla
mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.

deklareerimine
ni täitma minnes tuleb ennast
uuesti autentida.
 Deklaratsioonis on eeltäidetud kinnisvaratehingud, kuid
lisada tuleb seotusmaksumus
ning kinnisvara võõrandamisega seotud kulud.
 Suurenes maksuvabastus füüsilisest isikust ettevõtjale.
 2021.aasta neljandas kvartalis
saadud sünnitus- lapsendamisvõi koondamishüvitise võib
maksuvaba tulu hajutamiseks
jagada kalendrikuudele ning
2022. aastale jääva osa deklareerida 2022. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2023.
aastal.
 Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemaksetelt saab tulumaksu
tagasi, kui sissemaksed moodustasid kuni 15% isiku Eestis
maksustatavast tulust ja jäid
alla 6000 euro aastas. Oluline
on see, et tulumaksu saab tagasi ainult enda kontole tehtud
sissemaksetest. Lapse kontole
tehtud sissemaksetelt vanem

maksusoodustust ei saa - tulumaksu saab tagasi ainult konto omanik ehk laps, kui tal oli
maksustatavat tulu.
 Deklareerida tuleb ka krüptovara tehingutest saadud kasu.
Oluline on seejuures, et krüptovara ei maksustata nagu
väärtpabereid, vaid nagu vara.
See tähendab, et inimene ei saa
ühe tehingu kasumist maha
arvata teiste tehingute kahjumit.
 Tuludeklaratsioonis deklareeritakse ainult investeerimiskontole (rahakontole) tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Kui väljamakse ületab
sissemakseid, siis tekib maksukohustus. Kui kalendriaasta
jooksul investeerimiskontole
sissemakseid ega investeerimiskontolt väljamakseid ei tehtud,
tuleb tuludeklaratsiooni tabelis
6.5 teha vastav märge.
Lisainfo:
Maksu- ja Tolliameti kodulehel

Maksu- ja Tolliamet

Meede 1a. COVID – 19 taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine
Taotluste vastuvõtt toimub
7.03.2022 kella 8.00-st kuni
11.03.2022 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad. Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on
27.04.2022.
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub
11.04.2022 kella 8.00-st kuni
18.04.2022 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad
ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad. Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on
1.06.2022.
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub

21.03.2022 kella 8.00-st kuni
25.03.2022 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Projektitaotluste hindamise tähtaeg
tegevusgrupis on 11.05.2022.
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub
7.04.2022 kella 8.00-st kuni
18.04.2022 kella 13.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on
1.06.2022.
Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27
loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja
projektitaotluse hindamiseks
vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi
nõuetele.
Ingvar Saare
PLPK juhatuse esimees
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Kool toimetab nii, kuidas saab
2021 aasta saime lõpetatud jõululikult. Detsembrikuu esmaspäevadel toimusid advendihommikud, mida erinevad klassid organiseerisid koostöös klassijuhatajaga ja enne vaheajale minekut
saime tähistada ühiselt jõule, aga
natukene teistmoodi, kui muidu.

AUTAHVEL

Jõulupidu toimus meil päeval – algklassidel algas pidu kooli saalis meie kooli
näitetrupi etendusega ja lastelauludega.
Peale lõunat kogunesime kõik koolimaja
ette õue, et tervitada jõuluvana, kes tuli
meile külla kaugelt maalt. Iga klass tegi
jõuluvanale väikese etteaste, et lunastada oma kommikotid. Peale kommikottide kättesaamist koguneti klassi, kus
kõik said meisterdada endale jõululaternad järgmise päeva ürituseks ja 5.-13.
klassi õpilased pidid valmis tegema ka
jõulukompositsiooni “Salaboksis” olevatest asjadest. Jõuluüritused lõppesid
kirikuhommikuga – laternamatk Tõstamaa kirikusse, kus toimus ühislaulmine
ja meile esinesid Andra, Kaidi, Rando ja
Rain. See oli oivaline lõpp aastale.
Detsembrikuus lõppes ka 7. klassi
“Hooliv klass” programm, mis sai alguse
oktoobri alguses tugimeeskonna koolitusega Kloogaranna noortelaagris. Tõstamaa keskkooli tugimeeskonda kuulusid õppejuht Maris Adler, ajalooõpetaja
Aimar Silivälja ja klassijuhataja Karoliine
Kask. Jõulukuu algul käisid 7. klassi õpilased koos klassijuhataja Karoliine ja õpetaja Aimariga taas noortelaagris koolitusel ja kuu keskel oli viimane koolitus tugimeeskondadele. Programm oli väga tore
ja õpilastele väga meeldis selles osaleda.
Läbisime põnevad meeskonnamängud
ja harjutused ning tunneme hoolivuse

