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1. koht: Anu jooksutrennid - Martin Tarkpea, Irina Kirš, Keith Tammela, 
Elnora Arik, Tanel Pentma, Taavi Reimets

3. koht, 1. koht oma vanuseklassis: ÕK - Jennifer-Liisa Toots, Kairo Karls-
bach, Anete-Mai Poolak, Olavi-Tanel Kask, Jaanika Tarkpea, Renastor 
Martin

2. koht, 1. koht oma vanuseklassis: KASTÕSERM - Kertu Lille, Kuldar Juurik, 
Sirelin Jürgens, Kristjan Sireli, Sireta Jürgens, Karmo Kuristik
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  Ko hal olid osa val la ko gu 
liik med Ka ro lii ne Kask, Ma ti 
Le ho la, Anu Rand maa, Too-
mas Rõ hu, Tõ nu Sa lu, Mark 
Soo saar. Puu dus Ma dis Ves-
ki mä gi. Osa võt sid Tõs ta maa 
osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu 
Pe ter son ja pro jek ti juht Alo 
Tom son.

Päe va kord
 Pär nu Lin na va lit su se mää-
ru se „Lin na va lit su se hal la ta va 
asu tu se ju hi va ba ame ti ko ha 
täit mi seks kor ral da ta va kon-
kur si lä bi vii mi se kord“ eel nõu-
le ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.
 Pär nu Lin na va lit su se mää-
ru se „Hu vi koo li di rek to ri kva li-
fi  kat sioo ni nõue te kin ni ta mi ne“ 
eel nõu le ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.
 Tõs ta maa osa val la esin da ja 
ni me ta mi ne Pär nu lin na hu vi-
ha ri du se ja hu vi te ge vu se toe tu-
se ning sti pen diu mi mää ra mi se 
ko mis jo ni koos sei su.

Kan di daa diks esi ta ti Anu 
Rand maa.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
ni me ta da Tõs ta maa osa val la 
esin da ja na Pär nu lin na hu vi-
ha ri du se ja hu vi te ge vu se toe-
tu se ning sti pen diu mi mää ra-
mi se ko mis jo ni koos sei su Anu 
Rand maa.
 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Lin na va ra va lit se mi se 
kord“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne. Eel nõu tut vus tas osa val-
la kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter-
son.

M. Soo saar te gi et te pa ne ku, 
et lin na va ra ko mis jo nis võiks 
ol la osa val la esin da ja.

Ot sus ta ti (ühe hääl selt) te ha 
et te pa nek täien da da eel nõud 

lau se ga: osa val la ter ri too riu-
mil asu va va ra ka su ta mi seks ja 
kä su ta mi seks kü si tak se osa val-
la ko gu ar va must. 

Ar ves ta des osa val la ko-
gu et te pa ne kut OT SUS TA TI 
(ühe hääl selt) toe ta da esi ta tud 
eel nõu.
 Jooks vad kü si mu sed/in fo-
mi nu tid.

1) Pro jek ti juht Alo Tom son 
an dis üle vaa te Vä ra ti sa da ma 
pro jek ti het ke sei sust.

2) Mark Soo saar an dis üle-
vaa te Ma ni ja saa rel toi mu nud 
koo so le kust ja seal tõs ta ta tud 
kü si mus test.

Tõs ta maa osa val la ko gu era-
kor ra li sed koo so le kud seo ses 
Vä ra ti sa da ma pro jek ti aru te-
lu ga toi mu sid ka 22. märt sil ja 
18. ap ril lil.

Täis ma hus koo so le ku te pro-
to kol lid on lei ta vad Pär nu lin na 
do ku men di re gist rist.

TOK

 Soe, mis nä da la ja gu laia-
ta sai, mee li tas kii res ti pun gad 
puh ke ma. 

Peaae gu eru tav ja ärev on 
vaa da ta poo lel di õit se vaid alõt-
sa sid, maa gi li ne lõhn ja hab ras 
ilu. Just se da ke vad meie kõi-
gi ga vei di teeb, ära tab mee led 
el lu.

Ootu sest on lib li kad kõ hus, 
käed sob ra vad hi mu kalt ja 
teo tah te li selt soo jas mul las. 
Mõis tus ei suu da kui da gi väl ja 
raa li da, kui das küll ma hu ta da 
pilt li kult öel des laua li na suu-
ru se le maa la pi le poo le hek ta-
ri ja gu seem neid, mis on tal ve 
jook sul kok ku kra ba tud. 

Üs na ko he saab sel geks, et 
ka tomatitai mi, kapsataimi 
ja lõvilõugu on kas va ta tud 
et te igaks ju huks poo le kü la 
vajaduse ja gu. Ehk peaks veel 
mõ ned õunapuud ja marja-
põõsad mul da tor ka ma, tuk sub 
kuk las.

Pi kaks ve ni nud ka seur vad 
hel ju vad tuu les, len nu ta des vil-
jas ta vat kol last tol mu. Vee vä-
re lu ses ko gu ne vad te ra ke sed 
pik ka deks kol las teks joon teks, 
muu tu des kui va vas loi gus õi ge-
pea ta va li seks mu daks. 

Pik ki pu na seid joo ni po le 
loo ja loo du se le and nud, kui 
siis pä ris vii ma ne loo jan gut riip 
vä ga vaik sel ja sel gel õh tul. 

Ol gu sel le ga, aga kau ge le 
mäe le vaa da tes ning ka kuu la-
tes, sigineb ke reva he le oma -
ja gu kõ he dust ja külma higi. 
Pa ja ta gu nad seal siis tont teab 
mis trii pu dest, lus ti gu värs ke tel 
mi nist ri too li del – usal dusk re-
diit on ot sa saa nud. 

Ta haks, et rõõm sa vär vi li sest 
see li kut rii bus ti kust ei saaks 
ku na gi ühe vär vi list lui tu nud 
rii de tük ki, mil le ga hõõ ru tak se 
ak naid puh taks loo jan gut rii pu 
nä ge maks.

 Ül le Tamm, 
toi me ta ja

JUHTKIRI

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

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

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

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 
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Pär nu lin na va lit sus ot sus tas 
väl ja kuu lu ta da kam paa nia 
„Vär vid lin na“. Aval du si et te-
võt mi ses osa le mi seks ha ka-
tak se vas tu võt ma 8. ap ril list.

Kam paa niast, kus lin na va-
lit sus osa vär vios tu ga seo tud 
ku lu dest kin ni mak sab, või vad 
osa võt ta kõik laie ne nud Pär nu 
lin nas (ka osa val da des) ehi ti si 
oma vad füü si li sed ja ju rii di li sed 
isi kud. Toe tu se saa mi seks võib 
aval du si esi ta da sel le aas ta 8. 
ap ril list 15. ok toob ri ni. Toe tu se 
vorm aval da tak se lin na ko du le-
hel www.par nu.ee, sa mu ti saab 
aval du se blan ket te lin na va lit su-
se (Suur-Se pa-16) in fo lauast ja 
osa val la kes kus test.

Kam paa nia tin gi mu sed ei 
pii ra osa le ja ee lis tu si vär vi toot-

ja te ja eda si müü ja te va li kul. 
Os tes ra ken du vad ta va pä ra-
sed, kaup lus te või eda si müü ja-
te poolt kor ral da ta vad al la hind-
lu sed, klien di kaar di soo dus tu-
sed jne. Os ta võib kas või Lä tist, 
peaa si, et oleks ku lu do ku ment 
et te näi da ta.

