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KR Nord alustas
tehnokülas kaks aastat
tagasi akende ja uste tootmist.
Tänaseks on töökas kollektiiv tõestanud,
et julge osus firma luua oli igati õige!
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RIIGIKOGU VALIMISTE INFO

RIIGIKOGU VALIMISED TOIMUVAD 3. MÄRTSIL 2019.
Tõstamaa osavallas asub valimisjaoskond nr 17 Tõstamaa rahvamajas
aadressil Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik.
Eelhääletamine toimub 25. - 27. veebruaril kell 12.00 - 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval 3. märtsil toimub hääletamine kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab kuni 27. veebruar kell 18.00.
Tõstamaa osavallakeskus
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JUHTKIRI
 Prrr, küll ikka vihkavad.
Infotund riigikogus oleks justkui tarkade inimeste kogum,
kenakesed haridused taskus,
aga lastetuba on koju jäänud,
vist koopas kasvanud. Näib, et
Toompeale on korralik vihaveski käima pandud. Räuskamisest on saanud norm mida
ajakirjandus suure mõnuga
võimendab, aga miks?
Aastatega pole suures plaanis valimiste aegu midagi
muutunud, samad mustrid,
lubadused välja arvatud viha.
Tunnen jõuetust, aga ka piinlikkust seda tralli meediast vaadates ja kuulates.
Ei helgust, rõõmu ega kirgastust tuleviku Eesti peale
mõeldes. Viimasel paaril päeval
olen endas mõningast kirehoogu märganud. Siis kui püüdsin
Omniva ametnikele selgitada, et just siin kunagise Liivimaa piiril, Pärnu linna kaugel
ääremaal on postkontor maailma ja asjadega suhtlemiseks
hädatarvilik. Meie siin oleme
ikka veel inimesed, oskame
lugeda ja kirjutada, mitte lihtsalt üks rida exelis. Poliitikud
lubavad imelist tuleviku maainimesele, nad ütlevad, et tagavad paremad teenused maal!
Päriselus peavad ametnikud
plaani sideasutus hoopis sulgeda. See oli nüüd patriotismist
kantud lõik.
Hea uudis tuli täna siiski ka!
Dr Veskimägi sai lõpuks oma
tahtmise ja võib edaspidi meie
katkisi luid pildistada nii palju kui kulub! Stop! Eksamid ja
õppimine Tartus olgu tehtud,
kuuldavasti juba füüsikas A
käes. AK näitas teemat arendavaid väga tigedaid tädisid.
Läheb veel tsipa aega, küll ta
annab märku, kui võite kelgumäele südamerahus luid prõksutama minna.
Ülle Tamm, toimetaja

Esimene ühinemisjärgne
on möödunud
U

us aasta on alanud ja
siinkohal teeksin väikese tagasivaate, kuidas möödus aasta 2018 Tõstamaa osavallas ning milliseid
investeeringuid on planeeritud
uueks aastaks.
Möödunud aasta oli Tõstamaa osavallale haldusreformist
tulenevate muutustega harjumise aasta. Loodan, et elanike igapäevaelus haldusreform
väga suuri muudatusi kaasa ei
toonud. Omavalitsuse asutused töötavad ja teenused toimivad osavallas edasi.
Omavalitsuse töötajatele oli
möödunud aasta üpriski keeruline ja pingeline, sest muutusid tööülesanded, alluvussuhted jpm.
Mõned valdkonnad (ehitus, planeering, keskkond ja
maaküsimused) on nüüdsest
Audru osavallas või teiste linnavalitsuses töötavate ametnike teenindada. Tõstamaa osavalla kalmistud ja Manija saare
transport läksid Pärnu Haldusteenuste hallata.
Mõningad muudatused on
toimunud asutuste töös, kuid
elanike jaoks ei ole see muudatus mõjutanud teenuse sisu.
Näiteks Tõstamaa osavallas
asuvad raamatukogud on alates 01.05.2018 Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogud ja käsitöökeskuses toimunud laste käsitööringid on sellest õppeaastast läinud Pärnu
Kunstikooli alluvusse.
Järk-järgult ühtlustatakse
mitmesuguseid kordasid, mis
kehtivad kogu uue omavalitsuse territooriumil. Näiteks sotsiaaltoetuste kord, sotsiaaltee-

