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Kümme vahvat judokat tõid koju
samapalju medaleid
Pärnu linna meistrivõistlused judos lastele toimusid
13. oktoobril 2020.
Tõstamaalt sõitis võistlustele
10 judokat. Koroona tingimustes oli ürituse läbiviimine paras
pähkel. Isegi vanemad ei saanud
oma võsukesi vaatama minna.
Treener Ott Otsmanni sõnul
võistlesid meie lapsed südikalt ja
olid väga tublid. Tõstamaal treenib Otsmann lapsi juba neljandat hooaega. Judo on selline hea
ala, arendab nii keha kui vaimu,
on treener veendunud. Lasteaias
on treeneriks Kristjan Hendrikson, seal teevad mudilased esimese tutvuse judoga.
Pärnus käisid medaleid toomas: Kristjan Sims, kuldmedal;
Kert Sims, kuldmedal; Revo
Raavik, hõbemedal; Romet Lille, kuldmedal; Jakob-August
Kalbach, pronksmedal; Timo
Marus, kuldmedal; Magnus

Karl Magnusson, pronksmedal; Markus Imans, hõbemedal;

Hans Romet Uustalu, hõbemedal ja ainukese tüdrukuna veel

lasteaialaps Janely Sims, kuldmedal. TT
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Juhtkiri

Avalikud pakendikonteinerid ja pake

F

Miks sorteerida pakendeid?
Pakendijäätmed on tooraineks erinevate
toodete tootmisel ning pakendite taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Tänu
sorteerimisele antakse liigiti kogutud prügile uus elu uue toote näol, mis on vähema
ressursi kulukam, kui toota uus toode.
Segaolmejäätmed ladustatakse prügimäele, mille tõttu on eriti oluline sorteerida
jäätmeid eraldi, et rohkem jäätmeid saaks
suunata ümbertöötluseks uuteks toodeteks.
Lisaks vähendab jäätmete liigiti sorteerimine kulusid Teie olmejäätmete veole kuna
näiteks ainult pakendeid eraldi sorteerides
ja avalikesse pakendikonteineritesse viies,
väheneb märgatavalt ka jäätmete kogus,
mis toob kaasa selle, et saate soetada väiksema olmejäätmete konteineri, mille tühjendamine on soodsam.

ilmi “Klass” linastusest on möödunud terve igavik. Omamoodi pani
see veerema terve meedia masinavärgi, sest kinomees Ilmar Raag rääkis läbi
ﬁlmi halastamatu loo koolikiusust ja ükskõiksusest.
Mõned õpetajad isegi ei soovitanud
seda vaadata, andvat halba eeskuju, hakatakse matkima ja üleüldse ei ole asi nii hull
midagi.
Teisalt ilmusid ekraanile julgemad, kes
oma koolikannatustest julgesid rääkida.
Ühed vaatavad pealt kaaslase kiusamist ja
teised jälgivad tummalt valusaid ülestunnistusi läbi helesinise ekraani.
Raagi aegsed rusikakangelased elavad
ennast välja kuskil mujal, aga kardetavasti
pereringis, tänaval, töökohtadel. Ring hakkab otsast peale.
Mõned päevad tagasi silmasin kuidas
kuuene mudilane vaatas telerist tähelepanelikult järjekordse koolikiusu ohvri lugu.
Vaikselt, muidu nii uudishimulik poisike.
Rääkisime sellest järgmisel päeval. Jah,
ka nende lasteaias on poisid, kes kogu
aeg kiusavad. Mõnikord teevad kambaka.
Vahepeal keeldus poiss lasteaeda minemast. Raske oli aru saada, milles asi.
Kuidas saab laps ennast kaitsta, kui on
südikust, kurdab kasvatajale, aga kui ei ole?
Väikestele inimestele saame ikka ja
ainult meie, täiskasvanud, hea ja halva
vahekorra selgeks teha. Õpetada üksteisest, aga ka looduse loomakestest hoolimist.
Peab olema väga tähelepanelik, et vägivald ja ükskõiksus ei hiiliks juba põnnipõlves lapse hinge. Ehk pääseb nõnda kurjuse
rattast mõnigi laps.
Vägivalda on meie ümber masendavalt
palju, sama palju kui kõrvalseisvaid ükskõikseid kodanikke.
Ülle Tamm
toimetaja

