
Elsa Rand

Elsa Rand sündis 12. märtsil 1947 Petserimaal. Vanemad, isa Mih-
kel ja ema Tanja olid tublid tööinimesed. Isa pidas brigadiri ame-

tit ning naine arvab, et just temalt on pärit tragidus ja organiseerimi-
se vajadus. Koolihariduse omandamine sai alguse koduküla Alaotsa 
algkoolis, edasi Troitsa 8 – klassilises koolis, Petseri 2. keskkoolis ja 
Võru RTK kaupluskoolis, mille lõpetas l965. aastal. Noorpõlves oli 
Elsa kõva suusataja.

Esimene töökoht asus meeste valmisriiete kaupluses Võrus. 1967. 
aastal tuli Elsa Pärnut avastama ning asus tööle ja elama Sinti. Seejä-
rel töötas ta suunamisega mitmetes kaubandusettevõtetes, aga ikka 
inimestega, sest talle meeldib olla rahva keskel. 1969. aastal suunati 
Elsa tööle Liu kauplusesse. Samasse aega jääb tutvumine tulevase 
abikaasa Udo Rannaga, kellega on ühist vagu küntud 52 aastat. Peres 
on pojad Riivo, Raivo ja Veiko. Vanavanematele rõõmuks on sirgu-
mas viis lapselast. Elsa elab juba aastaid koos abikaasaga Aadu talus, 
mis valiti 2009. aasta valla kauneimaks tootmistaluks.

Kuigi Elsa elu on täitnud lapsed, loomad, kapsad, kõrvitsad ja 
kurgid, siis tööelu kõrvalt 25 aastat on Elsa külavanemana ajanud 
innuga elujõulise Kavaru küla asju. Kavarus elab noori peresid, hulk 
lapsi ning kogu külarahvas on väga tegutsemishimuline. Elsale ja 

Tõstamaa 2023. aasta vapimärgi kavalerid

Liia Lobjakas

Liia Lobjakas sündis 10. mail 1960. aastal Paadremaal treialist isa 
Lembitu ja õpetajast ema Leida vanima tütrena. Kolm esimest 

aastat õnnestus käia Paadremaa algkoolis. Kooli likvideerimise tõttu 
tuli õppida viis aastat Varbla põhikoolis. Internaadis elamine tekitas 
tuska ja koduigatsust. 

Keskooli aeg jagunes Pärnu-Jaagupi, Haapsalu ja Tõstamaa 
õhtukooli vahel. Koos keskkooli lõputunnistusega sai Liia 1978. aas-
tal Pärnu Tarbijate Kooperatiivi kaupluskooli kutsetunnistuse. Töö-
le suunati värske müüja Tõhela poodi. Mais 1979 asus Liia tööle 
Tõstamaa poodi, kus on ühtekokku töötanud 44 aastat. Aastatega 
on muutunud kaubavalik kordades suuremaks ja töö arvuti abil vei-
di lihtsamaks.

Liia on koos elukaaslase Mardiga üles kasvatanud tütre Mari ja 
poja Lauri ning on vanaema kolmele tüdrukule.

Liia on laulnud segakooris ja käinud 10 aastat Väärikate ülikoolis. 
Teatris ja reisimas sai ka varemalt palju käidud. Ristsõnade kallal 
meeldib samuti nokitseda. Viimased kaheksa aastat on möödunud 
vanemate eest hoolitsemisega. Naine tahaks tulevikus palju  roh-
kem lastelastega tegeleda. Enda kohta ütleb Liia, et tema elu on väga 
tagasihoidlik.
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              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu
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Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 550 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 

leht@tostamaa.ee

P
eibutavad metropolide tuled tõm-
bavad inimesi enda poole. Lihtne 
alustada seal, kus on juba kõik val-

mis tehtud. Elad, töötad, lõbutsed ja lahus-
tud, kui isu otsa saab lendled järgmisele 
õiele. Selleks, et juured alla kasvaks, tuleb 
ise midagi teha, vaeva näha aastaid, muu-
ta oma kodukoht ilusamaks, targemaks, 
suuremaks ja pista kevadeti sõrmed sooja 
musta mulda.