Lin na va lit sus hü vi tab kam-
paa nias osa le nud ja 20. ok toob-
riks vär vi mis tööd lõ pe ta nud 
isi ku le osa vär vios tu ga seo tud 
ku lu dest. Hü vi ta mi se ot sus ja 
sel le suu rus sõl tu vad ehi ti se 
re no vee ri mi se kva li tee dist, ter-
vik lik ku sest ja ku lu do ku men ti-
del põ hi ne va vär vi ko gu se hul-
gast.

Erai si ku te le ja kor te riü his tu-
te le hü vi ta tak se 20 - 100 liit ri se 
vär vi ko gu se pu hul pool vär vi 
mak su mu sest ja suu re ma vär-

vi ko gu se kor ral 40 prot sen ti, 
kuid mit te üle 2000 eu ro vär vi 
hin nast. Teis te le ju rii di li se le isi-
ku le maks tak se kin ni 20 - 100 
liit ri se vär vi ko gu se pu hul 40 
prot sen ti ja suu re ma vär vi ko-
gu se pu hul 30 prot sen ti, kuid 
mit te üle 2000 eu ro vär vi mak-
su mu sest.

Lin na va lit sus hin dab teh tut 
23. ok toob rist 8. no vemb ri ni. 
Pä rast se da kont rol li tak se ku lu-
do ku men ti de õig sust ja maks-
tak se väl ja hü vi ti sed. 

Eel mi sel aas tal toe tas lin na-
va lit sus ma ja de vär vi mist 6000 
eu ro eest. Kam paa niat „Vär vid 
lin na“ on Pär nus kor ral da tud 
ala tes 2000. aas tast.

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

Lin na va lit sus kut sub ma ju vär vi ma
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Ha jaa sus tu se prog ram mi 
ees märk on ta ga da ha jaa sus-
tu se ga piir kon da des ela va te le 
pe re de le head elu tin gi mu-
sed ning see lä bi ai da ta kaa sa 
ela ni ke ar vu pü si mi se le neis 
piir kon da des. Taot lus voor on 
ava tud 13. mai ni 2019.

Toe ta ta vad te ge vu sed:
 ma ja pi da mi ses joo gi vee kät te-
saa da vu se ta ga mi ne,
 ela mu heit vee nõue te ko ha se 
ka na li see ri mist ta ga va süs tee mi 
ra ja mi ne,
  aas ta ring selt li gi pää se ta va 
juur de pää su tee ra ja mi ne,
 leib kon na va ja dus te le vas ta-
va au to noom se elekt ri süs tee mi 
ra ja mi ne (tin gi mu sel, et ma ja-
pi da mi ne ei ole lii tu nud elekt ri-
võr gu ga).

Toe tust saa vad taot le da 
ha jaa sus tu se piir kon nas ela vad 
füü si li sed isi kud, kes vas ta vad 
järg mis te le nõue te le:
 taot le ja ala li ne elu koht on taot-
lu se esi ta mi se aas ta 1. jaa nua rist 
ha jaa sus tu se ga maa piir kon nas 
asuv ma ja pi da mi ne,
 taot le ja elu koht on rah vas ti ku-
re gist ri and me tel kat ke ma tult 
taot lu se esi ta mi se aas ta 1. jaa-
nua rist ma ja pi da mi ne, mil le le 
pro jek ti ga toe tust taot le tak se,
 taot le jal ei to hi ol la riik li ke 
mak su de osas mak su võl ga, väl-
ja ar va tud ju hul, kui see on aja-
ta tud.

Pro jek til võib ol la ka kaas-
taot le ja(id). Kaas taot le ja le keh ti-
vad sa mad tin gi mu sed, mis taot-
le ja le gi.

Taot lu se esi ta mi se päe val 
peab eel mi se toe tu se ka su ta-
mi se aruan ne ole ma ko ha li ku 
oma va lit su se poolt kin ni ta tud.

Pro jek ti aja li se kes tu se ar ves-
tus al gab toe tus le pin gu sõl mi-
mi sest ning pro jek ti el lu vii mi-
ne peab ole ma lõp pe nud 31. 
ok toob riks 2020.

Pro jek ti mak si maal ne toe tus 
prog ram mist ühe ma ja pi da mi se 
koh ta on 6500 eu rot. Prog ram-
mist eral da tud toe tu seks loe tak-
se ka aja va he mi kus 2014–2018 

ha jaa sus tu se prog ram mist saa-
dud toe tu se sum ma. Taot le ja ja 
kaas taot le ja oma- ja kaas fi  nant-
see ring peab kok ku moo dus ta-
ma vä he malt 33% pro jek ti abi-
kõlb li kest ku lu dest.

Taot lus te esi ta mi ne
Taot lus koos neb taot lus vor-

mist ning all järg ne va test ko hus-
tus li kest do ku men ti dest:
1) taotlusvom,
2) projekti eelarve,
3) projekti tegevuste kirjeldus 
sõltuvalt projekti valdkonnast 
(vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mid, autonoomne elektrisüs-
teem, juurdepääsuteed),
4) oma- ja kaasfi nantseeringut 
tõendav garantiikiri,
5) vastavalt projekti tegevus-
tele ehitusluba, ehitusteatis või 
hajaasustuse programmi mää-
ruse § 6 lõikes 6 nimetatud kesk-
konnaministri 9. juuli 2015. a 
määruse nr 43 § 3 kohane koos-
kõlastus,
6) veevarustussüsteemide vald-
konna projekti puhul joogivee 
kvaliteeti tõendav analüüs ula-
tuses, mida peab vajalikuks Ter-
viseamet, kui projekti eesmärk 
on hetkel kasutatavast veevarus-
tussüsteemist saadava joogivee 
kvaliteedi parandamine, veeto-
rustiku rajamine olemasolevast 
kaevust või sinna pumba paigal-
damine või olemasoleva kaevu 
asemele uue rajamine põhjusel, 
et olemasoleva kaevu vee kvali-
teet ei vasta joogivee nõuetele,
7) veevarustussüsteemide vald-
konna projekti korral, kui pro-
jekti elluviimist rahastavad 
lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, 
kaastaotlejatega sõlmitud nota-
riaalne tähtajatu veekasutus-
kord,
8) kaks võrreldavat hinnapak-
kumust (kui võrreldavate hin-
napakkumuste esitamine ei ole 
võimalik, tuleb esitada selleko-
hased põhjendused ja hinnakal-
kulatsioonid),
9) notariaalne kokkulepe reaal-
servituudi seadmiseks, mil-
le kohaselt kinnistu omanik on 
kohustatud taluma tema kinnis-
tut läbivat veevarustus-, kana-

lisatsiooni- või autonoomset 
elektrisüsteemi või juurdepää-
suteed, kui rajatav või parenda-
tav juurdepääsutee, veevarus-
tus-, kanalisatsiooni- või auto-
noomne elektrisüsteem läbib 
mitut kinnistut,

10) korterelamute puhul teis-
te korteriomanike kirjalik nõu-
solek.

Punktides 5, 7 ja 9 nimetatud 
dokumendid võib esitada ka 
pärast hindamiskomisjoni poolt 
tehtud taotluse tingimusliku 
rahuldamise otsuse tegemist.

Taotlus esitatakse iga toetata-
va valdkonna kohta eraldi.

Taotluse koostamisel saab abi 
ja nõu Alo Tomsonilt 444 8162.

Aruandlus
Toetuse kasutamise aruan-

ne tuleb Pärnu linnavalitsusele 
esitada ühe kuu jooksul pärast 
toetuslepingus määratud pro-
jekti elluviimise lõppkuupäeva.

Kui projekti tegevused lõp-
pevad planeeritust varem, esita-
takse toetuse kasutamise aruan-
ne ühe kuu jooksul pärast pro-
jekti tegevuste lõppemist.

