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Käsitöökeskus kümme aastat tegutsenud

T

õstamaa Käsitöökeskus
tähistab sel aastal oma
kümnendat tegevusaastat. 2010. aasta jaanuaris esitasime Pärnu Lahe Partnerluskogule taotluse LEADER-toetuse
saamiseks külaelu edendamise
meetmest. Veebruaris said välja kuulutatud esimesed tunnid
lastele ja täiskasvanutele ning
ärevusega ootama jäädud, mis
tuleb: kas on huvilisi või mitte. Ja
kui on, siis kas saame ka jätkata?
Kõik läks hästi – oli huvilisi, saime toetuse ruumide renoveerimiseks ja sügisel alustasime juba uutes ruumides.
Päris pika maa oleme käinud ja selle ajaga
on juhtunud veel palju häid asju. On olnud
rohkelt tööd ja kirjutatud projekte; on ostetud
seadmeid ja avatud uusi
ruume. Meil on töötuba ja
vahendid keraamika ringidele.
Tänaseks on kaunilt taastatud
oma Käsitöö Pood. Oma õpilasringidega oleme haldusreformi käigus saanud väärika Pärnu
Kunstikooli Tõstamaa majaks.
Oleme kindlaks lüliks Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu
paikkondade käsitöö võrgustikus. Meie panust roosimise tehnika taaselustamisel hinnatakse
Eestis ja märgatakse ka kaugemal ning tullakse seda siia õppima. Rahvarõivahuvilised peavad
meie keskust mõnusaks rahvarõivapesaks – just nii sõnastas
oma hinnagu äsja alanud kolmandal rahvarõivakursusel osaleja.
Juubeliaasta algas veel ühe
toreda märkamisega, nimelt
esitati Tõstamaa Käsitöökeskus
Eesti Väikeettevõtjate Assotsiatsiooni 2019. auhinna nominendiks Koostöö Veduri kate-

goo rias.
Oli uhke
olla kõrvuti selliste tegijatega nagu MTÜ
Ar va mus fes tival, MTÜ Haapsalu
Käsitööselts ja Saaremaa
Ettevõtjate Liit ja elame kaasa saarlastele suure tunnustuse
puhul.
Käsitööl on meie keskuses
loomulikult oluline osa, see on
meie väljund, ent palju suurem
ja olulisem pool jääb kaasnevate väärtustega esmapilgule hoomamatuks.
Meile kõigile on oluline olla
märgatud ja oodatud, olla toeks
ja innustada üksteist. Me tunneme koosolemisest ja koostegemisest rõõmu ning jagame
oma muresid. Me õpime koos

ja unistame
koos ja oleme oma
mõtetega ju ba
hom ses .
Unistame Tõstamaast kui
kä si töö turismi sihtkohast eestlastele
ja käsitööhuvilistele
üle maailma, et tuua Tõstamaale just siinsest paikkonnast
huvitatud turiste ja anda seeläbi oma panus siinse elu elavdamiseks käsitöö kaudu ning sellega koos ka teistes valdkondades.
Seetõttu on väga tähtis, et suudaksime enda ümber koondada
ja ka koos hoida ühiste huvidega
kogukonna liikmeid ning motiveerida ja toetada seda jätkuvalt
ühiste eduelamustega.
Oleme loonud omad kindla
looga tooted, mis on armastatud kaugemalgi. Mitmesugused
roositud esemed, suss-sokid,

kaardid ja Tee Ise komplektid
on müügil Eesti Rahva Muuseumi poes, Pärnu Muuseumi
poes ja Kaarmanni Käsitöö poes
Tallinnas. Meie liikmed on kõik
meistrid, ilma kelleta me hakkama ei saa ja kelleta meil poleks
täna siin millestki rääkida. Suur
aitäh kõigile, kes on meiega
ühist teed käinud ja koostegemistele kaasa aidanud!
Aga oleme õnnelikud iga uue
tulija üle, sest kaastöötajaid on
alati vaja. Näiteks praegugi on
meil erinevaid, juba välja töötatud tooteid, mis vajavad uue
perenaise hoolsat kätt, et neid
vajaduse järgi juurde toota.
Siis jääb meil aega ja jaksu uute
mõtete teostamiseks.
Ja nagu ühele juubeliaastale kohane, siis teeme plaane,
täname, vaatame tagasi, peame
kõnesid, tähitsame ja sööme torti - sellest kõigest edaspidi.
Meil on väga vedanud. Me
teeme seda, mis teeb meid
õnnelikuks.
Anu Randmaa
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T