Kui sügavale need juured on aetud, saad 
aru alles aastatega. Kirjanik Mihkel Mutt 
on kinnitanud, et väikesed ja tugeva väe-
ga kohad on Eesti lootus. Meie siin oleme 
saanud oma ellu kingituseks väikese Eesti 
ja aitäh selle eest! Kurvaks teeb, et kingituse 
hoidmise asemel on asutud ametnike poolt 
kõikjal üle riigi maarahva juuri välja kisku-
ma ning maal elavate inimeste survestamist 
raamatukogude, väikekoolide ja teenuste 
kinnipanemisega. See aeg, kus internaati-
des elamine lapsed kodujuurtest võõrutas 
on meil juba üle elatud. Seda lugupidava-
malt suhtun maainimestesse, kes kõigest 
hoolimata maal elamist jätkavad. Leiavad 
töö kõrvalt aega rahvatantsuks, käsitööks ja 
koorilauluks. Juurdekuuluvast linnulaulust 
ja kumalasesuminast rääkimata.

Valimiste valguses tasub kindlasti üle 
vaadata poliitiliste suminate lubadus-
te laviin. Praeguste arengute põhjal praa-
litakse suurlinnades kõvasti, aga maarah-
vale peale püksirihma pingutamise suurt 
midagi pakkuda pole. Et mitte öelda, istu-
ge kodus ja oodake surma. Aga jõuate veel 
läbinärida, mis elukad need liberaalid, kon-
servatiivid, paremäärmuslased, sotsialistid, 
populistid, vasaktsentristid, parempoolsed, 
rahvuslikud konservatiivid, sotsiaalliberaa-
lid, rohelised idealistid on. Keeruline, mis? 
Võibolla oleks lihtsam, kui valitavate hul-
gast leiaks viisaka, ausa ja haritud inimese, 
sest eks see kandidaatide kamp koosneb 
ikka ja ainult inimestest.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Enn Martson 

Enn Martson sündis Tõstamaal ema Aime ja isa Toivo noorema pojana 22. novemb-
ril 1967. aastal. Esimene teatriroll anti lasteaias, kus poiss pidi mängima teeviita, rolli 

õnnestumise nimel seoti lapsel käed küljepeale kinni. Tõstamaa koolis paistis noormees 
silma elava loomu ja aktiivse tegevuse poolest. Esinemised sõnakunsti ja muusika vallas 
täitsid kooliaja. Peale kooli tuli minna kaheks aastaks armeesse. Nõukogude sõjavägi andis 
teadmise, et kodus oleks aega siiski kasulikumalt saanud kasutada.

1989. aastasse jäi Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuurhariduse kateedri etteval-
mistusosakonnas õppimine, aga siiski leiti pealinnas, et Ennu sinna kooli ei vajata. Küll 
aga ootas kodukoht avasüli andekat piimaautojuhti. Kolme aasta pärast sai Ennust kõrtsi-
pidaja. Ja kui ka see töö oli ära proovitud, tehti mehele1997. aastal ettepanek asuda tööle 
munitsipaalettevõttesse VASSA, mis mõne aja pärast formeeriti ümber OÜ SUFEks. Elu 
on Ennu kommunaalküsimustes kõvasti õpetanud ja täna omab mees Tõstamaa mulda 
peidetud torude kohta üsna täpset infot. Tööd jätkub, sest nüüd tahaks katlamaja uuesti 
tegemist, väljavahetamist vajaks vanemad kanalisatsiooni trassid. Lihtne on teha kui raha 
on, aga kui raha ei ole siis on pisut keeruline, arvab Martson.

Enn on koos elukaaslase Kariniga üles kasvatanud kolm toredat last. Vabal ajal eelistab 
Enn lugemisele ja magamisele näiteringis käimist, aga sinna viimasel ajal keegi ei kutsu. 
Siinkohal küsib mees endalt, et kas peaks ise asja ette võtma. Enn ütleb, et tahaks lõpuks 
aru saada, mida ta tahab. Unistusi ju muidugi on, aga rääkida saab alles siis,  kui mingi järg 
käes.