Lisaks aruandele toetuse 
kasutamise kohta tuleb toetu-
se saajal esitada kulu- ja makse-
dokumentide koopiad. Veesüs-
teemide valdkonna projekti 
puhul ka vee kvaliteedi analüüs 
(välja arvatud juhul, kui projek-
ti eesmärgiks oli torustike ehita-
mine või pumba paigaldamine 
olemasolevasse kaevu).

Linnavalitsus kiidab toetuse 
kasutamise aruande heaks või 
lükkab selle tagasi 20 tööpäeva 
jooksul aruande saamisest arva-
tes ning teavitab toetuse saajat 
otsusest viie tööpäeva jooksul.

Vajalikud dokumendid saata 
(digi)allkirjastatuna osavallakes-
kusele Sadama tee 2, 88101 Tõs-
tamaa alevik, Pärnu linn või alo.
tomson@parnu.ee. 

Pärnu linnavalitsus

Hajaa sus tu se prog ramm 2019

Aval da ge 
ko du ko ha koh ta 
ar va must
 Pär nu lin na va lit sus pa lub 
ela ni kel täi ta lin na ko du le hel 
aval da tav kü si mus tik, et sel-
le tu le mus te ga Pär nu lin na 
ning Pai ku se, Aud ru ja Tõs-
ta maa osa val la elu kesk kon na 
ka van da mi sel ar ves ta da.

Pär nu lin na ko du le hel 
www.par nu.ee on 29. ap ril-
list 3. juu ni ni aval da tud kü si-
mus tik, mil le abil uu ri tak se 
ela ni ke ra hu lo lu oma ko du-
ko ha ga ja ko gu tak se et te pa-
ne kuid sel le muut mi seks. 

Kut su me kü si mus te le 
vas ta ma ela nik ke kõi ki dest 
lin na ja gu dest ja osa val da de 
eri ne va test piir kon da dest. 
Mõ nes ko has laie ne nud Pär-
nu ter ri too riu mil võib ol la 
pii sa valt kerg liik lus teid ja 
bus si liik lus hea, tei ses ko has 
aga jä tab see soo vi da.

Kü sit lu se le vas ta tes saa-
te hin na ta oma ko du ko ha 
kerg liik lus teid, ühist rans por-
ti, liik lus kor ral dust, ava lik-
ku ruu mi, loo dus kesk kon da, 
puh ke või ma lu si, ava lik ke 
tee nu seid, töö ta mis- ja ela-
mis või ma lu si, sot siaal seid 
suh teid, tur va li sust ja kaa sa-
rää ki mis või ma lu si ning nen-
de koh ta et te pa ne kuid te ha. 

Kü sit lus on ano nüüm-
ne ja vas ta mi ne va ba taht-
lik. Mi da enam ini me si oma 
ar va must aval dab, se da roh-
kem on lin na va lit su sel in fot 
elu kesk kon na pla nee ri mi-
seks.

Teet Roo saar
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik
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PRIA pakub toetustest huvi-
tatud taotlejaile võimalust 
põldude ja poollooduslike 
koosluste (PLK) alade piirid 
aegsasti elektroonilises 
kliendiportaalis e-PRIA valmis 
joonistada. Toetuste taotlem-
ine algab e-PRIA vahendusel 
2. mail.

Kui teie esitab e-PRIAs taot-
luse esindaja, on oluline, et talle 
on antud volitus. Volituse saab 
vormistada e-PRIA uues isetee-
ninduskeskkonnas või soovi-
tuslikul vormil, mis on kätte-
saadav veebilehel www.pria.ee 
 Registrid  Esindusõigused 
ja volitused. Need volitused 
kehtivad ka vana e-PRIA tee-
nuste kasutamiseks. 

Varem vanas e-PRIAs antud 
volitused kaotasid 27. juunil 
2018 kehtivuse ja klient peab 
uues e-PRIAs andma uuesti 
volitused vana e-PRIA teenuste 
kasutamiseks. 

Volitusi ei pea uuesti andma 
inimesele, kellele on juba varase-
malt uues e-PRIAs antud täieli-
kud/osalised volitused või kelle 
esindusõigus tuleneb äriregist-
rist ning registrikaardil ei ole 
määratud erisusi koos esindam-
ise kohta.

5. aprillil avasime vana 
e-PRIA Minu põllud teenuses 
põldude ja Minu niidud teenuses 
PLK alade piiride joonistamise. 
Kui elektroonilistel kaartidel 
piirid aegsasti valmis joonista-
da, läheb taotluse esitamine 
hiljem ladusamalt!

Kuidas joonistada põlde/
PLK alasid

Uude e-PRIAsse sisse logi-
nul tuleb valida klient, keda soo-
vitakse esindada, vana e-PRIA 
teenuste kasutamiseks valida 
ülemiselt siniselt menüürealt
Vana e-PRIA ning vajutada 
nupule Sisene vanasse e-PRIAsse.
Edasi tuleb valida menüüreal 
Teenused.

Varasemalt teenust kasuta-
nud, aga sel aastal esimest kor-
da teenusesse Minu põllud või 

Minu niidud sisenevale klien-
dile laaditakse alla PRIA või
Keskkonnaameti poolt kind-
lakstehtud andmed tema 
põldude ja PLK alade kohta. 
Need võivad olla kohapealses 
või administratiivses kontrol-
lis, satelliitpiltide või ortofotode 
alusel kontrollitud põllud ja PLK 
alad.

Seejärel saab joonistada oma 
põllud/PLK alad, mida soovi-
takse lisada 2019. a pindalatoe-
tuste taotlusele. Esimest kor-
da teenust kasutavad kliendid 
saavad kohe pärast teenusesse 
sisenemist hakata joonistama 
oma põlde/PLK alasid.

Taotlust ei saa praegu veel 
eeltäita. Joonistatud põllud 
saab lisada taotlusele ning taot-
luse ära esitada alates 2. maist. 
PLK alad saab Keskkonnametile 
kooskõlastamiseks saata alates 
2. maist - pärast kooskõlastuse 
saamist tuleb need lisada PLK 
taotlusele ja taotlus ära esitada. 

Põldude/PLK alade joonis-
tamisel palume pöörata 
tähelepanu sellele, et piirid, 
maakasutus ja kultuur vastak-
sid tegelikule olukorrale 2019. 
aastal ja et toetuse taotlejal oleks 
nende maade kohta olemas 
kehtiv maakasutusõigus.

Kui võrreldes e-PRIAs näha 
olevate põllumassiivide piiri-
dega on võetud kasutusse ka 
uusi maid ja need on heas põl-
lumajanduslikus seisukorras, siis 
palume esitada ettepanek põllu-
massiivide moodustamiseks või 
olemasolevate muutmiseks (vt 
vanas e-PRIAs Teenused  Pin-
dalatoetused  Andmete esita-
mine   Põllumassiivi või maas-
tikuelemendi piiri ettepanek). 

Toetused ja muudatused 
2019

Tänavu saab 2.-21. maini 
ning seejärel hilinenult 22. maist 
17. juunini taotleda samasu-
guseid pindalatoetusi, maae-
lu arengukava loomatoetusi ja 
üleminekutoetusi nagu eelmisel 
aastal. Põhjalik info tingimuste 

kohta on koostamisel ja ilmub 
aprillikuu jooksul veebilehel 
www.pria.ee (vt rubriike taime-
kasvatus ja loomakasvatus). 
Tänavu tuleb aga arvestada olu-
liste muudatustega.

Ühtse pindalatoetuse taot-
lejatel ei ole enam lubatud hek-
seldatud rohumaadel hekslit 
maha jätta – nii niitmise kui 
hekseldamise korral tuleb rohi 
kokku koguda.