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

Milliseid jäätmeid tohib panna segapakendijäätmete (kollasesse) konteinerisse?
Konteinerisse võib panna: kõiki liiki
pakendeid, mida kasutatakse kauba hoidmiseks ja kaitsmiseks.
PLASTPAKENDID: plastist joogipudeli
ja kanistrid, jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt
šampoonipudelid), plastkarbid (nt salatikarbid), kilekotid ning muud plastkotid (nt
suured suhkrukotid).
KLAASPAKENDID: värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh siirupi- ja
õlipudelid) ning muud klaaspakendid. NB!
Klaastaaralt tuleb eemaldada metallkorgid

ja kraed.
METALLPAKENDID: alumiiniumist ja
muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud metallpakendid.
JOOGIKARTONG: tühjad ja puhtad
tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid).
Millised jäätmeid tohib panna paber- ja
kartongjäätmete konteinerisse?
Konteinerisse võib panna: ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaamid, ümbrikud,
pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid. Vanapaberi hulka sobivad veel ka puhtad paberpakendid – näiteks hambapastatuubid, kosmeetikatooteid ja hommikuhelbeid jt ümbritsevad paberpakendid.
Konteinerisse ei või panna: märg ja
määrdunud paber ja papp, kiletatud ja
vahatatud paber ja papp (nt kinkepaber),
foolium- ja kopeerpaber, mähkmed ja
hügieenisidemed, pabersalv- ja pabertaskurätikud.
Millised jäätmed EI SOBI pakendikonteinerisse? (kuid mis on pakendikonteinerites kahjuks liiga sageli)
Ohtlikud jäätmed: ohtlikke jäätmeid
aitab eristada pakendil olev oranž märk
pealuu või leekidega. Ohtlikud jäätmed on
veel akud, patareid, elavhõbedaga valmistatud tooted (näiteks säästulambid, kraadiklaasid), ravimid, süstlad, vanaõli, värvi-,
laki-, liimi- ja lahustijäägid, rotimürk, biotsiidi, väetised jms.
Elektroonika jäätmed: Rösterid, veekeet-

Õdus videvikutund viiu
Kuhu iganes sa ka ei läheks,
alati on seal keegi,
kes vajab oma ellu veidike valgust.
Muusika toob seda kindlasti.
(Indiaani vanasõna)
Covid-19 laiab terves maailmas ja hirmutab kogu inimkonda võõra ja tundmatu
haiguse ning isegi surmaga. Targad arstid
ja teadlased on välja töötanud ettevaatusabinõusid, kuidas hoiduda nakatavast viirusest.
Paljud meelelahutusüritused on ära jäetud, kultuuritarbimine viidud miinimumini. Ühesõnaga, enneolematu olukord,
mida kogen oma pika elu jooksul esmakordselt. Eelnenud olukirjelduse valguses
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endijäätmed
Pakendijäätmete avalikud kogumispunktid
Tõstamaa osavallas:
Tõstamaa alevik
Tõstamaa koolimaja
juures (Kalli mnt 13)
Tõstamaa rahvamaja
juures (Varbla mnt 3)
Katlamaja juures
(Nooruse 1)
Nooruse 7 maja juures
Kaupluse „Teine võimalus“ juures (Kalli mnt 1)
Tõhela
Tõhela rahvamaja parklas
Seliste
Seliste endise poe juures
Pootsi
Pootsi poe juures
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1

1
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1

1
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NB! Palun tooge pakendijäätmed konteinerisse tühjalt,
puhtalt (piisab loputamisest) ja kokkupressitult!

jad, telekad, tolmuimejad, boilerid, elektroonilised mänguasjad,
elektrilised tööriistad, eletripliidid jms.
Suurjäätmed: WC potid,
kraanikausid, segistid, erinevad plastikust/metallist mahutid, tünnid ja konteinerid, mööbel, madratsid, lapsevanker, aia-

CD-plaadid, tühjad/katkised
pastapliiatsid, kirjaklambrid,
hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne),
määrdunud pakendid ja paber.
Biolagunevad jäätmed: toidu
jäätmed, haljastusjäätmed (muru, lehed). NB! biolagunevaid
jäätmeid on võimalik taaskasutada näiteks valmistada kompostmulda.
Ehi tus jäät med: tel li sed,
betoon, krohv, klaasvill, jms
Eraisikud saavad kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest, rehvidest (8
tk) ja elektroonikast vabaneda
TASUTA, viies need Tõstamaa
jäätmejaama aadressil Tööstuse 1, Tõstamaa alevik (Avatud:
L kell 9-13). Tasu eest saab jäätmejaamas ära anda ehitusjäätmeid, suurjäätmeid, eterniiti ja
lehtklaasi.