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee

nuste osutamise kord, haridusasutuste töötajate palgajuhend
jt.
Tõstamaa elanikele olulised
oma identiteeti kandvad asjad
on jätkunud. Heameelt võib
tunda selle üle, et jätkub Tõstamaa vapimärgi väljaandmine ja
meie sümboolika kasutamine.
Jätkunud on Tõstamaa ajalehe ja kalendri väljaandmine ning kodulehekülg kajastab
kohalikke uudiseid ja sündmusi. Jätkunud on traditsioonilised üritused – osavallapäevad, Pootsi laat, RäimeWest jpt.
kohalike elanike jaoks olulised
sündmused. Ka külaseltse toetati väiksemate kogukonnaürituste läbiviimisel.
Esimese ühinemisjärgse aasta järel on raske anda ühest hinnangut, kuidas haldusreform
on meid mõjutanud. On olnud
nii raskusi kui ka rõõmustavaid
asju ja kindlasti seisab palju
muutusi veel ees.
Positiivselt poolelt tooksin
välja, et kodanikule on lisandunud mitmeid uusi võimalusi, toetusi ja soodustusi: näiteks
võimalus osaleda kampaaniates “Hoovid korda” ja “Värvid
linna”, osavaldade elanikele on
laienenud parkimissoodustused, represseeritute maamaksust vabastamine, huvihariduse ja huvitegevuse toetus, õpilastele tasuta hommikupuder,
mitmesugused toetusvõimalused mittetulundusühingutele. Ühtne bussipiletisüsteem
on bussitranspordi kasutamise
muutnud mugavamaks ja paljudele soodsamaks.
Varasemalt Audru vallas

kehtinud erateedele kruusa
eraldamise kord laienes kõikidele osavaldadele ja 2018 aastal esitati Tõstamaa osavallas 13
taotlust, mille alusel sai erateid
parendada 451 tonni kruusaga.
2018. aastal teostati Tõstamaa osavallas järgmisi investeeringuid:
 kaks kruusakattega teed said
mustkatte, kolm teed said uue
kruusakatte
 Eesti-Läti Matkatee programmist rajati kuus puhkekohta
 alustati kaks KIK-i projekti: Pootsi küla ja Tõhela küla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimine
 alustati Eesti-Läti programmist (EstLat Harbours) toetuse
saanud Värati jahisadama projekti teostamist
 korrastati lasteaia hooviala uue tervisekeskuse poolses
osas
 SA Tõstamaa Mõisale soetati muuseumi vitriine ja loodi
uus kodulehekülg
 Seliste külatoas parandati
põrandat
Toetusi said:

 hajaasustuse programmist
toetati nelja Tõstamaa osavalla
majapidamist
 külaseltsidele eraldati toetust kuuele külaseltsile, kokku
üheksa projektile
 riigi huvihariduse toetuse
abil soetati uusi õppevahendeid
paljudele huviringidele
 Teostati noorsootöö projekt “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine,” millega
pakuti noortele meie koolis ja

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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aasta

Huvihariduse toetust makstakse
nüüd ka osavaldades

noortekeskuses mitmesuguseid
tegevusi ja õpitubasid.
 RäieWest sai toetust Kalanduse Leader meetmest
 Lisaks teostati mitmesuguseid projekte Tõstamaa lasteaias
ja Tõstamaa keskkoolis.
Tunneme heameelt selle
üle, et 2018. aastal valmisid:
 uus tervisekeskus, teostajaks
OÜ Tõstamaa Tervisekeskus
 Tõstamaa päästekomando
hoone juurdeehitus, teostajaks
Riigi Kinnisvara AS
 Manija muuseumiait, teostajaks SA Kihnu Kultuuri Instituut
 Suured kiidusõnad lähevad
Nooruse tänava korteriühistutele kortermajade renoveerimise eest. Tänu sellele on aleviku
ilme kohe väga palju muutunud.
2019. aastaks on kavandatud Pärnu linna eelarves Tõstamaa osavallale järgmised
investeeringud:
 jätkuvad kaks KIKi vee- ja
kanalisatsiooniprojekti teostamist Pootsis ja Tõhelas
 Värati sadama projekt
 kohalike teede mustkatete
rajamine 140 000 euro ulatuses
 uue hõljuki soetamine Manija saare transpordiks
 Manija saarekeskuse juurde
tuletõrje veevõtukoha rajamine
 Manija tee ja hõljukiplatsi
rekonstrueerimine
 Tõstamaa aleviku joogivee
kvaliteedi parandamine
 kalmistutel kiviaedade taastamine ja kuuride ehitus
 Tõstamaa rahvamaja jõusaali
kaasajastamine
 Tõstamaa jäätmejaama korrastamine
Soovin kõigile teguderohket
ja edukat uut aastat!
Anu Peterson,
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja

Pärnu omavalitsuse lastega
pered, kelle netosissetulek
pereliikme kohta jääb pärast
eluasemekulude mahaarvamist alla 540 euro kuus,
võivad linnavalitsuselt küsida
7 - 19 aastate noorte huvihariduse ja huvitegevuse
toetust.
Samasugust toetust maksti
juba eelmisel aastal, kuid üksnes peredele, kes elasid endise
Pärnu linna haldusterritooriumil. Osavaldade elanikele laienes huvihariduse ja huvitegevuse toetus selle aasta 1. jaanuarist. Ühtlasi suurenes piirmäär, alates millest on võimalik
toetust taotleda.
Mullu said seda teha pered,
kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 500, tänavu alla 540
euro kuus.
Toetuse määramisel arvestatakse ühe huviringi või -tegevuse kulusid ühe lapse kohta.
Arvesse lähevad osavõtutasud,
kohalkäimiseks vajalik transpordikulu, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, kon-

kurssidel ja laagrites osalemine.
Mitme lapse puhul arvestatakse toetust iga lapse kohta eraldi.
Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas rohkem kui 31
päeva.
„Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul
taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse
võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus
taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aika Kaukver.
Hüvitada võidak se kõik
huvihariduse või –tegevuse
kulud, kuid mitte rohkem kui
100 eurot lapse kohta. Sissetuleku piiriks on valitsuse kehtestatud töötasu alammäär, mis
on sel aastal 540 eurot kuus.
Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse
kõigi leibkonna liikmete sissetulekud, lahutatakse jooksva
kuu eluasemekulud ja jagatak-

se tulemus leibkonna liikmete
arvuga.
Toetusetaotluse võib esitada
lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel
lapse huvides lastekaitsetöötaja. Taotluse vormi saab alla
laadida Pärnu linnavalitsuse
kodulehelt, sellele on vaja lisada taotlust põhjendavad dokumendid ning tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute
kohta.
Täidetud taotlus ja lisatud dokumendid on vaja saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee.
Samuti võib ise tulla linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse, mis asuvad
osavallakeskustes ning Pärnus
Suur-Sepa 16, Metsa 14, Jannseni 5 ja Kaevu 27.
Lisainfot saab linnavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonilt
444 8120.
Teet Roosaar,
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Pärnu Linnavolikogu kehtestas
raieloa andmise korra
Pärnu Linnavolikogu kehtestas 10. jaanuari instungil
Pärnu linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude
raiumiseks loa taotlemise
ning selle andmise tingimused ja korra. Tõstamaa osavallas on tiheasustusalaks
Tõstamaa alevik.
Kehtestatud korraga ühtlustatakse Pärnu Linnavolikogu
ning Paikuse ja Audru Vallavolikogude poolt kehtestatud korrad, mis reguleerib puude raiumist kogu omavalitsuse territooriumil. Antud kord ei reguleeri viljapuude raiumist.
Raieluba on vajalik alates

10 cm rinnasdiameetriga puu
raiumiseks. Luba annab kodanikule õiguse nii puu langetamiseks kui ka hoolduslõikuseks
ning selles määratakse vajadusel kõrvaltingimused, milleks
on näiteks puu asendusistutuste korraldamine või raierahu
perioodil raie keelamine.
Lisaks täpsustab uus kord
hoolduslõikuse teostamise
piirkonnad, kus luba on vajalik.
Raieluba ei ole vaja näiteks kuivanud ja murdunud okste ning
vesivõsude kõr valdamiseks
ning elupuude ja vormipuude
hoolduslõikuseks, samuti okste kärpimiseks juhul kui oksad
varjavad liikluskorraldusva-

hendit või takistavad jalakäijate
ja sõidukite liiklust.
Tuuleheite ja tormimurdude
ning avariiohtlike puude korral tuleb linnavalitsust langetatavatest või maha kukkunud
puudest esimesel võimalusel
teavitada.
Puu raiumiseks annab loa
ning määrab raietööde tingimused Pärnu linnavalitsuse
linnavara- ja heakorrateenistus
kuu aja jooksul esitatud taotluse alusel. Raieluba puu langetamiseks kehtib üks aasta, välja
arvatud juhul, mil raieluba on
seotud ehitusloa või –teatise
kehtivusega.
PLV
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Uuel aastal jõustub
uus tehnovõrkude
talumistasude
seadus
1. jaanuaril lõpeb aastaid
kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud olid
seadusega määramata.
Talumistasu makstakse
tehnorajatise kaitsevööndi
ulatuses ja selle iga-aastane
suurus on 7,5% maa maksustamishinnast.
Talumistasud tõusevad küll
kordades, kuid kahjuks ei vasta
need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige kaitsevööndis tasutavat maamaksu
ja pakub mõningast lisahüvitist
maakasutuse eest.
Lisaks on omanikul õigus
nõuda kulude hüvitamist, mida
ta peab kaitsevööndis kandma
(näiteks asulates heakorrakulud).
Kui tehnovõrgu rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis uudsena peab
siin omanikule maksma vastava
hooneosa kasutamise harilikku
tasu (turuhinda).
Talumistasu saamiseks peab
esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on kohustatud vastava
vormi avalikustama kodulehel.
Talumistasu makstakse omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga
ja kes esitas taotluse hiljemalt 1.
mail. Tasu makstakse välja 30.
septembriks.
Kortermajade puhul võib
avalduse esitada ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne
uue seaduse jõustumist, ei pea
taotlust uuesti esitama. See võib
olla siiski vajalik, sest avalduses
tuleb ära näidata, kas tehnorajatist võimaldab kaitsevööndis
maa sihtotstarbelist kasutamist
või on see piiratud. Esimesel
juhul väheneb talumistasu poo-