Kui viljapuude ja mar-
japõõsaste kasvatamisega seoses 
põllumajanduslikku tootmist ei 
toimu, siis tuleb rohttaimedega 
kaetud reavahed hooldada sar-
naselt rohumaadega ning hekslit 
ei tohi ka seal maha jätta.

Eelmisel aastal on Eestis 
püsirohumaade pind vähene-
nud üle lubatud määra. Täna-
vu pole lubatud püsirohumaid 
ühelgi taotlejal, kellele kehtivad 
rohestamise nõuded, mitte min-
gis ulatuses üles harida. Neil, 
kelle kasutuses on viimase kahe 
aasta jooksul ülesharitud püsiro-
humaid, tuleb see PRIA määra-
tud ulatuses tagasi rajada. Sellise 
kohustuse saanu peab tagasira-
jatavaid püsirohumaid näitama 
hiljemalt 17. juuniks 2019 oma 
taotlusel märkega TAR.

Rohestamise toetusega seo-
ses arvestatakse põllumajan-
duskultuuride kasvupindade 
osakaalusid mitmekesistamise 
nõude täitmisel 15. juunist 1. 
augustini kasvavate põlluma-
janduskultuuride kasvupindade 
alusel. Ökoalaks valitud kesa 
tuleb hoida katkematult kesana 
kuue kuu vältel kuni 1. augus-
tini.

Keskkonnasõbraliku aian-
duse köögivilja-, ravimtaime- 
ja maitsetaimekasvatuse ning 
maasikakasvatuse toetust (KSK) 
makstakse kuni 10 ha ravim- ja 
maitsetaimede kasvatamiseks.

Keskkonnasõbraliku majan-
damise toetuse (KSM) uut 
kohustust 2019. a võtta ei saa. 
Kohustust ei saa suurendada üle 
20% võrreldes esimese kohus-
tuseaasta kohustusealuse maa 
pindalaga. KSM kohustuse saab 
asendada osaliselt või täielikult 

keskkonnasõbraliku aianduse 
puuvilja- ja marjakasvatuse 
(KSA) kohustusega.

Mahetoetust (MAH) antakse 
kuni 15 ha köögivilja, maasika, 
ravim- ja maitsetaimede ning 
kuni 70 ha puuvilja- ja mar-
jakultuuri kasvatamise eest. Kel-
lele määrati 2018 MAH toetust 
puuvilja- ja marjakultuuride 
eest, saavad kohustuseperioodi 
lõpuni toetust ka üle 70 ha, kuid 
mitte rohkem kui selle pinna 
ulatuses, mille kohta anti MAH 
toetust 2018 esitatud taotluse 
põhjal.

KSM ja MAH taotlejate jaoks 
on 2019. aastal kehtestatud tea-
tud erandid rohumaadele toe-
tuse taotlemisel, täpsemalt vt 
kodulehelt.

Loomade heaolu toetust ei 
saa enam sigade kohta, keda 
peetakse loomakasvatushoones, 
kus kasutatakse vedelsõnni-
kutehnoloogiat ning kus tekib 
vedel- või poolvedelsõnnik.

Piirkondliku veekaitse toe-
tuse (VESI) uut kohustust saab 
teatud nitraaditundliku ala 
kohta võtta ka tänavu.

Iga toetuse täpsed tingimu-
sed on kirjas vastava meetme 
määruses, PRIA veebilehele 
koostame kõigi toetuste kohta 
kokkuvõtlikud tutvustused ning 
põhjalikud juhendid „Abiks 
taotlejale“. Samuti palume kind-
lasti tutvuda nõuetele vastavuse 
reeglitega, mis on kohustuslikud 
kõigile peale üleminekutoetus-
te taotlejate ja väikepõllumajan-
dustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasuta-
mise kohta saab abi küsida PRIA 
loomatoetuste ja pindalatoe-
tuste infotelefonil 7377 679 või 
pöörduda nõuandekeskuse kon-
sulentide poole, vt www.pikk.ee. 
e-PRIA teenuste kasutamisel 
saab abi ka klienditeenindajatelt 
PRIA maakondlikes teenindus-
büroodes, kus on olemas klien-
diarvutid.

Edukat taotlemist!

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
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S
ärt sa ka moe ga Ma riann 
Kol ju, mi ni see li ku ja lait-
ma tu ma ni küü ri ga ro si na-

silm ne nai ne, elab met sa sees. 
Ta ei lä he sä ri se ma soo jast mul-
last ega ki be le tai me kas va tu se ga 
jän da ma. Is tu tab tra dit sioo ni li-
sed võõ ra se mad pot ti ja sel le ga 
on ko hus tus li kud aia töö tun nid 
teh tud. Nüüd, kui po jad on suu-
red ja oma del ra da del lii ku mas, 
proo vib Ma riann ka köö gis või-
ma li kult vä he se aja ga toi me tul-
la, sest pal ju need kaks ini mest 
ik ka süüa suu da vad. 

Hoo pis teist moo di ener gia 
käi vi tub Ma rian nis, kui ta is tub 
õmb lus ma si na ta ha ja õmb-
leb kõi ke, mi da sü da lus tib. Just 
val mis ports pa ja lap pe, mi da 
Ma riann pa ras ja gu kar pi des-
se sä tib ja nei le saab iga ost ja ise 
kaa sa pan dud pliiat si te ga must ri 
pea le joo nis ta da. 

Li hu last pä rit tüd ru kul on 
ol nud võim sad ees ku jud kä si-
töö val las. Va nae ma os kas kõi-
ke ja eri ti tu gev oli ta ku du mi ses. 
Ema õmb les ning tä di val mis tas 
en da le pea igaks päe vaks värs ke 
kos tüü mi, et Li hu la va hel rin gi 
pat see ri da. 

Veel paar aas tat ta ga si ei 
tead nud Ma riann kan gas tel-
ge dest mi da gi, ku ni ühel päe-
val tu li ap pi asu da poo le li ole-
va ruh nu ves ti kan ga ku du mi-
sel. Anu Rand maa suu tis veen-
da Ma rian ni ku du mist proo vi-
ma. Esi me sed sen ti meet rid tu lid 
vae va li selt, aga nüüd seks on 
nai ne kan gas tel ge del ku du mi-
se hai gu se ga jää da valt na ka ta-
tud. Suur mõ nu on tel ge de ta ga 
omaet te no kit se da, peas po le 
pea le trii pu de ja ruu tu de üh te-
gi mõ tet. 

“Kan gas tel ge de lõk su mi ne 
on na gu muu si ka kõr va de le”, 
üt leb kan ge kä si töö li ne. “Teed 
ja imet led, kui das kan ga mus ter 
pi ke neb.” Prae gu suu dab nai-
ne, kui häs ti jook seb, li gi meet ri 
ja gu kan gast päe vas ku du da. Et 
lõpp tu le mus oleks au dent sem, 
siis proo vi tak se ka lõn gad ise 
vär vi da. See on pa ras täp pis tea-
dus. Sel leks võe tak se et te mõ ni 
va na see lik või uu ri tak se-täp sus-

ta tak se muu seu mist.
Ma riann näi tab uh ku se-

ga va nae ma ma jast Ka sa ris lei-
tud kah te kirs tu kä si tööaa re te-
ga – so liid ne pä rand va ra. Ka sa ri 
va nai sa va ne ma te fo to – va na-
va nai sa ja va na va nae ma, aas tast 
1902. “Ilu sad ini me sed. Siit saab 
ka ai mu tol le aja sti lis ti ka koh-
ta,” on nai ne õn ne lik. Sa mu ti 
pilt, kus kõr vu ti ära va he ta mi se-
ni sar na sed me hed. 