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu-
le „Korterelamute hoovide korrastamiseks 
toetuse andmise kord“ arvamuse andmine 

Eelnõu tutvustasid linnamajanduse 
osakonna haljastuse peaspetsialist Maire 
Akkermann ja linnamajanduse osakonna 
juhataja Karmo Näkk.

Toetuse eesmärk on parendada korter-
majade hoovide välisilmet ja suurendada 
elukeskkonna turvalisust ning parendada 
mõju looduskeskkonnale.

Toetuse määr ja suurus tuleneb Pärnu 
Linnavalitsuse eelarves hoove korrastavate 
korterelamute toetamiseks määratud sum-
mast, mis võib igal aastal erinev olla.

OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

2. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõule 
„Pärnu Noortevolikogu põhimäärus“ arva-

muse andmine
Eelnõu tutvustas abilinnapea Ene Täht, 

küsimustele vastas haridusosakonna huvi-
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist 
Annika Viibus.

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada 
linna pädevusse kuuluvaid noori puuduta-
vaid küsimusi ning teha nende kohta ette-
panekuid linnavolikogule ja linnavalitsuse-
le, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. 
Määrus sätestab Noortevolikogu õigused 
ja kohustused.

OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

3. Pärnu Linnavalitsuse korralduse eelnõu-
le „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotle-
mine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks 
kasutamiseks (kinnistu Lehtmetsa) arva-
muse andmine

Eelnõu tutvustasid linnamajanduse osa-

Udole meeldib, et külas oleks ilu. Naine sõnab, et ilma kalli kaasa abita ei oleks ta eluilmaski 
külaasju ajada jõudnud. Elsa kaunistab isegi bussipeatuse temaatiliste kompositsioonide-
ga, nii tore ju, arvab ise. Praegu ootab ja rõõmustab bussijuhte Udo ehitatud  peatuses rõõ-
mus jänes. Kavarulastel on mille üle rõõmu tunda: 2005 sai külavahetee mustkatte, Kõpu 
- Kavaru tee asfalteerimine oli unistuse täitumine. Nüüd käib seitse bussi päevas! 

Uue alajaama saabumine likvideeris maastikurisu, sest elekter sätiti maakaabitesse. 
Kavaru sadamas sai külamaja värskenduskuuri. Siin peetakse ühiselt pidusid ja korralda-
takse talguüritusi. Kauge Kavaru on vallamajast alati nõu ja abi saanud ja selle eest suur 
tänu.

Üks suur unistus on Elsa ja teiste kavarulaste südames, nimelt oleks sadamas vaja teos-
tada süvendus- ja puhastustöid, et suuremad paadid ka merele pääseks. Praegu on laevad 
sadamas kinni ja kaptenid kuival. Elsa ütleb, et peab kogu aeg tegutsema ja korraldama 
muidu võib ju haigeks jääda. Küllap saab ka see pisike unistus teoks, on külavanem opti-
mistlik.
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Fotod: Laura Jõe

T
õstamaa aasta noort ei 
ole valitud juba aastaid, 
aga siiski on selle ette-

võtmise taaselustamine olnud 
pikalt mõtteis ning nüüd oli hea 
võimalus see teoks teha, sest 12. 
klassi õpilasel Grettelil oli tarvis 
ideed keskkooli lõputööks. 

Selleks korraks on nominen-
did leitud, komisjon töö teinud 
ja tähtis otsus sai teatavaks Ees-
ti Vabariigi aastapäeva pidulikul 
aktusel.

Tõstamaa aasta noore pree-
mia määratakse tunnustusena 
Tõstamaa noorele vanuses 7 - 
26 aastat, kelle töö, tegevus ja/
või saavutused on olnud teistele 
eeskujuks ning motivatsiooniks. 

Preemia määramisel arvesta-
takse saavutusi kohaliku eluolu 
parandamisele kaasaaitamises, 
vaba aja veetmise võimaluste 
arendamises, eri valdkonda-
de huvide eest seismises ja/või 
omaalgatusliku tegevuse propa-
geerimises.