tähendust.
Detsembris toimusid
veel eelmise õppeaasta loovtööde kaitsmine,
üle-eestiline Küberpuuringu võistlus, Pärnu
Kunstide kooli muusika viktoriin, kooli mälumäng ja judo võistlused
Audrus. Pärnu Kunstide
kooli muusika viktoriinil esindasid meie kooli
õpilased Marleen Sahtel, Grettel Soonisoo ja
Risto Rand. Noored saavutasid III koha ja nende juhendaja on õpetaja Ivi Kask. Detsembrikuu keskel käisid osad judo trenni
noored Audrus võistlustel ja sealt toodi
ka mõned medalid. Meie kooli õpilastest
osalesid Jakob, Janely, Kert, Kristjan, Ragnar, Revo ja Timo. Nende treener on Ott
Otsmann.
Jaanuar on enamasti üks kõige rahulikumaid kuid õppeaasta jooksul. Kuu keskel toimus kooli saalis raamatukogu aasta
alustamise ettelugemine. Raamatut luges
kõigile huvilistele õpetaja Mari Lühiste
esimesel söögivahetunnil. Toimumata ei
jäänud ka traditsiooniline igakuine mälumäng, mille teemaks oli seekord “Uus
aasta”.
Kuu lõpus startis Rakett69 õpihuvilaager 9. klassi õpilastele, mille juhendaja on
Monika Hale ning 8. ja 9. klassi õpilastel
toimus Transpordiameti liiklusohutusalane koolitus. Jaanuari lõpetas vahva stiilinädal - esmaspäeval punane, teisipäeval
lilla, kolmapäeval must, neljapäeval kollane, reedel roheline.
Veebruar algas 7. klassi õpilastele
lumelinna ehitusega Pärnu vallikäärus.

Kõik ei läinud plaanipäraselt, sest lumehunnik oli väga jääs ja keeruline oli valmis
meisterdada seda, mis me plaanisime.
Alla me ei vandnud ja valmis sai tore Williami nimega ehitis, kuhu sai sisse pugeda
ja mille pealt sai liugu lasta.
8. veebruaril tähistasime rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Infostendilt
leidis erinevat infot ja suurtel vahetundidel näidati huvilistele õpetlikke videosid.
Üritust aitas läbi viia kooli õpilasesindus,
mille president on Ana-Maria Müür.
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva!
Riietusstiiliks oli punane, roosa, südametega. Alumise korruse fuajees oli postkast
ja kaardinurk, et saata oma sõpradele kirju ning seal ootas ka fotonurk, kus fotograaﬁks oli õpetaja Laura. Esimese tunni
ajal jagati igaühele süda, millel oli number
ja päeva jooksul tuli leida sama numbriga
südamesõber. Leidmise korral oli auhinnaks pulgakommi. Toimus ka mälumäng,
mis algas fotonurga juurest ja hargnes
üle koolimaja. Otsiti küsimusi ja tagastati vastused lõpuks alguspunkti. Kõigil
oli tore päev! Ürituse korraldas 10. klass
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Noortekeskus on taas
tegevusteks avatud
koostöös klassijuhataja Laura Jõega.
Veebruari alguses käis 8. ja 10. klassi õpilastel külas Roger Tibar, kes rääkis motivatsioonist ning andis neile mõned
tööriistad, kuidas endale eesmärke seada. Kuu keskel olid
gümnasistid sõnatud ning tõsised, kui kolm meest viisid
läbi riskikäitumiskoolituse “Selge pilt...!?” Külas olid liikluspsühholoog Dr Gunnar Meinhard, piirkonnapolitseinik
Erik Rand ning oma kogemust tutvustav Marek Rüütli, kes
on liiklusõnnetuse tagajärjel kaotanud liikumisvõime. Need
neli akadeemilist tundi olid õpetlikud ja mõtlemapanevad.
Koolitust rahastas Transpordiamet.
Veebruarikuu lõpetasime pidulikult. Pidasime väikese
aktuse ja lipuheiskamise koolimaja ees 23. veebruaril. Lipu
heiskasid 12. klassi õpilased ning aktusel laulsid meie kooli
algklassi õpilased ja kõne pidas osavallakeskuse juht Toomas Rõhu ja õpilasesinduse asepresident Lauri Tuhkanen.
Peale aktust suunduti klassi magusale ampsule ning mälumängule teemal “Eesti”. Suured tänud helitehnikule Merili
Adlerile ja kontsert-aktuse korraldajale Ivi Kasele!
Pidustused jätkusid Pärnus, kus noored esindasid meie
kooli osaledes jalutuskäigul, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistamiseks. Rongkäik algas Alevi
kalmistu juurest, kus kõigepealt asetati pärjad Vabadussõjas langenute ausamba jalamile ja siis sai alguse pidulik jalutuskäik Iseseisvuse väljakule, kus toimus kontsert-aktus.
Väga tublid osalejad – Merileen Meras, Anna-Sharlotte
Hallgrimsson, Karmen Tuhkanen, Manivald Muuga, Robin
Müür, Lauri Tuhkanen ja Ana-Maria Müür. Nendega oli
kaasas Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötaja Janika Siig.
Võidukalt lõpuni!
Karoliine Kask, Tõstamaa keskkooli huvijuht