“Mi nu isa ja onu, aga ma ei 
tea kumb on kumb, sest nad 
olid kak si kud ja hir mus sar na-
sed.” Kä sit si teh tud pit sid. Va nad 
su ka pae lad, vis tis ti mees te 
omad. Kan gad. Müt sid. Pluu sid. 
Ilu sas ti pa ki tud kin dad, koi ro hi 
sees – mit te üh te gi au ku. Vär vid 
kõi gel ilu sas ti säi li nud. “Vai mus-
tu sin to hu tult”, se le tab Ma riann. 

“Te gin Tõs ta maa koo lis näi-
tu se, ter ve klas si tu ba sai kraa mi 
täis. Pea le gi on to re, et tä na sel 
päe val ko gu suu re neb. Kas leian 
ku sa gilt ise või toob kee gi tei ne 
täien dust.” Kirs tu de si su on nai-
sel kor ra li kult asi haa val pa be-
ris se pa ki tud, sest nii säi li vad 
as jad kee mia va balt aas taid. 

Ka hel kor ral on Ma riann 
lä bi nud rah va rõi va koo li, mi da 
on kor ral da nud Anu Rand maa 
siin sa mas kä si töö toas. Õpe ta-
mas on käi nud oma ala ti pud ja 
see oma kor da on and nud juur-
de pal ju uu si os ku si ja tead-
mi si, aga ka vi sa dust.

Kui pä rin tu le vi-
kup laa ni de koh ta, 
siis vas tab Ma riann, 
et tal le meel dib lii-

ku da eda si päev kor ra ga, te hes 
se da, mis teeb te da õn ne li kuks 
– te hes kä si tööd. 

“See on ik ka üks vä gev hai-
gus,” kons ta tee rib ta. “Teeb kur-
vaks, et tih ti pea le ei os ka ini me-
sed hin na ta kä si töö te ge lik ku 
väär tust. Üks asi on töö tun nid, 
kuid mõ te ja hing on ju sa mu-
ti töö se sis se pan dud,” li sab 
Ma riann. “Kah juks ei ole või ma-
lik end sel le ga ära toi ta.” Kõik, 
kes on na ka tu nud sar na se pi si-
ku ga, tea vad, et kä si töö te ge mi-
ne on sõl tu vus ja hai gus, mil lest 
ei pa ra ne ta.

Ma riann kii dab Tõs ta maa 
kä si töö tu ba, ku hu on ala ti to re 
tul la. Kas sel leks, et su hel da või 
koos selt sis mil le gi kal lal no kit-
se da, või kas või ük si kan gas tel-
ge del töö ta da. Sa mas kii dab nai-
ne või ma lust ela da met sa sees, 
sest ük si ol les on hea kes ken du-

da ole ma so le va le te ge mi se le. 
“Ma ei ko gu kä si töö raa ma-

tuid, sest töö toast saab pal-
ju ideid ja mõt teid, sa mu ti on 
abiks Pin te rest ja muud vas ta-
vad le hed in ter ne tis. Ja mui du gi 
muu seu mid,” leiab nai ne.

Ma riann on tõe poo lest vä ga 
mit me külg ne kä si töö li ne: ti kib, 
koob, õmb leb, vär vib lõn ga sid, 
ka tab va na mööb lit uue kan ga-
ga, joo nis tab kap pi de le, taas ka-
su tab. 

“Te ge vu ses tu leb ol la ko gu 
aeg, vas ta sel kor ral on tun ne, et 
jääd kä si töö ron gist ma ha. Töö-
de kal lal no kit se mi seks so bib 
iga aeg – ko dus te le ka ees, õues, 
ho tel li toas is tu des. Sest kä si töö 
on me di ta tiiv ne te ge vus - sel lest 
on ras ke loo bu da. Va he te va hel 
kaob aja ta ju gi, vaa tad öö sel kell 
kolm kel la ja imes tad. Nüüd koi-
dab va ra, saab val ges ko he töö-
de ga alus ta da,” üt leb Ma riann 
lõ pe tu seks.

TT

Hasart ei la se öel da “ei”
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K
õr vu lu kus ta va lin nu lau-
lu saa tel al gab Kil gi met-
sa ta lus ela va Su san na 

Kuu si ku päev. Mü ra ka ru Art 
Hans Ant su (1a 10k) ja pi si poiss 
Ra ju Ant su (4k) kõr valt ka man-
dab ta oma söö gi koh ta Amps ja 
Lonks, kus ju ba esi mes te soo ja-
de saa bu mi se ga pit saa hi käi ma 
tõm ma tak se. 

Pit sa koht on kii res ti kuul sust 
ko gu nud, aga kui das pi si kes te 
kõr valt ko gu ma si na vär ki juh-
ti da, sel le üle on Su san nal veel 
na tu ke ae ga arut le da.

Oled lin na tüd ruk, kui das 
juh tus nii, et suur lin na tu le-
de ah vat lu se ase mel sat tu sid 
maa le töö le ja ela ma?

Ju hus! Kan di dee ri sin kor ra-
ga kah te koo li ja Too mas Mitt 
võt tis kii re mi ni ühen dust. Pil le 
Valk rää gib Ööü li koo li loen gus 
jul gu sest ek si da ja te ha va li kuid 
iseen dast läh tu valt. Mul pol-
nud mi da gi kao ta da ja ma olin 
unis ta nud, et elan ku sa gil Jää ru-
met sa pä ra põr gus. See vii ma ne 
unis tu seks jäi gi, sest va na va ne-
ma te maa ma ja va jas tal vel küt-
mist. Tu lin ka heks õp peaas-
taks, aga siis läks plaan näs su, 
elu kaas la ne Ar go Han su rän-
das Nor rast ta ga si ja jäi me siia. 
Tõ si, ilm selt vä he sed Tal lin na 
õpe ta jad on tun di hi li ne nud, 
sest pi did vei se poe gi mi sel abiks 
olema.

Nüüd saan aru, et maa ja lin-
na vas tan da mi ne on ting lik, sest 
maal ela tak se sa ge li lin nae lu – 
oo da tak se sar na seid tee nu seid, 
toit on sa ma moo di pa ken dis ja 
iga le poo le “pää seb” au to ga. Pea-
le gi, Ees ti on nii väi ke, et vä ga 
va het po le, kas elad Viim sis või 
Tõs ta maal. Va he tult en ne Tõs ta-
maa le tu le mist ela sin Vo ro nežis, 
sõit sin sealt ron gi ga 3,5 öö päe va 
(!) Ir kuts ki. Sel list as ja na gu “lii ga 
kau gel” ei ole Ees tis ole mas.

Kas on mi da gi, mil lest oled 
nüüd maal ela des lu gu pi da-
ma ha ka nud?

Ma olen veel al la 30, aga “va-
na” olen roh kem hin da ma ha ka-
nud küll. Kui me Ra ju le ni me 

ot si si me, siis uu ri sin Ar go su gu-
puud: seit se põlv kon da (H)an(t)
su Jaa ne on siin kan dis elanud. 
Ul me! Põl vest põl ve ühe mät ta 
peal ela nud. 

Mis moo di tek kis mõ te luua 
oma pit sa koht. Kas õpe ta ja 
pikk su ve puh kus kis kus iga-
vaks? 