Tõstamaa noort on varase-
malt valitud kaks korda (esimest 
korda 2016. ja teist 2017. aastal). 

Sel korral esitati aasta noo-
re tiitlile 17 ettepanekut. 
Nominentideks valiti kümme 

Tõstamaa noort: Anna Sharlot-
te Hallgrimsson, Grettel Soo-
nisoo, Keily Kaal, Kene Sire-
li, Kevin Päästel, Lauri Tuhka-
nen, Marleen Sahtel, Merileen 

Meras, Nora Rand ja Rico Roht-
laan. Noorim neist on 8-aastane 
ja vanim 19-aastane.

Suur auhind on juba see, et 
keegi teid tunnustas ja üldjuhul 
on kiitvad sõnad rohkem väärt 
kui auhind kingikotis, aga siis-
ki on kingid kõigile rõõmuks ja 
meeleheaks, et ikka vähemalt 
sama suure hooga edasi min-
na. Auhinnakotti panustas lausa 
23 ettevõtet nii lähemalt kui ka 
kaugemalt. Suur aitäh teile!

Kõikide tublide seast sai lau-
reaadiks vaida siiski ainult ühe 
inimese ning lõpliku otsuse lan-
getas komisjon, kuhu kuulusid 
Tõstamaa keskkooli direktor 
Toomas Mitt, rahvamaja juhata-

ja Gerti Marus ja noorsootööta-
ja Karoliine Kask.

Tõstamaa aasta nooreks 
2023 valiti Grettel Sooni-
soo. Ta on Tõstamaa keskkoo-
li hea õppeedukusega õpilane, 
õpilasesinduse liige, osaleb pal-
judel erinevatel viktoriinidel, 
võistlusel saavutades häid tule-
musi. 

Kuulub kooli võrkpallitiimi, 
aitab korraldada ja läbi viia mit-
mesuguseid  üritusi nii koolis kui 
ka rahvamajas. Tõstamaa aas-
ta noor on eeskujuks paljudele 
teistele noortele kui ka täiskas-
vanutele.

Laura Jõe

konna linnavara peaspetsialist Karin Pär-
mann ja osavallakeskuse juht Toomas Rõhu.

Lõuka külas asuv Lõuka -Sooselja tee on 
ühendusteeks avalikult kasutatavate tee-
de 19136 Tõstamaa-Lõuka-Tõstamaa ja 
8260205 Metsniku-Pedaka tee vahel. Lõuka-
Sooselja tee asub osaliselt kahel erakinnistul 
– Lehtmetsa ja Sooselja. Sooselja kinnistul 
asuv eratee on määratud avalikuks kasuta-
miseks. 

Tagamaks Lõuka-Sooselja tee avalik 
kasutus, eesmärgiga tagada liiklemise või-
malus igaühele, on vajalik taotleda Leht-
metsa kinnistule eratee 312 meetri pikkuses 
lõigus avalikes huvides kasutamiseks isiklik 
kasutusõigus Pärnu linna kasuks.

Tegemist on olemasoleva teega, mida 
kinnistu omanikud kasutavad ka ise ja tee-
aluse maa kasutamine jätkub sarnasel viisil. 
Isikliku kasutusõiguse seadmine koormata-

vatele kinnisasjale ei muuda senist maakasu-
tust, kuid lisandub olemasoleval teel igaühe 
õigus teel liikumiseks.

OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

4. Tõstamaa Lasteaia arengukava
Tõstamaa Lasteaia arengukava tutvusta-

sid lasteaia direktor Kadi Adler ja abilinna-
pea Ene Täht.

Lasteaia arengukava on aastateks 2023 - 
2035 ja tegevuskava aastateks 2022 - 2025.

OTSUSTATI: võtta info teadmiseks.

5. Tõstamaa osavalla vapimärgi andmise 
otsustamine

Osavallakeskuse juht Toomas Rõhu andis 
teada, et Tõstamaa osavalla vapimärgi kan-
didaadiks on esitatud neli isikut ja tutvustas 
kandidaate.