le võrra. Varasemate avalduste
puhul kehtib vaikimisi eeldus,
et maad saab sihtotstarbeliselt
kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui
selle suurus kinnistu kohta
jääb alla ühe euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle
osa eest, mis on vajalik ainult
samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks.
Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa)
kinnistute puhul, muu sihtotstarbega kinnistute puhul
makstakse seda vaid juhul,
kui maal asub elektri või gaasi
põhivõrk.
Ta lu mis ta su ko hal dub
enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele
rajatud tehnovõrkudele kui ka
nendele, mis on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel
ja kus pole muud tasu kokku
lepitud.
Ka tulevikus võib servituudi
seadmisel leppida kokku teistsuguses tasus, kui seadus ette
annab. Tuleb meeles pidada, et
talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba.
Maa-ameti geoportaalis on
valminud talumistasude kalkulaator (https://geoportaal.
maaamet.ee/est/Teenu sed/
Talumistasu-kalkulaator-p635.
html). Kui omanik sisestab
oma katastriüksuse nime, siis
kuvatakse automaatselt kinnistul oleva tehnorajatise omanik,
kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle
teabe alusel saab maaomanik
otsustada, kas tasub taotlust
võrguomanikule esitada.
Priidu Pärna,
Eesti Omanike Keskliidu esimees

Tõstamaa Tervisekeskuses on avat

S

elle aasta alguses avasime
Tõstamaa Ter visekeskuse
uutes ja kaasaegsetes ruumides Ülejõe apteegi Tõstamaa
haruapteegi. Paljud Tõstamaa
elanikud on ka meie põhiapteegi kliendid, seega on nüüd
lisaks võimalus kodule lähemal
apteegioste sooritada.
Haruapteegis teenindab ja
nõustab kliente ravimite alal
üks proviisor.
Ootame kliente kahel päeval nädalas – teisipäeval kell
10.00 - 15.00 ja reedel 10.00 14.00.
Koostöös perearst Madis
Veskimäe ja Ülejõe apteegi
kogemuse põhjal sai haruapteeki valitud üsna suur ravimite
valik, mis pidevalt täieneb vastavalt klientide vajadustele ja

nõudlusele. Apteegist leiab ka
tervist turgutavaid toidulisandeid ja vitamiine. Tasapisi suurendame hügieenitoodete ja
apteegikosmeetika valikut. Võimalik on meilt tellida stoome ja
nende hooldusvahendeid.
Kuna meie apteek ei ole seotud ühegi apteegiketiga, siis
saame enda kaubavaliku üle
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Julge pealehakkamine on terve võit
T

õstamaa tehnokülas on
juba kaks aastat toimetanud KR Nord. Karmo
Kuura, Rauno Vaher ja Made
Kuura otsustasid tekitada endale töökoha.

Rauno sõnu oli tal erinevaid
mõtteid, aga praeguse äri jaoks
trehvas olema soodne pinnas
ja ka mõte tekkis just õigel aja.
Karmo omakorda tahtis Soome
metsade vahelt kodumaile tagasi ning punti lõi ka Made, kes on
Karmo õde ja üksiti Rauno abikaasa. Tootma otsustati hakata alumiiniumist uksi, aknaid ja
fassaade ehk siis alumiiniumist
avatäiteid.
Hakatuseks kirjutati äriplaan ja saadi EASilt starditoetust. Kohalik LEADER programm võimaldas toetust olulise tööpingi soetamiseks. Sellest
oli suur abi, sest pankade jaoks
ei olnud nende plaanid atraktiivsed. Kõigepealt tehti korda rendiruumid. Plussiks on ka
see, et naabruses abivalmis ﬁrmad nagu Tekamer, Harjase
ja Morentek. Kõige keerukam
oli siiski see, ei ükski kolmest

ei teadnud sellest tootest suurt
midagi, mistõttu on iga päev üks
suur õppimine ja kogemuste
omandamine. Esimest ust putitati terve nädal, pärastine rõõm
oli seda suurem. Proﬁili tarnijad Soomest ning Poolast on ka
kohal käinud ja õpetusi jaganud.
Lisaks polnud teadmisi, kuludest, jääkidest, seadmetest, hindadest, elektrikulust.
Toodetud kraam sõidutatakse põhiliselt Rootsi ja Norra
ettevõtetele. Tegu ongi nn projektipõhiste tellimustega. Otse
tootjalt tarbijale. Tegu ei ole
sugugi odavate toodetega. Eeliseks on vastupidavus ja vähest
hooldust vajavad aknad-uksed.
Projektis on tihti avade materjaliks märgitud alumiinium, lähima näitena on Selverite uksed,
ka Nord on neid valmistatud.