Kõi ge pealt oli koht. Mets-
kon na ma ja, kus me las te na 
maal va nae ma ja va nai sa juu res 
käi si me, “kant se leis” on ni ehi ta-
si me, kuu ri ta ga õhu püs si la si-
me ja tel lis ki vi müü ril kõõ lu si me. 
Ma ar van, et ka du nud va nai sa 
Ver ner oleks ol nud sel le pro jek ti 
ka te goo ri li ne vas ta ne – ta võiks 
öel da mi da gi sel list: “Pit sa – see 
on vaes te itaal las te söök. Tee 
pa rem mi da gi mõist lik ku.” 

En ne kõi ke on see ma ja le si su 
ot si mi se lu gu ja ideid on ol nud 
sei nast sei na: pruu li ko jast bur-
ge ri put ka ni ja kü la sau nast vors-
ti vab ri ku ni. Ma mui du gi ei ma ta 
veel ma ha või ma lust, et üh te 
tup pa tu leb ku na gi sa vi- või 
na ha ko da või hoo pis kaug töö-
ta mis kes kus, aga vors ti meist rit 
mi nust ilm selt ei saa. 

Iga et te võ te peab la hen da ma 
min git prob lee mi, mi nu jaoks 
oli prob leem see, et pol nud 
va bal su veõh tul ku hu gi min na. 

Sau le pi koh vik ja ko gu kond 
on vä ga hea näi de sel li sest ava-
li kust ruu mist, mis mul le meel-
dib. Nad tee vad se da iseen da le 
ja sel li se na na gu neil va ja. Amps 

Püha Su san na vä gev pi„Muu si ka on ai nus üle maailm ne keel – 
Se da ei pea tõl ki ma- 
Sel les sü da rää gib sü da me ga.“

Bert hold Auer bach

Vo ki ra tas Pär nus laul mas
Ühel ilu sal ap ril li kuu pü ha-

päe val (14. IV) oli Noo-
ru se ma ja sig nat-sa gi nat täis. 
Toi mus jär je kord ne vää ri ka te 
vo kaa lan samb li te päev. 

See kord seks kor ral da jaks 
oli eel mi se aas ta võit ja - uk rai-
na an sam bel „Kud nõ je Na pe-
vo“. Sõl tu valt oma rah vus li kust 
kuu lu vu sest li sa sid kor ral da-
jad ko gu üri tu se le oma pä rast 
slaav lik ku särt su, mis kuu la-
ja tes rõõm sat ele vust ja tu list 
kaa sae la mist te ki tas.

Tä na vu osa les ne li teist 
an samb lit. Iga an sam bel esi-
tas kaks lau lu. Meie hea ju hen-
da ja Ivi õpe tas lau lud sel geks 
ja kan dis hoolt ka õi geaeg-
se osa võ tuks re gist ree ri mi se 
eest. Tä nu Ivi et te võt li ku se-
le me üld se sel lel to re dal üri-
tu sel osa li sed ole me ol nud ja 
oli me. Lau lud või si me ise va li-
da. Meie va lik oli K. Sepp „Ra-
hu jääb“ ja H. Rei „Ko duõied“. 
Need lau lud mee li di sid mei-
le en di le vä ga ja tun dub, et ka 
saa li täie le kuu la ja te le. Ap laus 
oli tu gev ja toe tav.

Mul le meel di sid vä ga suu-
rear vu li sed se gaan samb lid 
na gu „Na rod nõ je na pe võ“ või 
„Russ ka ja pesn ja“. Kui slaav la-
ne ik ka lau lab, siis sü da mest ja 
sel li se kaa sae la mi se ga, mis ka 
kuu la ja oma rüt mi ga lum mab. 
Ees ti an samb li test oli süm-
paat ne Pä ri ve re nai san sam bel. 
Ke na la va sea de, üht la ne riie tus 
ja nau di tav koos laul mi ne. 

Üri tu se sta tuut näeb et te, et 
võit jaks va li tak se üks an sam-
bel. Tä na vu osu tus sel leks 
„He lin“, kes muu hul gas esi tas 
va na prant su se sõ ja mees te lau-
lu, mis rah va le vä ga mee li dis. 

Iga an sam bel sai ke na 
ku jun du se ga ni me li se tä nu kir-
ja ja iga ju hen da ja veel omaet te 
tä nu kir ja. Va hea jal jõi me koh-
vi ja maius ta si me sa la ti ning 
kring li ga- see kõik oli kor ral-
da ja te poolt ta su ta.

Oli tõe li selt to re päev täis 
muu si kat, head tu ju ja uu si tut-
vu si. Suur tä nu kor ral da ja te le 
ja kõi ge-kõi ge suu rem tä nu Ivi-
le.

Efe li ne
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ja Lonks püüab ki an da ko gu-
kon na le juur de ühe neut raal se 
ala, ava li ku ruu mi, kus naab ri 
või koo li ven na ga koh tu da. “Kas 
sa ik ka teed neid ka tu seid? Mul 
oleks sau na le uut ka tust va ja.” 
või “Kas tead, kes saaks mul 
Be la ru si vel je ära kee vi ta da?”

Kui das va li sid ni me?
Onu poeg kin kis.

Mil lest alus ta sid ja mil li sed 
olid ras ku sed ning miks just 
pit sa te ge mi se va li sid? Kas käi-
sid ka kus kil õp pi mas, et pit sa-
sa la du si tund ma õp pi da?

Ju hus! Ot si sin mi da gi teist-
su gust, sest ko ha li kud ju ba bur-
ge reid pak ku sid: nii poes kui 
sa da mas. Al gu ses ot si sin too-
det, kus saaks ka su ta da vei se li-
ha, aga ku na see oma ta lu li ha 
ka su ta mi ne on nii kee ru li seks ja 
ku luks teh tud, siis sel lest loo bu-
sin. Me tee me n-ö Ees ti pit sa sid, 
juus tu seid ja pan nil, um bes sel-

li seid na gu ini me sed ko dus tee-
vad. Kõ pu val la va lit su se kom bel 
õp pe rei si ei kor ral da nud. 😉

Mil li ne on si nu en da lem mik-
pit sa? 

Ost sin tal vel uue ah ju ja olen 
nii pal ju proo vi pit sa sid tei nud, 
et räi me rul lid, ruk ki leib, mu na-
või roh ke ka ru lau gu ga kõ lab 
pal ju ah vat le va malt. 

Sel aas tal püüa me se da ko ha-
lik ku joont roh kem juur de tuua. 
Kaks aas tat ole me “püüd nud” 
ja lõ puks nen ti nud, et ini me sed 
söö vad ko dus ter vis li kult, väl-
jas lu ba tak se oma le hea mee le ga 
ka lo reid.

Kes üld joon tes on teie kü las-
ta jad? 

Me sõl tu me Kih nu praa mist. 
See on ka põh jus, miks pal jud 
toi dud on me nüüst ära lan ge-
nud – praa mi le mi ne jal on kii-
re, praa milt tu li jal on kõht tü hi. 
Mi nu suu reks rõõ muks käi vad 

naab rid ka koh vi ta mas ja lo bi se-
mas – see on gi as ja mõ te.

Mil li sed on klien ti de toi du-
ee lis tu sed, kas ve gan lus ka teie 
me nüüd on mõ ju ta ma ha ka-
nud?

Klien did on rõõm sad, et meil 
kaar di mak se gi on, min geid eri-
me nüü sid ei oo da ta. Se ni ole-
me leid nud eri ne va te al ler gia te, 
diee ti de ja veen du mus te ga ini-
mes te le mi da gi ham ba al la. 

Pi gem on vas tu pi di, sest meie 
po pu laar seim pit sa on “Li ha-
kas amps”. Ki ker her ned, tah hii-
ni, sid run on koh vi kus ole mas, 
aga se ni po le vist kee gi nen dest 
hum must tei nud. See lä heb ka 
mu te ge ma ta töö de ni me kir ja: 
“mi da gi ve ga ni te le”.