OTSUSTATI: anda välja kolm Tõstamaa 

osavalla vapimärki ja omistada need järg-
mistele isikutele:

1) Enn Martson;
2) Elsa Rand;
3) Liia Lobjakas.

6. Jooksvad küsimused / infominutid
Toomas Rõhu informeerib, et Tõstamaa 

rahvamajas toimus 10. jaanuaril Tõstamaa 
aleviku Kalli mnt 2c kinnistu detailplanee-
ringu eelnõu avalik arutelu. Detailplanee-
ringu eesmärgiks on Kalli mnt 2c kinnistu-
le tankla ja selle juurde kuuluva kaupluse, 
pesula ning parkla ehitamine.

Talvisel perioodil on olnud probleeme 
lume ja libeduse tõrjega riigiteedel.

Koostamisel on uus Tõstamaa soojama-
janduse arengukava aastateks 2023 - 2033.

TOK

Tõstamaa aasta noor valitud
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Riigikogu valimised toimuvad 
pühapäeval 5. märtsil 2023.

Pärnu linnas on avatud kok-
ku 12 valimisjaoskonda. 

Endise Tõstamaa valla, täna-
se Tõstamaa osavalla territoo-
riumil on valimiste ajal avatud 
üks valimisjaoskond Tõstamaa 
Rahvamajas, Varbla mnt 3, Tõs-
tamaa alevikus.

Rahvamajas asuv valimis-
jaoskond on avatud reedel ja 
laupäeval (3. - 4.03) kella kahe-
teistkümnest päeval kuni kella 
kaheksani õhtul ning valimis-
päeval 5. märtsil kella üheksast 
hommikul kuni kella kaheksa-
ni õhtul.

Valimiste korraldust puu-
dutav täpsem info ja Pärnu lin-
na valimisjaoskondade hääle-
tusruumide asukohad on kirjas 
valimiste teabelehel, veebilehel 
valimised.ee ja teavet saab ka 
riigiinfo telefonilt 1247 ning 
Pärnu linna kodulehel www.
parnu.ee /Riigikogu valimised.

Alates esmaspäevast, 27. 
veebruarist saavad kõik valijad 
hääletada ka Pärnu linna vali-
misjaoskondades, mis asuvad 
Pärnu bussijaamas ning kau-
banduskeskustes: Pärnu Mak-
simarketis, Maxima XXX ja 
Pärnu Kaubamajakas. Samas 
on võimalik hääletada ka nö väl-
jaspool elukohta, näiteks Tartu 
või Tallinna valijal. 

Väljaspool elukohajärgset 
valimisringkonda hääletab vali-
ja siis, kui tal puudub valimiste 
päeval või eelhääletuse ajal või-
malus hääletada elukohajärgses 

valimisringkonnas asuvas vali-
misjaoskonnas.

Reedel, laupäeval ja püha-
päeval saab hääletada kõigis 
Pärnu linna valimisjaoskon-
dades. 

Valija saab Pärnu linna piires 
hääletamas käia endale sobivai-
mas jaoskonnas.  Selle võimalu-
se tagab elektrooniline valijate 
nimekiri ehk paberi asemel on 
nimekiri nüüd arvutis.

Oluline on meeles pidada 
järgmine reegel. Esmaspäevast 
laupäevani saab hääletada nii 
pabersedeliga jaoskonnas kui 
ka elektrooniliselt. 

Pühapäevasel valimispäe-
val toimub ainult pabersedeliga 
hääletamine. Valijal on võimalus 
pühapäeval jaoskonnas paber-
sedeliga hääletades oma e-häält 
veel ära muuta.

Jaoskonnas
 Valija tuvastatakse isikut tõen-
dava dokumendi (ID-kaart, 
pass, juhiluba) alusel.