R

iigi poolt tuli väga hea
uudis, et noortekeskused võib avada, aga jälgima peab riiklikke juhiseid. Seega oleme avatud esmaspäevast
reedeni kell 12 kuni 16. Meil on
olemas desinﬁtseerimisvahendid, kindad ja maskid. Igapäevaselt hoiame lahti uksi aknaid, et
värske õhk oleks majas. Soovime, et noored annaksid eelnevalt teada, kui soovivad noortekeskust külastada, sest korraga
võib viibida kohal kuni 10 noort
ja sellisel juhul on meil umbkaudselt teada, kas kõik soovijad
siia ära mahuvad või peab hakkama ajaliselt sättima, kes mis
kellast.
Siiani ei ole pidanud kedagi noortekeskusest ära saatma,
sest noori on ruumides olnud
lubatud piirides. Aetakse juttu,
mängitakse playstationi või piljardit ning ühel reedel küpsetas
üks noormees kõigile pannkooke, mida sai koos maasikamoosiga süüa – küll oli hea.
Kurb on kogu selle asja juures see, et projekt, mis sai avatud
noortekeskuste projektikonkursile kirjutatud tühistati, aga
nüüd on võimalus uuesti katse-

tada. Kuna eriolukord on oluliselt mõjutanud ja muutnud avatud noorsootöö teenuse pakkumist, siis avati uus toetusmeede
kohaliku tasandi avatud noorsootöö toetamiseks, mille fookus on toetada teenuse taastamist ja pakkumist eriolukorrast
väljumise perioodil.
Meie noortekeskus kindlasti osaleb ja vaatame, kas saame soovitud vahendid, et noored saaksid kontaktivabalt aega
veeta noortekeskuses ja värskes
õhus.
Noorte sõnul tunnevad nad
enim puudust ja enamus vastasid, et Raba5-st ja sõpradega hängimisest. Kinost ei arva
nad väga midagi, sest kino võib
kodus ka teha, aga sõbrad on
need, keda igatsetakse kõige
rohkem. Oluline on just sõpradega vabalt hängimine.
Meil on väga hea meel, et
saime uksed avada ja noortega
taas koos jutustada, mängida,
mõelda uusi ideid ja palju, palju
muud! Ootame teid alati noortekasse tagasi!
Teie noorsootöötajad
Karoliine ja Ene
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Ühistud saavad õuealade korrastamiseks toetust
Korteri-, hoone- ja elamuühistud, kes soovivad tänavu
oma hoove heakorrastada,
saavad selleks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda.
Taotlusi „Hoovid korda“
toetuse saamiseks ootab linn
kuni 15. maini.
Toetust võivad taotleda kõik
Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, hoone–
ja elamuühistud.
„Hoovid korda“ toetus on
mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.
Taotluse toetuse saamiseks
võivad esitada ka õueala jagavad
naabermajad koos. Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu kutsubki ühistuid koostööle ja rajama mitme maja peale ühe suure
laste mänguala või siis näiteks
ühise haljas- ja puhkeala koos