Mil li sed on kõi ge suu re mad 
ras ku sed - tüü tu sed et te võt-
lu ses? 

Tüü tu on õh tul va lu ta va te jal-
ga de ga ko ris ta mi ne, mün ti de 

ot sa lõp pe mi ne, juus tu rii vi mi ne 
kõi ge kii re mal het kel, prü giau-
to hi li ne mi ne, män di de tolm le-
mi ne, sää sed, mees kon na liik me 
hai ges tu mi ne. 

Kõi ge ras kem on Han sul sil-
ma peal hoi da. Ja Kuu si kud 
– igaü hel on oma ar va mus ja 
ühek sal ju hul küm nest teen 
mi da gi nen de ar va tes va les ti.

Mi da oled pi da nud juur de 
õp pi ma? 

Tä nu lik kust ja sel le väl jen da-
mist.

Koh vi ku pi da mi ne po le ra ke-
ti tea dus. Meil on nii toe tav kesk-
kond et te võt lu se ga alus ta mi-
seks nii ko ha li kul kui riik li kul 
ta se mel, et va ja li kud koo li tu sed, 
soo vi tu sed leiab liht salt. 

Kas pea le ku lu de – tu lu de 
kok ku ar vu ta mist jääb en da le 
jää ti se ra ha ka või liht salt töö-
rõõm?

Mul on va ja ta ga si tee ni da 
LEA DER toe tu se omao sa lu se 
võlg, siis saab jää ti se ma si na soe-
ta mi seks ra ha ko gu ma ha ka ta. 

Mil lis te plaa ni de ga lä hed vas-
tu uue le kol man da le hooa ja le, 
kas mees kond koos? 

Tun dub, et mõ nel päe val 
pa nen Art Han su ühe kan de ko-
ti ga sel ga ja Ra ju li na ga kõ hu le 
– mees kond on kõi ge täht sam. 
Nu pu tan veel.

Mis sel aas tal plaa nis? – Eel-
mi sel aas tal õn nes tu sid kaks 
kä bi kont ser ti. Sel aas tal mõt le-
sin, et teeks su vi se mä lu män gu-
sar ja. Lä hiaas ta tel veel ei hak ka 
suu re ma te sünd mus te kor ral da-
mi se le ham mas pea le.

Taht sin ju ba am mu pan na 
üles pil te mets kon nast ja ko gu da 
sel le ma ja lu gu sid 1982. – 1994. 
aas tast, aga se ni on see jää nud 
te ge ma ta. Kah juks on nen de 
ka he aas ta jook sul läi nud mit-
med, kes saaks neid ae gu mee-
nu ta da. Pean Han sult kü si ma, 
kas ta jä tab mul le sel leks ae ga.

Kü sis Ül le Tamm
Vas tas Su san na Kuu sik 

t sa patt ja Kuu si ku te kool 
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5. ap ril lil sai teoks taas meie ko ha lik tra-
dit sioo ni li ne ja vah va so lis ti de kon kurss 
“Muu si ka meid kõi ki seob”. 

Kok ku oli osa le jaid sel kor ral 35 last koo-
list ja las teaiast. Roh ke maar vu li selt oli esin-
da tud noo rem va nu se rühm.

Žürii, koos sei sus: Egert Pull, Ene Leht sa-
lu, Ag nes Jan son, Eha Ko senk ra nius, Kat-
rin Puu saag, hin das laul jaid nel jas eri ne vas 
va nu seg ru pis, tuues väl ja va nu se rüh ma de 
pa ri mad lau lue si ta jad ning li saks tun nus tas 
sil ma paist vaid noo ri so lis te erip ree mia te-
ga. Igal aas tal on ka pub li kul või ma lus va li da 
oma lem mi kud.

Kat ri

Muu si ka rõõm sas ti üh te meid seob

7 – 8 aas ta sed
Ede li Piir me
Ste ven Tets man
Me ri leen Me ras
Ras mus Soo saar

9 – 11 aas ta sed
Ene li Pulk
Sven-Ar tur Ra huo ja
An na Shar lot te Hallg rimm-
son
Ri co Sepp

12 – 15 aas ta sed
Kat re-Ma ris Ves ki mä gi
Eve ri ta Ima na

16 – 18 aas ta sed 
Ave-Ing rid Ves ki mä gi 
Ker tu Lil le

Pub li ku lem mi kud:
Erik Rand (2 aas ta ne), pildil
Ker tu Lil le (18 aas ta ne), 
pildil

Grand Prix: 
Ker tu Lil le (18-aas ta ne)
 
Erip ree miad:
Erik Rand (2 aas ta ne)
Klaa ra-Loo re Me ras (4 aas-
ta ne)
Kir si ka Saar (5aas ta ne)
Her man Lu me ra (7 aas ta ne)
Tre vor Sepp (9 aas ta ne)
Vel jo Lu ha maa (9 aas ta ne)
Ri co Roht laan (10 aas ta ne)

XXIII Muu si ka meid kõi ki seob so lis ti de kon kur si tu le mu sed:

Võrk pal li võr ra tu 
hooaeg 
 Tõs ta maa võrk pal li tur nii ri 2019 võit-
jaks kuu lu ta ti võist kond HAR RAS TA JAD: 
Kärt Jür gens, Ja ni ka Siig, Eve Aru sa lu, Rii na 
Rein son, Har li Käärt, Teet Tets mann, Rai-
ner Sutt, Karl Kal da. 

Tei se ko ha saa vu tas võis tond ALEV: 
Ka ro lii ne Kask, Mer lin Mii do, Tee le Tõ nis-
son, Me rit Ka ja, Ja nek Jaan soo, To mek 
Jaan soo, Ar di Oja, Ur mas En nok ning kol-
man daks plat see rus võist kond TÕ HE LA: 
Kai di Pir so, An ny Ke rem, Kei ly Ke rem, Ai di 
Lell saar, Vil le Vul kan, And res Laur, Rai do 
Salk.

KESK KOO Li õp i la sed Ker ly Kaal, Gret-
tel Soon soo, Kat re-Ma ris Ves ki mä gi, Mar ta 
Kom mer, Sten-Jens Käärt, Ste nar Fe du la jev, 
Ar do Leas, And reas Tam me känd, Mar kus 
Lo gi nov jäid tur nii ril nel jan da le ko ha le.

Tõs ta maa spor dik lu bi

SPORT

Tä na me ju hen da jaid: Ivi Kask (Tõs ta maa 
kesk kool), Ai ta Kaa ver (Pär nu Kuns ti de 
Ma ja), Kat ri (Tõs ta maa rah va ma ja)

Tä na me toe ta jaid: AS Far mi Pii ma töös-
tus, Hüp pa Män gu maa Pär nu Liik lus lin nak, 
Hüp pa Män gu maa Ufo park, Mer tex Mets 
OÜ, Sil la met sa Ta lu, Anu Pa gar, Cot ze söö-
gi ma ja, Ti ki Ma ri, juuk sur Eri ka, Tõs ta maa 
osa val la kes kus, Tõs ta maa rah va ma ja.
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Tulemused
KOHT, võistkonna nimi, osalejad, 

vanuseklass, AEG /min
1. koht üldvõitja ja 1. koht oma 

vanuseklassis, ANU JOOKSUTRENNID: 
Martin Tarkpea, Irina Kirš, Keith Tammela, 
Elnora Arik, Tanel Pentma, Taavi Reimets, 
üle 180, aeg 7.05