 Seejärel teeb jaoskonnakomis-
joni liige arvutis elektroonilisse 
valijate nimekirja märke, et on 
andnud valijale hääletamisse-
deli.
 Valija saab hääletamissedeli 
kätte paberile antud allkirja vas-
tu. Selleks on jaoskondades eral-
di allkirjalehed.
 Valija läheb hääletamiskabiini, 
kus kirjutab sedelile meelepära-
se kandidaadi numbri.
 Enne kokkumurtud sedeli vali-
miskasti laskmist vajutab jaos-
konnakomisjoni liige selle välis-
küljele pitsatijäljendi.

E-hääletamine
 E-hääletada saab ainult arvu-
tis.
 Enda tuvastamiseks ja hääle-
tamiseks on vaja kas ID-kaarti 
ja ID-kaardi lugejat või mobiil-
IDd.
 E-hääletamise rakendus laa-
di alla valimised.ee veebilehelt.
 Turvaliseks ja sujuvaks e-hää-
letamiseks kontrolli eelnevalt 
kas ID-kaardi sertifi kaadid keh-
tivad ja kas arvutis on kõige 
uuem ID-kaardi tarkvara ning 
kas arvuti operatsioonisüsteem 
vajab uuendusi. Kontrolli samu-
ti kas viirusetõrjetarkvara vajab 
uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast 
hääletamist on võimalus oma 
e-hääle kohalejõudmist kont-
rollida nutiseadme (nutitele-
fon, tahvelarvuti) abil. 

Selleks laadi kas Google Play 
või Appstore’i rakenduste poest 
alla või uuenda EH kontrollra-

kendus või skaneeri kontroll-
rakendusega QR-kood, mis 
e-hääletamise järel arvuti ekraa-
nile kuvati.

Kodus hääletamine
Juhul kui valija tervisliku sei-

sundi või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu ei saa hääletada 
valimisjaoskonnas, saab ta hää-
letada ka kodus. 

Kodus hääletamine toimub 
valimisnädala reedest püha-
päevani.

Taotlust kodus hääletami-
seks saab esitada telefoni teel 
3. ja 4. märtsil (reedel ja laupäe-
val) kell 12 - 20 ning 5. märtsil 
(pühapäeval) kell 9 - 14 helis-
tades telefonile 515 3740 või 
kuni 5. märtsi kella 14.00-ni 
saata kirjalik taotlus e-posti aad-
ressile valimine@parnu.ee.

Valimiste teabeleht
Valijad, kellel on ametlik @

eesti.ee e-posti aadress suuna-
tud või kelle e-posti aadress on 
rahvastikuregistris, saavad tea-
belehe e-kirjaga. Valijatele, kelle 
e-posti aadressi teada ei ole, saa-
detakse teabeleht paberil. 

Teabeleht jõuab valijateni hil-
jemalt 23. veebruaril. Valimiste 
teabelehel on kirjas üldine info 
hääletamisvõimalustest ja mär-
gitud kõigi valimisjaoskondade 
hääletusruumide asukohad.

 Heade soovidega ja kohtumi-
seni valimistel

Tiina Roht
Pärnu linna valimiskomisjoni esimees

RIIGIKOGU VALIMISED 2023
  E

27.02

T

28.02

K

01.03

N

02.03

R

03.03

L

04.03

P

05.03.2023

EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades 
hääletamine
12.00 – 20.00 

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine
9.00 – 20.00Elektrooniline hääletamine

E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

Teadmiseks valijatele
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2023 on liikumisaasta ja 
sellega seoses tegi Pärnu-
maa Spordiliit üleskutse 
koolidele võtta osa liikumis-
nädalast “Koolipere 
liikuma!”. 

Selle eesmärgiks oli lisada koolipäeva-
desse veel rohkem kehalist aktiivsust eri-
nevate liikumiste näol, tunda kogu koo-
liperega liikumisest rõõmu, mõelda lii-
kumise olulisuse peale ja jagada teistega 
enda kooli tegemisi. 

Terve koolinädala jooksul oli iga päev 
fookuses üks liikumisega seotud teema, 
millele kogu koolipere võiks rohkem 
tähelepanu pöörata.

Liikumisnädal meie kooli toimus 13. - 
17. veebruaril. 