mööbel.
Segaolmejäätmed: määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad
suured kondid, toidulisandid ja
vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, hügieenisidemed, kassiliiv,

Jäätmemajanduse kohta tekkivate küsimuste ja ka ettepanekute korral võib pöörduda
julgelt minu poole kirjutades
e-posti aadressile elen.kuningas@parnu.ee

Seetõttu oli seekordne muusikavalik ka meile võrdlemisi
tuttav – lihtne, armas ja lihtsalt
ilus. See oli nagu sõõm värsket õhku selles viiruste hirmus
kõhedas maailmas.
Kuu la jad on tä nu li kud
ansambli juhile Erhardile, kes
oma elurõõmsa olemuse ja mit-

mete pillide mänguoskusega pakkus tõeliselt nauditavat
esitust. Kahjuks jäi tänuaplaus
kesiseks, sest plaksutajaid oli liiga vähe.
Loodan, et järgmisel meelelahutusüritusel oled ka sina
plaksutajate hulgas.

Elen Kuningas
Keskkonna- ja heakorraspetsialist

limuusikaga
mõjub iga muusikapala kuulmine tõelise tujutõstjana.
Just niisugust muusikat esitas 25. septembril Tõstamaa
rahvamajas viiuliansambel Pärnu Spelmanslag. 10-liikmelise ansambli põhiliseks muusikainstrumendiks on viiulid, aga
ka nooruke Joonas tšelloga ja
ansambli juht Erhard Ohlhoﬀ
erinevate lõõtspillidega. Joonas esines ansambli koosseisus
alles teist korda, aga ta mängis
vahvalt välja ka operetimuusika lood.
Ansambel viljeleb peamiselt
Põhjamaade rahvamuusikat.

Efeline

Kallid
lapsevanemad
 Rõõm on tõdeda, et Tõstamaal on palju lapsi. Meie kaunis ja rahulik kodukant on
atraktiivne ka uute lastega
perede seas. Kahjuks on lasteaia kohtade arv piiratud.
Oleme jõudnud olukorda,
kus on tekkinud järjekord lasteaia kohtadele ning selleks, et
saaksime kõigile tagada koha
lasteaias on vaja aegsasti esitada kohataotlus ARNO.ee
keskkonnas.
Eriti kiiresti palume kohataotluse täita lapsevanematel,
kes soovivad lasteaia kohta
2021/22 õppeaastal (vahemikus september 2021 – mai
2022). Kuivõrd lapsi on rohkem kui kahe rühma jagu, siis
kaalume erinevaid variante, et
tagada koht kõigile soovijatele.
Kohataotluse saab esitada
https://arno.parnu.ee/
Küsimuste korral saab infot
lasteaed@tostamaa.ee või
helistades lasteaeda 53465490.
Kadi Adler
Tõstamaa lasteaia direktor

Pisut teisitsugune
eakate jõulueelne
kokkusaamine
 Tänavune eakate jõulueelne kokkusaamine saab tervise
ohutuse nimel toimuma pisut
teisiti.
Kutsume kõiki eakaid laupäeval, 12. detsembril kell 12
Tõstamaa rahvamajja jõuluhõngulisele keskpäevakontserdile.
Nuppviiuli ja lõõtsa saatel
laulavad Janne Suits ja Kristi Kool. Lauldakse vanu laule
elust ja armastusest. Naised
kutsuvad kõiki kuulajaid ka
ühislaulma. Ansambel Suits
ja Kool on tegutsenud alates
2014. aastast.
Vaheajal pakutakse küpsiseid ja teed.
Transpordi ja muude küsimuste korral helista 57876658
või 4448163 (Tiiu).
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Postiteenused tulevad maal ka koju kätte
Selleks, et postiteenuste
kättesaadavust veel paremini tagada, toob Eesti Post
postiteenused personaalse
postiteenuse raames ka koju.
Piirkondades, kus postiasutus
asub kaugemal kui 5 km või
kus kohalik postiasutus on
ajutiselt suletud, on selline
personaalne postiteenus
kliendi jaoks tasuta, maksta
tuleb vaid tellitud teenuse
eest (näiteks postmargi ost
või kirja ja paki saatmine).
Personaalse postiteenuse puhul osutatakse klientidele postiteenuseid kirjakandja
vahendusel. Kirjakandja saab
kliendi juures müüa postmarke,
vormistada ajalehtede-ajakirjade tellimuse või panna kliendi
eest kirjad ja pakid teele. Samuti saavad kirjakandja vahendusel
kliendid tasuda oma arveid või
võtta vastu pakke ja kirju.
Teenuse saamiseks tuleb
Omniva kodulehel täita ankeet
või helistada klienditeenindusse numbril 661 6616. Tellimuse vormistamisel tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja
abil teha, mis kuupäeval, kellaajal ning mis aadressil. Seejärel