2. koht ja 1. koht oma vanuseklassis, 
KASTÕSERM: Kertu Lille, Kuldar Juurik, 
Sirelin Jürgens, Kristjan Sireli, Sireta Jür-
gens, Karmo Kuristik, 91-180, aeg 7.59

3. koht ja 1. koht oma vanuseklas-
sis, ÕK: Jennifer-Liisa Toots, Kairo Karls-
bach, Anete-Mai Poolak, Olavi-Tanel Kask, 
Jaanika Tarkpea, Renastor Martin, 61-90, 
aeg 8.23

4. koht, RINGI TÄNAVA PUNT: Mer-
lin Miido, Kene Sireli, Karoliine Kask, 
Ardi Oja, Dimothi Selgoja, Margus Sireli, 
91-180, aeg 8.54

5. koht, 1. KÄBI: Gertrud Martson, Cris-
topher Madisson, Rico Rohtlaan, Robin 
Kaja, Liis Rõhu, Keitlyn Kaal, 61-90, aeg 
9.05

6. koht, KÖÖSSA: Kadri Vulkan, Grete 
Vulkan, Emma-Liisa Salk, Mark-Sander 
Salk, Ville Vulkan, Marek Salk, 91-180, aeg 
9.15

7. koht, VESKIMÄGI: Lenne Veskimägi, 
Lembe Veskimägi, Maarja Veskimägi, Katre 
Veskimägi, Ave Veskimägi, Katre Veskimä-
gi, 91-180, aeg 10.17

8. koht ja 1. koht oma vanuseklas-
sis, VÄLEDAD: Merileen Meras, Rasmus 
Soosaar, Edeli Piirme, Andreas Karlson, 
Elena Pulk, Steven Tetsmann, kuni 60, aeg 
10.49

9. koht, NURMISTE NOORED: Janely 
Sims, Kristjan Sims, Eneli Piirme, Kert 
Sims, Eneli Pulk, Timo Marus, kuni 60, aeg 
11.31

10. koht, ISAD JA LAPSED: Klaara-
Loore Meras, Miia Adler, Remo Adler, 
Indrek Meras, Kaimo Adler, Tarmo Adler, 
91-180, aeg 11.36

11. koht, KÄRUTAJAD: Heili Timm, 
Epp Tuisk, Tiina Meister, Andra Vaaks, Epp 
Tuisk, Heili Timm, üle 180, aeg 14.56

Tõstamaa jüriöö jooks

Fo tod: Toomas Mitt
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Mida Sa soovid muuta?

Kas Sulle meeldib
Pärnus elada?

ELANIKE KÜSITLUS

avalda oma arvamust  www.parnu.ee

MAI

Lau päe val, 4. mail kell 11.00 
Tee me Ära TAL GU PÄEV

Tõs ta maa lau lu la va ko ris tus tööd

Lau päe val, 4. mail kell 19.00 
Tõs ta maa mõi sas 

MÕISAKONT SERT 
“Ines Trio - Üks kord Tõs ta maal”

Trio koos sei sus: vo kaal Ines, 
ki tarr Raul Oja maa, 

klahv pil lid Siim Mäe sa lu.
Ine se lood lä bi ae ga da de

akus ti li ses võt mes

Lau päe val, 11. mail kell 10.00 
Lao ka la sa da mas 
IX RÄI ME WEST 

Peaesineja räim, seltsiks kohalik 
toit ja käsitöö. 

Oo ta me kaup le ma! Re gist ree ru mi ne: 

kat ri@tos ta maa.ee / 

tel 523 6350

Laupäeval, 11. mail kell 20.00 
Tõstamaa rahvamajas 

Tõstamaa näitetrupi lühietendus 
“Külaline Philadelphiast”, 

lavastaja Külli Janson 

Pühapäeval, 12. mail kell 17.00 
Poot si mõi sas 

Raivo E. Tamme monoetendus
"Mida see E tähendab?" 

Ree del, 17. mail kell 17.00 
Tõs ta maa rah va ma jas 
KEVADINE KONTSERT 

LAPSELT EMALE 
"ILMAS OLLA ON NII HEA!" 

Esinevad Tõstamaa lasteaia ja 
keskkooli laululapsed, 

trikke teeb lõbus 
koeratüdruk Lotte

Neljapäeval, 23. mail kell 17.30 
Teater Ukselt Uksele väljasõit 

Endla teatrisse etendusele 
“Windsori lõbusad naised”. 

Piletid saadaval Tõstamaa 
raamatukogus

KUHU MINNA

Kor ral da ja jä tab en da le õi gu se te ha 
va ja du sel täien du si ja muu da tu si.

 10. ap ril lil kü las tas Tõs ta maad To ri näi-
tet rupp On1Tea ter Uk rai na pä ri to lu Ne da 
Nežda na eten du se ga “See, kes avab uk se”.

Eten du se la vas tus on kol lek tiiv ne töö, 
kuid pea mi seks eest ve da jaks To ri rah va ma ja 
ju ha ta ja Ar go Jus ke. Osa täit jad: Vee ra - Pi ret 
Drei mann, Vik to ria - Ja ne Lu mi jõe, kii ra bi - 
Ai me Jus ke. 

Pi sut sün ge, aga fan tas ti li se ala too ni ga 
lu gu so bis eten da mi seks vä ga häs ti mõi sa 
keld ris se. La vas tu se kon teks tis mar kee ri ti 
sur nu kuu ri, ku hu oli lu kus tu nud kaks nais-
te rah vast. Loo käi gus ris tu sid nii fan taa sia 
kui reaal sus ning äär mi selt inim li kud ja hin-
ge li sed si tuat sioo nid. Pea te ge la sed ko han-
du sid peaae gu kõi ge ga, hir mu le sai vas tu 
huu mo ri ga. Ent lõ pus osu tus kõi ge hirm sa-
maks kat su mu seks te ge las te le hoo pis va ba-
dus. 

Pea le pin ges ta vat kaa sae la mist sai me 
koh vi kus nau ti da Anu Pa ga ri mee li ja mait-
seid pai ta vaid se fi i ri kor vi ke si. 

Eten du ses oli sü ga va mõt te list ai nest. 
La vas tus ning näit le ja tööd olid head ja nau-
di ta vad. Tä na me kü la li si! 

Kat ri

Kes avas uk se?
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Kalakarikas 2019
MERELAIU PUHKEKÜLA

04.05.2019 kell 10.00

kalapüügivõistlus aerupaatidel (lubatud päramootorid) 
võistlejatel sauna kasutamise võimalus (peale võistlust) 

auhinnad paneb välja Bobo Fishing ja Puhv 
kaldal pakutakse sooja närimist

KALDAL PÜÜGIVÕISTLUS LASTELE 
lõkkeõhtu merelaiu sadamas, ELAV MUUSIKA 

majutuse võimalus kämpingutes (eelregistreerimisel) 
aerupaatide laenutus (eelregistreerimisel)

KAVA
9.00 kogunemine
10.00 võistluse start 
16.00 võistluse lõpp 
16.45 autasustamine 
18.30 saun võistlejatele 
20.00 lõkke süütamine

MERELAIU PUHKEKÜLA, TÕSTAMAA LAHT, TÕSTAMAA     INFO: +372 501 7067

PILET

20 EUR

paatkond

Tõstamaa laululava

KORISTUSTALGUD

laupäeval, 4. mai 2019, kell 11
Pärnumaa, Pärnu linn, Tõstamaa alevik

TALGUTÖÖD: 

prügikoristus, oksakoristus, riisumine.

KAASA VÕTTA: 

töökindad, rehad ja HEA TUJU!

Talgujuht, kontaktid: Tõstamaa Rahvamaja, 

katri@tostamaa.ee, 523 6350

Talgukood: 190322009