Esmaspäeval mängisime ja tegime eri-
nevaid võistlusi õues. Teisipäeval tantsisi-
me sõbraga ja õhtul jõudsid gümnaasiu-
minoored veel osavalla võrkpalliturniiril 
mängida.

Kolmapäeval oli võimalus õues ringi 
rännata – mõisapargis olid punktid, mille 
abil lahendasime ristsõna. 

Neljapäeval tegid õpetajad aktiivseid 
ainetunde. Reedel said koolinoored vas-
tata küsimusele: “Miks on liikumine olu-
line?”

Üritust aitasid läbi viia Tõstamaa 
Keskkooli õpilasesinduse liikmed koos-
töös kooli huvijuhi Karoliinega. 

Kõik liikuma!

Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli huvijuht-noorsootöötaja

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Liikumisnädal Tõstamaa koolis 
pani koolipere liigutma
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2. märtsist 17. aprillini saab 
e-PRIAs esitada loomakas-
vatuse otsetoetuste taotlusi. 
Hilinenud vastuvõttu enam 
ei toimu. 

Sellest aastast saab taotlusi 
esitada pikema perioodi jooksul. 
Käesoleval aastal saab taotleda 
piimalehma kasvatamise otse-
toetust (PTK), ammlehma kas-
vatamise otsetoetust (ATK) ning 
ute ja kitse kasvatamise otsetoe-
tust (UTK).

Tehke volitused juba varakult! 
Kui taotluse soovib esitada taot-
leja esindaja, siis on oluline, et 
talle on antud volitus. Just prae-
gu on õige aeg anda vajalikud 

volitused isikule (sugulane, 
sõber, konsulent jne), keda soo-
vite enda loomakasvatuse otse-
toetuste taotlust esitama voli-
tada. Volituse saab vormistada 
e-PRIAs või soovituslikul vor-
mil, mis on kättesaadav veebile-
hel www.pria.ee  Registrid  
Kliendiregister  Esindusõigu-
sed ja volitused. 

Erandina (kui ei ole võima-
lik volitusi anda e-PRIAs või 
digitaalselt allkirjastatult saata 
e-posti aadressil kliendiregis-
ter@pria.ee või esitada paberil) 
saab volitusi taotluste esitami-
seks anda ka telefoni teel. Kui 
taotlejal ei ole arvutit, aga ta soo-
vib toetust taotleda, saab enda 

Algab loomakasvatuse otset
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eest taotlusi esitama volitada 
usaldusväärset isikut pöördudes 
PRIA poole registrite osakonna 
infotelefonil 731 2311.

Teenindusbüroodes taotluse 
esitamiseks tuleb aeg kindlasti 
eelnevalt broneerida.

e-PRIA kasutamise osas on 
võimalik abi saada ka PRIA maa-
kondlikes teenindusbüroodes. 
Büroosse tulekuks tuleb eelne-
valt broneerida aeg PRIA kodu-
lehel https://web.pria.ee/bro-
neering/ või telefoni teel. Tee-
nindusbüroode kontaktid tele-
foni teel aja broneerimiseks leiab 
PRIA kodulehelt https://www.
pria.ee/teenindusburood. Tee-
nindusbürood on avatud esmas-
päevast kolmapäevani kell 9–16.

Otsetoetused 2023. aastal
Loomakasvatuse otsetoetus-

te taotlemiseks ei ole taotlusele 
vaja loomade arvu märkida, pii-
sab taotlemise „JAH“ märkest. 
Toetust makstakse ajavahemikul 
2. märtsist kuni 9. septembrini 
taotleja poolt peetavate nõuete-
kohaste loomade arvu aritmee-
tilise keskmise alusel. Arvesta-
mise aluseks on põllumajandus-
loomade registris olev loomade 
arv nimetatud ajavahemiku iga 
päeva kohta. Loomad, kelle koh-
ta toetust makstakse, peavad 
olema nõuetekohaselt identifi t-
seeritud.