ud apteek

ise otsustada ja komplekteerida vastavalt kohalike klientide
soovidele. Osa apteegikaupu,
meditsiinitarvikuid ja toidulisandeid tellime otse maaletoojatelt ja sellepärast saame pakkuda soodsamaid hindu.
Paljud põhiapteegi kliendid
on meilt saanud endale selle
kauba või toote, mida kuskilt

Seeriatootmist siit ei leia ja sedavõrd peab rohkem nutti olema,
et erilahendustega hakkama
saada. Müügipakkumiste ja kalkulatsioonidega tegelevad Made
ja Rauno ning Karmo vaatab, et
kõik saaks toodetud.
“Kahe aastaga on ﬁrma saanud jalad alla ja selles mõttes on
ikka hästi läinud,” muheleb Rauno. Kõik töötajad on õppimise tahte ja võimega ega kergelt
ei tule midagi. Omanikud on
kohalike meestega rahul.
Hiljuti vallalehes avaldatud
töökuulutuse peale tuli palju
sooviavaldusi ja läks nii, et ühe
töötaja asemel võeti tööle kolm.
Kõige olulisem on see, et mehed
omavahel sobivad ja on mõnus
meeskond. Made korraldab pisikesi meelespidamisi ja ühiseid
tähtpäevade pidamisi.
Asjaolu, et tooted ei ole standardmõõdus on tekitanud erimõõduliste euroaluste vajaduse. Nord teeks heal meelel mõne
väikese puiduﬁrmaga koostööd
ja ootab kontakte.
Veel oleks tööd ühele väikesele uste-akende paigaldusfirmale, sest tihti soovitakse too-

teid koos paigaldamisega.
Muidugi tahaks kõik tootjad
ja eksportijad omi asju teha Paldiski sadamas, aga siin metsade
vahel tuleb lihtsalt oskuslikult
planeerida ja suures plaanis pole
häda midagi, arutleb Karmo.
Kokkuvõtvalt ütlevad omanikud, et alustati nullist ja mullu oli käive ca 800 tuhat eurot.
Tänavu loodetakse samuti tõusu, aga eks saab näha kuidas
majanduses üldiselt läheb. Loodetavasti maksavad kõik oma
arved kenasti ära. Krediidikindlustusega turvatakse ﬁrma tagamaad võimalike viperuste vastu.
Noor ja väike ettevõte on tagasilöökide suhtes väga haavatav.
Palgatööga võrreldes venivad
Karmo, Rauno ja Made päevad
ikka väga pikaks, aga nad on sellega päris rahul. Kes tahab näha
Nordis tehtud ust, astugu kohaliku päästekomando majast läbi.
Vot, mis võib juhtuda, kui
paar aastat tagasi külapeal kindlad teadjad ütlesid, et Tehnokülas hakatakse järelhaagiseid
tootma!
Ülle Tamm,
TT toimetaja

Sillametsa noortel optimismi jätkub
mujalt apteegist pole leidnud.
Nii ongi meie Ülejõe apteegis
müügil sellised tooted nagu
näiteks hapnikuvunt sid ja
“krokodill“.
Et klientidele parimat teenust osutada, on võimalik vajadusel helistada Ülejõe apteegi
telefonil 443 2255 tööpäevadel
kella 9 - 17 ja anda teada oma
ravimi soovidest. Registreerime Teie soovid ja kindlustame ravimi saadavuse järgmisel
lahtiolekupäeval haruapteegis.
Infot saab küsida ka meili teel
info@ylejoeapteek.ee
Püsige tervena, kuid vajadusel pidage nõu ikka arsti või
apteekriga. Ootame Teid ja
oleme valmis Teile nõu andma!
Piret Ild,
Ülejõe apteegi juhataja

H

ooaja viimase üritusena
kutsus Sillametsa rahvas
taimeaeda kokku oma kliente, et
neilt küsida, mida võiks paremini teha ja mida veel müüa.
Otseselt kiruda ei saadud ja
oldi üldiselt taimeaia tegemistega rahul. Sooviti, suuremat sortimenti, rohkem puid. Muidugi
tuli jutuks ehituspoe kadumine, ning nüüd soovitakse kruvisid ja muud taolist kaupa ka taimeaiast osta.
Kevadest hakkab klientide
soovil sõitma taas kaugematesse nurkadesse taimebuss, sest
kõigil soovijatel ei ole võimalust
ise Tõstamaale sõita. Inimesed
tahavad suhelda ja eks kaugemas külas ole taimebussi saabumine juba nagu üritus, kus saa-