inventariga. Peale mängu- või
spordialade saab „Hoovid korda“ toetust kasutada jalakäijate ala, haljas- või puhkeala ning
rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks; hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks ning
ka õueala teekatte parendamiseks.
„Hoovid korda“ toetust
antakse taotlejale kuni 40 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui
2000 eurot ühe taotleja kohta
või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või
4000 eurot ühistaotluse korral.
Kalendriaasta jooksul saab taotluse esitada maksimaalselt ühele
projektile. Toetuse andmise
otsustab linnavalitsus. Toetuse
saajaga sõlmitakse toetuse sihipärase kasutamise leping.
Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle aasta 1. detsembriks

Maapered saavad elutingimuste
parandamiseks toetust küsida
 Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla
pered, kes soovivad uuendada
oma majapidamise joogiveevarustust, paigaldada puhastusseadmeid, rajada kanalisatsioonisüsteemi, ehitada aastaringselt ligipääsetavat juurdepääsuteed või paigaldada
autonoomset elektrisüsteemi,
saavad nendeks töödeks hajaasustuse programmist toetust
küsida kuni märtsikuu lõpuni.
Toetuse suuruseks ühe
majapidamise kohta on kuni
6500 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on aastatel
2017 - 2021 hajaasustuse programmist juba toetust saanud,
arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks pea-

LISAINFOT KÜSI
toomas.rohu@parnu.ee
või tel 4448160

vad füüsilisest isikust taotlejad
ja kaastaotlejad olema alates
selle aasta 1. jaanuarist katkematult sisse kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas
asuvasse majapidamisse, mille
elutingimusi soovitakse parandada. Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kätte-saadavad
programmi lehel.
Toetus makstakse välja tööde teostajale pärast seda, kui
tööd on tehtud, toetuse saaja
on omaﬁnantseeringu tasunud
ja aruanne on kinnitatud. Toetuse abil tehtavad tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt
2023. aasta 31. oktoobriks.

ja aruanne esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates
nõuetekohase aruande esitamisest.
Kui juhtub nii, et töö jääb toetuse saajast mitte tulenevatel
põhjustel tähtajaks tegemata, siis
saab toetuse saamist pikendada
järgmise aasta 1. detsembrini.
2021. aastal taotles Pärnu linnalt „Hoovid korda“ toetust 30
ühistut.
Toetusele kvalifitseerus 28
ühistut – neist 24 olid Pärnu
keskuslinna, kolm Audru ja üks
Tõstamaa osavallas asuv korteriühistu.
„Nagu viimastel aastatel on
trendiks kujunenud, laekus mullugi enim toetusavaldusi uute
parkimiskohtade või olemasolevate parklaalade korrastamiseks. Läinud aastal oli selliseid
ühistuid 16,“ selgitab Nurmesalu.

„Hoovid korda“ toetust kasutasid ühistud ka jäätmemajade
(seitse ühistut) ja mänguplatside
rajamiseks, erinevateks haljastustöödeks ning puhke- ja haljasalade, kõnniteede, rattaparklate ja õuevalgustuse renoveerimiseks või välja ehitamiseks. Üks
ühistu rajas omale rataste hoidmiseks katusega majakese.
Linnaaedniku ütlust mööda
parendab muist ühistuid oma
õueala suurelt ja ühekorraga, ent
leidub neidki, kes teevad seda
sammhaaval.
Kortermajade hoovide korrastamise toetamiseks on linnaeelarves planeeritud 30 000
eurot.
Täpsemat infot „Hoovid korda“ toetuse kohta leiab Pärnu
linnavalitsuse veebilehelt.
Anu Villmann
Pärnu LV kommunikatsioonispetsialist