Piimalehma kasvatamise 
otsetoetust saab taotleda loo-
mapidaja, kes registri andmetel 
kasvatab 2. märtsist kuni 9. sep-
tembrini igal päeval vähemalt 
ühte piimalehma. Sel ajavahemi-
kul ei tohi olla ühtki päeva, mil 
registri andmeil pole taotlejal 
ühtki nõuetekohast piimalehma. 
Sel juhul kaotab taotleja õiguse 
toetust saada.

Ammlehma kasvatamise 
otsetoetust saab taotleda loo-
mapidaja, kes registri andmetel 
kasvatab 2. märtsist kuni 9. sep-
tembrini igal päeval vähemalt 
viite ammlehma ja/või vähemalt 
8 kuu vanust lehmmullikat. Sel 
ajavahemikul ei tohi olla ühtegi 
päeva, mil registri andmeil pole 
taotlejal 5 nõuetekohast amm-
lehma ja/või vähemalt 8 kuu 

vanust lehmmullikat. Sel juhul 
kaotab taotleja õiguse toetust 
saada.

Ute ja kitse kasvatamise otse-
toetust saab taotleda loomapida-
ja, kes registri andmetel kasvatab 
2. märtsist kuni 9. septembrini 
igal päeval vähemalt 10 utte ja/
või emakitse. Toetust makstak-
se maksimaalselt 450 nõueteko-
hase looma eest. Loomad, kelle 
kohta toetust makstakse, peavad 
olema 2. märtsi seisuga vähemalt 
ühe aasta vanused. 

Kõikide karjas olevate loo-
madega toimuvatest sündmus-
test peab põllumajanduslooma-
de registrit teavitama ettenähtud 
aja jooksul. Hilinenud teavituste 
korral ei loeta looma toetusõi-
guslikuks.

Loomakasvatuse otsetoetus-
te taotleja peab terves oma maja-
pidamises täitma tingimuslikku-
se nõudeid (vt PRIA kodulehel 
https://www.pria.ee/infokes-
kus/tingimuslikkus-ja-nouetele-
vastavus). Kuna tingimuslikkuse 
nõuete küsimustik on pindala- ja 
loomapõhiste toetuste taotluse 
osa, tuleb loomatoetuste taotle-
jal mais algaval pindala- ja loo-
mapõhiste toetuste taotluste esi-
tamise perioodil e-PRIA kaudu 
lisaks esitada ka pindala- ja loo-
mapõhiste toetuste taotlus.

Toetuste täpsed tingimused 
on kirjas toetuse määruses. 
PRIA veebilehel on toetuste 
kohta kokkuvõtlikud tutvustu-
sed ning viited lisamaterjalidele.

Toetuste taotlemine e-PRIAs
Loomakasvatuse otsetoetus-

te taotlust saab pärast e-PRIAsse 
sisselogimist esitada kohe ava-
lehe kaudu: https://epria.pria.
ee/  Taotlemine  Esita toe-
tustaotlus  Loomatoetused. 
e-PRIA kuvab igale kliendile 
tema taotlemisel aluseks olevad 
põllumajandusloomade registri 
andmed. Taotluse täitmise ajal 
annab e-PRIA taotluse täitjale 
võimalikest vigadest teateid ja 
juhib täitmist vajavatele lahtrite-
le tähelepanu. Vajadusel saab abi 
PRIA pindala- ja loomatoetuste 
infotelefonil 737 76 79.

Edukat taotlemist!

toetuste taotlemine
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Nuuskmõmmiku kalaraamatu ilmumise 
kohta antud vihjet on inimesed küsinud 

et mida teevad kalad talvel? 
Vaatasime järele äsjailmunud raamatust 

“Kalade saladused,“ mille on kirjutanud Arvo 
Tuvikene, Eesti Maaülikooli kaasprofessor. 
Saime oma küsimusele Arvole omaselt asja-
liku ja leebelt targa vastuse. Et aga koger nii-
moodi käitub, oli meile suureks üllatuseks. 

Raamat on olemas hästivarustatud raamatupoodides ja raama-
tukogudes. Aitäh Arvole. Jüri Tenson
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