võtab klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.
Kirjakandja kojutellimine on
tasuta, maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud
teenustasude eest. Loomulikult
kehtivad täpselt samad hinnad
kui postiasutustes.
Kirjakandja tuleb tellimust
täitma üldjuhul juba järgmisel
tööpäeval, aga mitte rohkem kui
3 tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb koju või tööle tööpäeviti
kell 8:00-16:00.
Personaalne postiteenus on
suunatud maapiirkondades postiasutusest kaugemal elavatele
inimestele ning eriti mugav neile, kel ea, tervise või transpordi
puudumise tõttu postiasutusse
minek raskendatud. Kirjakandja
toob postiteenuse koju kätte!

Suur valik postmarke otse
postkasti
Ka markide ostmiseks on
kliendi jaoks postiasutuste kõrval olemas mugavam lahendus.
Selleks ei pea kodust lahkumagi – postmarke saab osta otse
e-poest ja lasta tuua need otse
oma postkasti. E-poest leiab
suurima postmarkide valiku

ning markide postkasti tellimine maksab 0,90€, marke pakiautomaati tellides on teenustasu 2,46€. Lisaks postmarkidele
on e-poest võimalik soetada ka
kirjasaatmiseks vajalikke ümbrikuid, postkaarte ja muud postikaupa.

Kirjakastid leiad nüüd
kaardilt
Kui postmargid ja ümbrikud
käes, siis on kirja teelepanemiseks mitu võimalust. Kirja saab
postitada kirjakasti kaudu, üle
anda postiasutuses või samamoodi kodus kirjakandja vahendusel.
Alates selle aasta suvest on
kõik kirjakastid ja tühjendusajad märgitud ka kaardile. Kokku on neid Eestis ligi poolteist
tuhat. Kaardirakendus võimaldab kliendil erinevate linnukeste märkimisel vaadata, kas ainult
pakiautomaatide, kirjakastide,
postkontorite ja postipunktide
või kõigi ligipääsupunktide asukohti korraga.
Kirjakastid on oranzi värvi ja
leitavad kõigis populaarseimates kogunemiskohtades Eestis.
Kirjakasti kaudu saab postitada
lihtkirju nii Eestisse kui ka muja-

le maailma.
Alates 15. oktoobrist muutusid kõikide kirjakastide tühjendamisajad kliendi jaoks lihtsamaks ja loogilisemaks.
Kõikides linnades tühjendatakse kirjakaste edaspidi esmaspäevast reedeni kell 9:00 ja väljaspool linnasid esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel kell 8:00.
Nii teavad kliendid paremini
arvestada kirjakasti tühjendusajaga ilma, et tuleks iga erineva
kirjakasti puhul tühjendusaega
üle kontrollida. Erandiks tühjendusaegade puhul on väikesaared, sest nende tühjendamisel sõltub postikanne praamiliiklusest.
Kirja postitades tuleb kliendil jälgida ka kirjakasti tühjendamise aega, sest kiri on üle
antud alles siis, kui toimub kirjakasti tühjendamine. Seega, kui
kiri pannakse kirjakasti näiteks
õhtul pärast kirjakasti tühjendamist, siis läheb kiri teele järgmise tühjendamise ajal. Kirjakastide tühjendamise ajad on märgitud kirjakastidele, lisaks on need
leitavad ka veebikaardilt.
Mattias Kaiv
OMNIVA meediasuhete juht