Avanes keskkonnaprogrammi
taotlusvoor
 14. veeburaril avas Keskkonnainvesteeringute Keskus Sihtasutus
taotlusvooru üheksas valdkonnas alaprogrammide/valdkondade
kindlatele tegevustele. Täpsemalt vaata infot KIKi kodulehelt Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022.
Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud
juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. KIK
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Aeg on valmistuda loomakasvatuse
toetuste taotlemiseks
2. märtsil algab PRIA loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt.
2022. 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 e-PRIAs, 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
taotluse esitamiseks tuleb
aeg kindlasti eelnevalt
broneerida
e-PRIA kasutamise 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.
Viiruse leviku tõkestamiseks
soovitame taotlus esitada elektroonilisel teel ise või leida selleks
lähedane või tuttav, kelle volitate
enda eest taotlust esitama.

Loomatoetused 2022. aastal
Piimalehma kasvatamise
ning ute ja kitse kasvatamise
otsetoetuste taotlusi saab esitada 2. – 21. märtsini ja hilinenult
kuni 18. aprillini, kuid sel juhul
vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud tööpäeva kohta.
Taotlusele loomade arvu ei
märgita, piisab taotlemise märkest. Toetust makstakse 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.
Piimalehma kasvatamise
otsetoetust (PTK) saab taotleda
loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmetel
kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses reguleeritud asukohas 1 - 400 piimalehma. Sel ajavahemikul ei tohi olla
ühtki päeva, mil registri andmeil
pole taotlejal ühtki nõueteko-

hast piimalehma või on arv üle
400. Mõlemal juhul kaotab taotleja õiguse toetust saada.
Piimalehma kasvatamise
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.
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini
igal päeval 10 - 100 utte ja/või
emakitse. Kui taotleja peab oma
karjas rohkem kui 100 nõuetekohast utte või emakitse, siis
makstakse toetust 100 nõuetekohase looma 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. 23. maini 2022. 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
Loomakasvatuse toetuste
taotlust saab pärast e-PRIAsse
sisselogimist esitada kohe avalehe kaudu: https://epria.pria.
ee/  Taotlemine  Esita toetustaotlus  Loomatoetused.
e-PRIA kuvab igale kliendile
tema taotlemisel aluseks olevad
andmed. Taotluse täitmisel ajal
annab e-PRIA taotluse täitjale
võimalikest vigadest teateid ja
juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu. Vajadusel saab abi
PRIA pindala- ja loomatoetuste
infotelefonil 737 7679.
Edukat taotlemist!
PRIA

foto
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Uuringud on näidanud, et
Eesti elanike valmisolek kriisideks on endiselt ebapiisav.
Kõige suurem probleem on
kortermajade elanike, eakate ja
muukeelse elanikkonnaga. Kriis
võib tabada sind ootamatult, aga
kui oled selleks eelnevalt valmistunud saad aidata nii oma peret
kui ka naabrit.
 Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid
ja toitu, sh arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta
toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti.
 Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid,
küünlad, tikud.
 Varu koju piisav kogus sularaha.
 Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga
kaitstud. Võimalusel kasutada
kaheastmelist autentimist. Ära
ava kahtlaseid linke ega anna
oma isikuandmeid ega paroole
ei telefoni ega e-kirja teel mitte
kellelegi. Kui sul tekib kahtlus,
siis teavita politseid.
 Kontrolli, et autol oleks paak
alati pooltäis.
 Soeta endale patareide, düna-

Foto: Alan Proosa

Kodanikud, olge võimalikuks
kriisiks valmis!
mo või päikesepatareidega
töötav raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
 Mõtle läbi, kas Sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada ja lepi
nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi korral ei
pruugi tavapärased sidevahendid toimida.
 Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute
ning omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest,
et saaksid kriisi ajal kiiresti ja
tõhusalt tegutseda.
 Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral
mobiiltelefoni laadida.
 Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas,
lumelabidas, soe tekk, taskulamp.
 Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust,
vajadusel alusta pikendamist.
 Mõtle läbi, kuhu või kelle
juurde sa saad minna, kui oma
kodus mingil põhjusel olla ei
saa (nt elektrikatkestus).
Soovitused koostanud
Tuuli Räim ja Mari Rebane