dakse kokku ja räägitakse juttu.
Sellekohane info ilmub kevadel.
Taimeae da tuleb tänavu
kindlasti suurem valik ilupuid ja
-põõsaid, mitmesuguseid okaspuid ja muidugi viljapuid Eesti tootjatelt. Plaanis on rohkem
kujundusnäidiseid rajada.
Kindlasti jätkatakse teemapäevadega. Osad teemapäevad
viiakse läbi oma talus, et tutvustada taimekasvatuse tööprotsessi. Sellega alustatakse juba varakevadel.
Plaane ja mõtteid, mida teoks
teha on kuhjaga. Jürgen Ranna
sõnul saab Tõstamaal tegutseda ja äri ajada küll, lihtsalt elamiseks ja töötamiseks on täitsa hea
koht. "Tõstamaal on tulevikku",
sõnab Jürgen kindlalt.
TT
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Veiniarmastus viib
P

ootsi mõis on ärganud
pikast talveunest. Sambad kõrguvad majesteetlikult ja lasevad ennast imetleda.
Korrastustööd käivad nii mõisa
ümber kui ka sees.
Pargi piir deks ker ki vad
uhked maakivimüürid ja vana
tiigi asemele on rajatud uus
sügav veekogu. Maja keldriruumides toimetab Marko Põldsam, kes on veinitootmise Pärnu linna ääremaal võtnud südameasjaks.
Marko Põldsam õppis Tartu 1. Keskkoolis ja edasi lõpetas
Tallinnas TSIKi. Tema praeguse
hobi ja äri algus hakkas tasahilju
idanema, kui peale kaheksanda
klassi lõppu osteti Tartu, nüüdse
Rüütli tänava keldripoest poistega esimesed veinid. Vist oli
see tikrivein, mis 1978ndal aastal veinimeki suhu jättis. Vahele
tookord ei jäänud.
Elu täitis korvpall ja palgatöö kuni 2004 ja edasi on mees
ise oma asja ajanud. Riigikorra
muutusega hakkas igasugu veine liikuma ning Marko koolitas
ennast veinialaselt juba põhjalikumalt. Tema meelest tehakse
parimaid veine ikkagi Euroopas
ja seal on ta neid palju maitsmas
käinud ja vaadanud kuidas asjad
käivad. Eelkõige hindab mees
Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa veine ja veinimaju.
Neil reisidel tekkiski unistus
toota ise sellist veini, mis endale väga maitseb ning mida ta ka
teiste seast eelistaks. Tänasel
päeval, tundub Põldsamile, on
see hetk käes.
Elaitist teenib mees senini
ikka magusate mandlite ja kukekommide tootmisega, aga tulevikus võiks veinitootmine leiva
lauale tuua küll. Selleks kulub
veel korralikult aega, tõdeb
mees.
Lisaks veiniarmastusele
peab Marko ennast hirmsaks gurmaaniks ja Pootsis on võimalik seda kõike
nautida – kohalik merekala, aiaviljad, munad.

Isa, Ants Põldsami pojad
Marko, Vahur ja Ants, on Marko sõnul väga lähedased ja omavahel ka suured sõbrad. Igaüks
neist panustab mõisa taastamisse omal moel. Siin sünnivad kolme venna veinid. Mõistagi käib
isa iga päev mõisale silma peale
viskamas ja ka ise mehe moodi
maatööd tegemas.
See, et Markol on Pootsi mõisa keldris võimalus veinitootmist edendada on tema venna
Antsu teene, sest just noorem
vend julges raha Pootsi investeerida, võttes mõisa taastamise põhiraskuse oma õlgadele.
Seltsis otsustati, et mõisas peaks
ikka tootmine olema ning koos
osteti veinitootmiseks vajalikud seadmed. Marko sõnul nägi
vend ikka kõvasti vaeva ja ega
tööd veel lõppenud ole.
2018. kevadel tuli vendadel veel üks hull mõte - rajada
oma puuviljaaed. ”Istutasime
ise kohalike inimeste abiga 400
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b otsaga keldrisse

kirsipuud ja 120 pirnipuud, korralikud aiad sai ümber tehtud.
Ega me ole põllumehed, oleme
käinud Pollis uurimas ja tarkusi kogumas, esimese lõikusega
saime juba ise hakkama,” seletab
Marko. Peetakse plaani mahekasvatusele üle minna. Kolme
hektari jagu puid istutatakse
edaspidi juurde.
Koostöös VTAga sai kohandatud mõisa keldriruumidesse
tootmisruumid ja aktsiisiladu.
Talviseks tootmiseks on varutud marju sügavkülma ja sellest peaks kevadeni jätkuma.
Siis tuleb juba värske rabarber ja
maasikas. Kiirkülmutatud marjadest saabki paremini mahla kätte. Tulevikus tahaks Marko kasutada ka kuslapuu marju,
sest need on juba juuni alguses
valmis ja toreda maitse ning värviga.
Tootmisjäägid lähevad Polli, kus nendest marjajahu valmistatakse. Hetkel tehakse kõik