Puuetega inimesed saavad Pärnumaal tasuta hambaravi
Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi
võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele,
kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda.
Nende inimeste hambaravi
eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta
ravida kogu elu. Tasuta hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese
terviseseisund peab vastama, et
ta saaks tasuta hambaravi.
Eriarsti või perearsti otsusega
saavad tasuta hambaravi need
puuetega inimesed, kes ei suuda
ise oma suuhügieeni eest hoolt
kanda ja seda ka mitte kõrvali-

sel juhendamisel. Nende hulka
kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismispektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded.
Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega,
millega kaasnevad käte liigutushäired (nt Parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).
Vajadusel määrab raviarst
(mitte hambaarst) inimesele
õiguse tasuta hambaraviks, sh
narkoosis tehtavaks hambaraviks ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab
info ka riigiportaali eesti.ee. Kui
patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus,
võib vastuvõtuaja broneerimi-

seks pöörduda hambaarsti poole.
Tähele tuleb panna seda, et
tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga
leping ja kes pakub hambaravi
puuetega inimestele.
Kindlasti tuleb välja tuua,
millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised
on olnud eelnevad kogemused.
Näiteks ei saa lamavat inimest
tavalises hambaravi kabinetis
reeglina ravida ja seda tuleb teha
hoopis haiglas.
Pär nus pakuvad puuetega inimestele haigekassa toel
tasuta hambaravi: Tammsaare
Hambaravi OÜ, DRR Hambaravi OÜ, Hambaravi Piret Ross-

ner OÜ, Hambaravi Raili Koiksoon OÜ, Hansa Hambakliinik
OÜ, Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ, Lembi Sõro Hambaravi OÜ, MyDoc OÜ, Periodent
OÜ. Audrus osutab puuetega inimestele tasuta hambaravi
Tammsaare Hambakliinik OÜ.
Kontaktid leiate https:// www.
haigekassa.ee/hambaravi-partnerid.
Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on
vaja kasutada invatransporti, siis
tuleks ühendust võtta kohaliku
vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga,
kes aitab seda organiseerida.
Vivika Tamra
Haigekassa peaspetsialist
Avalike suhete ja tervise edenduse
osakond
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Võrratu Playback show sütitas noori
2020. aasta oktoobrikuu Tõstamaa
keskkoolis jääb meelde võimsa
Playback showga, mille teema oli
tänavu VABA.
Peaaegu kõik klassid alates viiendikest
olid ette valmistanud põnevad etteasted,
mida hindas suurepärane kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Epp Tuisk (1. klassi õpilase lapsevanem), Kätlin Kask (2.
klassi õpilase lapsevanem) ja Karin Lumera (3. klassi õpilase lapsevanem). Lisaks
nägime laval ka õpilaskodu noorte kava ja
sisukat õpetajate etteastet.
Playback show Tõstamaa keskkoolis
on üks populaarseimaid üritusi, mida alati
oodatakse. Sel korral võis laval näha Üllar
Jörbergi, Nancyt, Anne Veskit, Aquat jpt.
Kõik osalejad said tunnustatud – klassidele jagati tänukirjad, kommid ning silmapaistvamad said eriauhindu.
Esimese koha saavutas vinge 5. klass,
kes sai rändkarika ja koogi võimsa Queeni esitluse eest. Esitati mitu tuntud Queeni lugu, millele publik rõõmsalt kaasa
elas. Teise koha saavutas 11. klass, kelle
kavas oli mitmeid tuntuid välismaa lugusid. Kolmandaks jäi 10. klass, kelle esitatud eestikeelsed lood olid kõigile teada, et
kaasa laulda.
Taaskord oli näha, kui andekad on
noored oma vahvate ideedega ja milline
meisterlikkus tuleb esile neid kavasid esitades. Eks õpetajadki proovivad nendega sammu pidada. Sedasorti ühisüritused
loovad kooli parema õhkkonna. Looda-

Õpetajate
popurrii-tiim
playback
showl.

Playback show võitis võrratu viies klass!

me, et see traditsiooniline üritus jätkub
pikalt.
Täname kõiki osalejaid suure vaeva ja

võimsate etteastete eest!
Karoliine Kask
Tõstamaa keskkooli huvijuht

Sportlikud ja väge täis pärisõpsid nautisid pidupäeva valvsate noorõpetajate pilkude all

Vallatud õpetajate päeva õpilased 2020.