Lood armastuse suurusest
Märtsikuus jõuavad Pärnu
Endlas lavale kaks Rakvere
Teatri lavastust, mille mõlema keskme vene hing ja
armastus.
7. märtsil publiku ette jõudev „Kuni ta suri” on kui muinasjutt armastuse kõikvõimsusest. Ühel õhtul heliseb uksekell ja ukse taha seisab lillede
ja šampusega galantne härrasmees ning küsib Tanjat. Oodatud 20-aastase kaunitari asemel
vaatab talle otsa aga 60-aastane
ontlik vanatüdruk, samuti Tanja. Kuid uksega eksinud Igorit ei
lasta niisama lihtsalt minema.
Nii algab romantiline
komöödia, kus ema ja kuuekümnetaastase tütre õhtuse
vaikelu keerab pea peale ukse
taha ilmunud Igor. Lavastaja
Peeter Raudsepp, osades Ülle
Lichtfeldt, Anneli Rahkema ja
Eduard Salmistu.
Nädal hiljem, 14. märt-

sil saab näha Tšehhovi „Onu
Vanjat”, kus saavad kokku
vene hing, armastus ja igatsus.
Lavastuse on toonud publiku
ette Eili Neuhaus.
Lavastaja sõnul on „Onu
Vanja” ühe perekonna lugu.
„See näitemäng on üks sügavamaid ja inimlikumaid draamatekste, mida ma seni olen pidanud lavastama. See lugu räägib
ka armastusest, üldinimlikest
suhteprobleemidest, aga minu
jaoks eelkõige inimesest, kes on
tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib
ta iseendalt, mida ma elult
tahan? See võiks panna ka publikut pärast etendust küsima, et
mida nemad elult tahavad.”
Osades Ülle Lichtfeldt, Jaune
Kimmel, Helgi Annast, Laura
Baumverk (külalisena), Hannes
Kaljujärv (Vanemuine), Velvo
Väli, Toomas Suuman ja Tarmo
Tagamets.
Rakvere teater

MARIA RATSAKESKUSES annab teada,
et tänavused ratsavõistlused toimuvad järgnevalt:
7. - 9. mai rahvuslikud võistlused takistussõidus ja koolisõidus,
26. mai - 5. juuni rahvusvahelised võistlused CHI Pärnu
takistussõidus, koolisõidus ja rakendispordis.

Ootame appi vabatahtlikke.
Samuti erinevaid töötajaid suvekuudeks.
info@maria.ee

www.chiparnu.com

www.maria.ee
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KUHU MINNA?

VEEBRUAR
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“
Kolmapäeval, 9. märtsil kell 18.30
Tõstamaa rahvamajas
FILMIÕHTU filmiga „Soo“
Pühapäeval, 20. märtsil kell 16 Tõstamaa rahvamajas
kevadise pööripäeva rännak Janika Vaiklaga
Laupäeval, 26. märtsil kell 18 - 23 Tõstamaa rahvamajas
KEVADPIDU
tantsuks mängib ansambel Parvepoisid

APRILL
Laupäeval, 9. aprill kell 12
Tõstamaa rahvamajas ja õuealal
tähistame rahvamaja sünnipäeva
VARAKEVADISE PEREPÄEVAGA
Reedel, 22. aprillil Tõstamaa rahvamajas
LAULUVÕISTLUS „Muusika meid kõiki seob“
Laupäeval, 23. aprillil
JÜRIÖÖ JOOKS ja järelpidu
Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel teha täiendusi ja muudatusi
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LEIDA MERELO
30.11.1924 - 01.02.2022

MEIDA SOOMETS
11.03.1932 - 05.02.2022

IVA KALBACH
11.04.1936 - 05.02.2022

ELSA TIIK
19.11.1929 - 13.02.2022

HEIKI KLAAS
21.10.1946 - 14.02.2022

ELJU SIINNE
06.09.1940 - 18.02.2022

MAIMO-RONNE NIINE
28.11.1930 - 19.02.2022