tööd abikaasaga kahekesi,
aga juba varsti hakatakse
abikäsi otsima.
Igal veinil on oma
iseloom, mõni käib ära
kahe ja poole nädalaga, aga näiteks mustikavein käib juba teist
kuud ja ei kõssagi. Tuleb
kogu aeg töös olla, et tünnid oleks täis. Puhkeaega ei
olegi, töö käib kogu aeg. Ühel
päeval nädalas tegeleb mees
müügiga ja seda on kindlasti vähe, arvab ta ise. Tuleb otsida uusi turustuskohti ja pidada
läbirääkimisi.
FreshGo, suurim toitu koju
sõidutav ﬁrma, võtab meilt otse
kaupa, Selveril on plaan, aga
hästi müüvad ka Pootsi pood ja
Cotze kohvik. Sooviks, et meie
veini hind edasimüüjate juures
ei läheks kosmosesse vaid oleks
mõistliku hinnaga, seletab Põldsam.
“Iga päev veinitootmises on

ainult üks suur õppimine, sest
vähemalt saja aasta jagu on
kogemusi puudu”, ütleb veinimeister. Järgmisel nädalal läheb
esimene vein tammevaati, selleks on esialgu soetatud kaks
vaati. Anumate ettevalmistuseks
kulub viis päeva ja esialgu plaanitakse veini neis hoida mõned
kuud. Maitsmise ja katsetamise asi. Aia taha ei ole veel ükski
partii läinud – õnneks! Tootmises on nii kuiv, poolkuiv kui ka

poolmagus vein, ikka mitmele
maitsele.
“Suvel, kui vähegi jõuab,
tahaks teha juulikuistel kolmapäevadel neli kultuuriüritust
koos veiniga.
Elu on näidanud, et nädalalõpud on üritusi täis, aga nädala
keskel peale rannaskäigu ei ole
midagi peale hakata.
Meie möödunud suvisel üritusel käis läbi kaks tuhat inimest, kontserdil oli 400 külastajat. Tahaks kunagi mõisas ka
teatrit teha”, peab Marko plaane.
Mõisa saal ootab oma esimesele talvisele üritusele 9. veebruaril kell 18, et kuulata Inga ja
Toomas Lunge kontserti, mõisarahvas kostitab kohaliku veiniga ning töötab ka puhvet.
Veinimõis ootab maitsma ja
kuulama!
Ülle Tamm,
TT toimetaja
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Tulbid sirguvad sõbrapäevaks
M

Öös oli jõulu
 Oli pidulikkust, oli rõõmu
ning pisut jõulunaljagi.
Pidulisi hakkas saabuma
täpselt väljakuulutatud ajaks.
Esimesel tunnil kostitas rahvamaja pokaali vahuveiniga
ning lisaks kinkis mõttelise
väikese soovi taimekaartidelt,
mis sedapuhku ennustas enamus saabujaile rahulikku meelt ja
ilusaid uusi algusi, mis uue aasta
hakul ju vägagi paslik.
Õhtut juhtis šiki elegantsusega Egert Pull. Tantsuplats sai
täidetud rõõmsate pidulistega
ansambli Reminders kaasahaaravate 80 - 90ndate megahittide
saatel.
Vahepauside ajal oli kõigil
võimalus valida möödunud
aasta meeldejäävaim sündmus, milleks osutus Rahvamaja
30, Meisterjaani kontsert ning
sõbrapäevapidu koos ansambliga Kentukid. Samuti sai teha
ettepanekuid artistide osas,
keda siia esinema oodatakse
- ampluaa oli kirju ja lai, aga
lubame, et Anne Veski esineb
siin kunagi veel!
Täname teid kõiki, kes tulite
ja meie ühise peo meeldejäävaks tegite - kohalolu, milles
peegeldus koosolemise rõõm.
Ootame teid alati tagasi!
Katri, rahvamajast

Üürile anda 18 m2
suurune privaatne,
heas korras ja
lukustatav
KELDRIBOKS
Tõstamaa alevikus
Nooruse tn
info 5341 2300