2020 õpetajate päeva õpetajad.
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Manijas on suurem
kadrisantimine plaanis!
 Laupäeval, 28. novembril
tähistatakse Manijas kadripäeva. Kella neljaks tuleks koguneda saarekeskusesse, et seejärel
seltsis külale tiir peale teha. Seejärel minnakse üheskoos saarekeskusesse peole.
Sellel aastal pakutakse pidulistele sooja toitu. Külmad suupisted ja meelepärane kurgukaste tuleb endal kaasa võtta.
Kõige ilusam Kadri saab auhinna Lisaks lustakad kadripäeva
kombed ja mängud. Rahvast
tantsitab ansambel Manija Poisid.
Oma osalusest palutakse teada anda hiljemalt 20. novembriks, et korraldajad teaksid kohtade arvuga arvestada.
Pidu on kõigile tasuta.
Registreerida saab: egert.pull@
gmail.com või sveaaavik@hotmail.com või telefonil 514 8917.
(Svea). TT

MuSica Hymnis

Kädy Plaas, sopran
Allar Kaasik, tšello
Čiurlionise keelpillikvartett:
Jonas Tankevičius, 1. viiul
Darius Dikšaitis, 2. viiul
Gediminas Dačinskas, vioola
Gleb Pyšniak, tšello

Kavas:
Ludwig van Beethoven,
Johann Sebastian Bach,
Michał Kleofas Ogiński, Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis, Kuldar Sink,
Galina Grigorjeva, Veljo Tormis

Kõpu küla, Tõstamaa osavald, Pärnu
tel: +372 523 6066, sales@maria.ee, www.maria.ee

Pilet 15 €
Piletid saadaval Piletilevis,
e-mail: sales@maria.ee või
tund enne algust kohapeal.
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KUHU MINNA

NOVEMBER
Pühapäeval, 1. novembril kell 15 Maria talu kontserdisaalis
HINGEDEPÄEVA KONTSERT
Pühapäeval, 8. novembril kell 18 Pootsi mõisas
Andres Dvinjaninovi monokomöödia
“Vanuse viiskümmend varjundit”
Pühapäeval, 8. novembril kell 16 Tõstamaa rahvamajas
Belgia lõõtsamängija
Hartwin Dhoore soolokontsert
Laupäeval, 21. novembril kell 19.30 Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL
tantsuks ansambel Pepper Souce,
mustkunstnik CHARLEKAS, õhtujuht ja DJ Urmas Lass
Teisipäeval, 24. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG
Laupäeval, 28. novembril Manija saarekeskuses
KADRIPÄEV Manõjas, tantsuks Manija Poisid.
Kadrijooksuks kogunemine saarekeskuses Vaigul kell 16
Pühapäeval, 29. novembril kell 15 keskalevis
JÕULUTULEDE SÜÜTAMINE
kell 15.15 lasteaia heategevuslik kohvik,
kell 15.45 Tõstamaa rahvamajas
JAAN ELGULA JA TOOMAS LUNGE KONTSERT
NÄITUS TÕSTAMAA RAHVAMAJAS:
Dmitri Harakka-Zaitsev „Isuri naine: Õnnehetk“
Avatud 30. novembrini 2020 tööpäevadel 13-17 ja
ürituste toimumise ajal
Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi ja täiendusi.

TÕSTAMAA
RAHVAMAJAS

8. novembril kell 16

TÕSTAMAA RAHVAMAJA
TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI
alates 19.10.2020:
NÄITUSESAAL: 1 tund 10 eurot
ööpäev 50 eurot
VÄIKE SAAL: 1 tund 15 eurot
ööpäev 100 eurot
SUUR SAAL: 1 tund 25 eurot
ööpäev 200 eurot
PILETIGA ÜRITUSED, TEATRID, KONTSERDID:
vähemalt 10 % piletimüügi tulust
NOORTEKESKUSE RUUMID: 4 tundi 25 eurot
JÕUSAALI KASUTAMINE: 2 eurot külastus /
kuni 18 aastani (kaasa arvatud)
Pärnu linna lastele ja noortele tasuta
LAULULAVA: 1 tund 25 eurot
ööpäev 150 eurot
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SILVI TOMSON
23.09.1942 – 30.09.2020

UNO JANSEN
02.08.1952 – 08.10.2020

ARVO JAANUS
13.03.1965 – 12.10.2020

SANDER VAHUVEE
15.03.1973 – 20.10.2020