i da pi ke malt päev
kevade poole sammub,
seda armsamad on esimesed
kingitud kevadlilled.
Sõbrapäeva tulbid kasvavad Sillametsa talu verandal
juba täies hoos, natuke pakutakse ka hüatsinti. Tulpe ajatatakse vaid oma Tõstamaa
rahva tarbeks. Kellel sõbralille soov, astugu aga suurest
Tõstamaa poest läbi või ostku
tulp otse talust.
Tulbikasvatust peab Milvi oma eriliseks hobiks. Õuekülma, lume ja karguse taustal on ilus ja meeli rõõmustav
noppida värvilisi õisi.
Talus on kujunenud nii,
et lilleiluga juhatatakse sisse algav aktiivne aiandushooaeg. 24. veebruarist lähevad tööle talu kasvuhooned.
Kõigepealt vallutavad lavad
võõrasemad ja kannikesed,
edasi 200 sorti suvelilli, amplid, köögiviljataimede külv.
Kindlast tuleb uusi sorte ja
vastupidavaid suvelilli, millega kliendil võimalikult vähe
tööd oleks. TT
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NÄDALAPLAAN,
VÕTA OSA!
ESMASPÄEV:
15.30 Võrkpalli trenn
19.00 Võrkpall
täiskasvanutele
19.00 Viies Ratas
17.00 Avatud jõusaal
TEISIPÄEV:
15.30 Võrkpalli trenn
16.00 Solistid / Klaver
17.00 Vokiratas laul
17.00 Avatud jõusaal
18.00 Segakoor
18.00 Jooga
lasteaia saalis
õpetaja Natalie Sanna

19.00 Daamide
aeroobika
Ene Lehtsalu

19.00 Näitering
19.00 Mälumäng
1 x kuus viimasel
teisipäeval

KOLMAPÄEV:
12.15 Rütmika
15.00 Judo
15.30 Võrkpalli trenn
16.00 Solistid / Klaver
17.00 Avatud jõusaal
17.30 Ringtreening
treener Hopa-Fit
Piia Soon

19.00 Võrkpall
täiskasvanutele
19.00 Viies Ratas

NELJAPÄEV:
10.00 Toolivõimlemine
11.00 Eakate klubi
1 x kuus

14.00 Judo
15.30 Võrkpalli trenn
16.00 Kitarritunnid /
Bändiõpe /
Trummiõpe
Kuldar Juurik

17.00 Avatud jõusaal
18.00 Jooga
lasteaia saalis
õpetaja Natalie Sanna

19.00 Daamide
aeroobika
REEDE:
12.15 Rütmika
17.00 Avatud jõusaal
18.00 naisansambel
Reedene Rõõm
PÜHAPÄEV:
10.00 Lapiring
1 x kuus

11.30 Vokiratas tants
15.30 Ringtreening
treener Hopa-Fit
Piia Soon

*Lisandub fotoring
toimumise aeg selgub
esimesel kohtumisel
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KUHU MINNA

JAANUAR
Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 19.00
Tõstamaa rahvamajas
Audru Mõisateatri ETENDUS “Se kõrgge kochus”,
pilet 3 € ja 2 €

VEEBRUAR
Esmaspäeval, 4. veebruaril kell 18.00
Tõstamaa rahvamajas
KALLIGRAAFIAT TUTVUSTAV ÕHTU,
juhendaja Kaili-Lotta Juhkam
Laupäeval, 9. veebruaril kell 18.00
Pootsi mõisas
KONTSERT Inga ja Toomas Lunge “Kingitus”
Kolmapäeval, 13. veebruaril kell 19.00
Tõstamaa lasteaia saalis
Rännak südamesse kristallide ja helide saatel,
soovide laeka tegemine. Väekivi Kristallipesa üritus
Teisipäeval, 19. veebruaril kell 19.00
Tõstamaa mõisas
KONTSERT Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
“Unes või ilmsi”
Reedel, 22. veebruaril kell 19.00
Tõstamaa rahvamajas
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
PIDULIK KONTSERT-AKTUS
Kõikide sündmuste kohta rohkem infot Tõstamaa osavalla kodulehel ning
rahvamaja FB lehel (täieneb jooksvalt).
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel kultuurikalendris
täiendusi ja muudatusi.
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Reedel, 22. veebruaril kell 19
Tõstamaa rahvamajas

Esinevad kohalikud isetegijad:
Vokiratas, Reedene Rõõm, segakoor,
solistid, instrumentalistid jne.
Tantsuline tervitus:
Karl Sutt ja Pauliine Mäesalu.
Avame näitused:
Eve ja Karmen Kääri loodusfotod ja
ilukirjas esitatud eesti luule
"Kaunis emakeel".
Aktusele järgneb piduõhtu ja
tantsukeerutus koos
ansambliga Sirli.
Rahvuslikke suupisteid pakub
Janely Koduköögi kohvik ja AnuPagar.
Avatud rahvamaja kohvik.
Tasuta

HEINO MIIDO
07.04.1931 – 28.12.2018

Südamlik kaastunne Andre Ükskivile
kalli ema
kaotuse puhul.
KÜ NOORUSE 6

ELFI NOPPEL
28.01.1946 – 30.12.2018

MEELI SUTT
01.09.1937 – 17.01.2019

Sügav kaastunne Arvo Miidole
isa Heino Miido
kaotuse puhul.
Naabrid