ormile järgneb torm ning sellele omakorda jälle torm. 12 kuud
hõõrub soolane vesi rannakive,
haukab meetrite viisi liivaribasid ja kannab neid hooga üle rannavalli karjamaale.
Kogu rand sõelutakse vetevoogude poolt
läbi lugematu arv kordi. Liivatriibud, kruusalaigud, heledad rannakarbijutid ja kõige
kaugemal merest välja tõstetud puit. Ilus
süsteemne muster.
Varasemalt luusisid hakkajamad randlased peale kibedamat maru rannikul mere
ande otsides ja kogudes. Viimasel ajal on
sedasorti huvilisi vähe märgata. Ei taha
keegi ennast tuule käes vabatahtlikult luftitada, sest lõputu lõõtsutamine on rannarahva ära väsitanud. Vaiksematel hetkedel
nokitsevad vaid lehmad värske adruvalli
kallal, väike vaheldus kuivale heinale.
Suvesoojuses on mõistagi ütlemata mõnus talvel kuhjunud klibuhunnikutel lesida ja kivikesi läbi pihkude sõeluda.
Kivid mõjuvad suisa maagiliselt. Isegi lapsed, kes muidu igasugu sädelevast ja värvilisest kraamist lugu peavad, leiavad lihtsast
mereäärsest klibuvallist hindamatuid aardeid ja kalliskive. Ikka leidub veepiiril nina
maas jalutajad, olgu suured või väikesed,
kodu või kaugema kandi rannal.
Mõelda kui palju sajandeid sisaldab üks
väike kivitükike! Hämmastaval kombel
tunduvad väiksemad kivid enamasti palju huvitavamad kui suuremad. Nõnda tullakse mereäärest tagasi taskud servani kive
täis, “sest need on nii ilusad” põhjendusega. Peos aga on see kõikse erilisem – auguga kivi.
Ja nüüd pidupäeva toost! Olgu meil
vähemalt usk, et riputades kaela oma koduranna õnnekivi on kaitstud meie pered ja
kodud. Lootus, et tormid ei pühi meie
maad siit, selle taeva alt. Armastust ja austust jätkugu kõige elava jaoks meie ümber.
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

 Kohal olid osavallakogu liikmed Karoliine Kask; Mati Lehola; Anu Randmaa;
Toomas Rõhu; Tõnu Salu; Mark Soosaar;
Madis Veskimägi.
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, Tõstamaa Lasteaia
direktor Kadi Adler; RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi, linnavalitsuse
taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht Alo
Tomson.

Päevakord.
1. Ülevaate andmine Alu jääksoo korrastamistööde projektist
Kuulati RMK looduskaitsespetsialist
Ants Animägi ülevaadet Alu jääksoo korrastamistööde projektist.
Osavallakogu tegi ettepaneku, et RMK
tutvustaks infot Tõstamaa osavalla ajalehes. Info saadab A. Animägi osavallakeskuse juhatajale.

2. Ülevaade Tõstamaa lasteaia tegevusest
Kuulati Tõstamaa lasteaia direktori Kadi
Adleri ülevaadet Tõstamaa lasteaia tegevusest
T. Rõhu tegi ettepaneku lisaeelarve taotlused esitada järgimiseks osavallakoguks.
3. Tõstamaa osavalla vapimärgi andmine
Esitati 10 kandidaati. Kandidaatidest
andis ülevaate Toomas Rõhu.
OTSUSTATI: Anda välja kaks Tõstamaa
osavalla vapimärki ja omistada need järgmistele isikutele:
Andres Kalbach - põllumajanduse ja
talupidamise edendamise eest Tõstamaa
osavallas;
Birgit Pere - kogukondliku ja kultuurialase tegevuse edendamise eest Tõstamaa
osavallas.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist. TOK

Veelkord Tõstamaa patsiendibussist

T

õstamaa patsiendibussi teenuse käivitumisest on möödunud üks kuu.
Peab märkima patsientide, nende omaste ja
hooldekodude huvi teenuse vastu, iganädalaselt on tehtud 3 - 4 sõitu.
Võib rahuldusega nentida ka perearstikeskuse töö kvaliteedi ja efektiivsuse tõusu. Patsiendi kodus saab piirduda vaid haige põgusa uurimisega, kuid tervisekeskuses
saame teha põhilised uuringud, analüüsid
ja protseduurid ning langetada õigemad
otsused edasise käsitluse osas.
Bussiteenus on ööpäevane, eesmärgiga
leevendada liikumisprobleemiga patsientide transporti kodunt arsti vastuvõtule ja
tagasi, kodust või hooldekodust haiglasse
ja tagasi
Bussi tellimiseks tuleb helistada telefonile 5199 2197, vastab bussijuht, kes vormis-

tab sõidu.
Bussis on 3 ratastoolikohta ja raam
lamajale haigele ning elektriline tõstuk.
Bussisõidu kilomeetri hind on 50 senti, sõidu arvestus algab bussi peatuskohast
tagasijõudmiseni peatuskohta.
Ooteaeg 5 € tunnis, nt patsiendi viibimisel eriarsti vastuvõtul, haigla dokumentide
vormistamisel jm.
Väljastatakse nõuetekohane maksedokument, mis on aluseks sõidu võimalikul
kompenseerimisel omavalitsuse või sotsiaaltöötaja poolt.
Liikumisprobleemiga, uuringuid või
protseduure vajava perearsti nimistus oleva haige transport perearsti vastuvõtule ja
tagasi koju on tasuta. Täpsem info telefonil
447 1940 või terkes@hot.ee.
Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst

Üksi elav pensionär, kontrolli oma andmeid!

Ü

ksi elava pensionäri toetust makstakse pensionärile, kes elab rahvastikuregistri andmetel üksi 1. aprilli seisuga, on
vanaduspensionär ja saab pensioni alla 582
euro.
Kui suureks kujuneb sel aastal inimeste
pension, selgub pärast 1. aprilli, kui toimub
pensionide indekseerimine ja baasosa tõstmine 7 euro võrra.
Üksi elavad pensionärid peaksid väiksemagi kahtluse korral kontrollima, kas ei ole

nende elamispinnale ﬁktiivselt kedagi sisse kirjutatud. 1. aprill läheneb, kuid praegu
jõuate oma registriandmed veel korda teha.
Oma elukoha andmeid saate muuta
aadressil rahvastikuregister.ee või osavallakeskuses kohapeal. Abi saamiseks helista
444 8161. Toetuse saamiseks ei tule esitada
taotlust, oktoobris saavad kõik tingimustele vastavad pensionärid oma kontole 115
eurose summa.
TT
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Tõstamaa osavalla vapimärgid 2020
Tõstamaa osavallakogu otsustas tänavu anda vapimärgid Birgit Perele – kogukondliku ja kultuurialase tegevuse eest
Tõstamaa osavallas ja Andres Kalbachile – põllumajanduse ja talupidamise edendamise eest Tõstamaa osavallas.

Tõstamaa osavalla
vapimärgi kavaler
Birgt Pere

Tõstamaa osavalla
vapimärgi kavaler
Andres Kalbach

Birgit Pere sündis 25. jaanuaril
1971. aastal. Ema Tabita ja isa
Valdo töötasid mõlemad Pärnus elektrikuna. Birgiti vanavanaisa Karp Noppel oli Tõhelas
preester ja kooliõpetaja, nõnda, et oma juurteks loeb naine
ikkagi Tõhelat.
1989. aastal lõpetas Birgit
Pärnu I keskkooli. Edasi asus
naine Tõhela kolhoosi suunamisega õppima Vana-Võidu
sovhoostehnikumi ning lõpetas selle 1992. aastal zootehniku kutsega. Eesmärgiks oli tulla
vanavanemate juurde Tõhelasse elama ja töötama.
Kooselust Aarega sündisid
tütred 1992 Kaisa, 1996 Kristel
ja 2003 Katre.
1997 asus Birgit õppima Pärnu kodumajanduskooli, mille
lõpetas 1999 õmbleja – käsitöömeistri eralal. Huvi ja armastus
käsitöö vastu sai alguse lapsepõlvest, sest mõlemad vanaemad olid suured käsitöötegijad.
Suviti hoolitses Birgit koos
kaasaga Ermistu jär ve ääres
puhkajate eest. Aastast 2008
töötab Tõhela raamatukogus
ja alates 2013 osaliselt ka Pootsi
raamatukogus.
2016 asus kange naine jälle

10. märtsil 1970 sündis Tõhela
külasse Iva ja Lembit Kalbachi
perre poeg Andres. Loomaarstist isa töö tõttu elas poiss koos
perega esimesed neli aastat
Vahenurmes. Seal möödus ka
lasteaiapõli. 1975 tuldi Tõhelasse tagasi ning peagi algas koolitee Tõstamaa keskkoolis. Peale põhikooli lõppu asus Andres
tervise tõttu õppima Keila Joale. Sealt leidis noormees tulevase elukaaslase Inga. Peale keskkooli lõppu oli mõlemal selge tahtmine koos talu pidama
hakata. Alates 1989. aastast sai
Kuremaal talupidamist õppida
ja just sinna koos Ingaga sammud seati. Praktikale Soome
mindi üheskoos.
1992. aastast hakatigi Tõhelas, Tohuri-Andrese talus koos
Ingaga lüpsikarja pidama. Alustati nelja lüpsilehmaga, millest
tänaseks on saanud neljakümnepealine mahepiima kari,
lisaks veel lihaveised ja viljakasvatus. Ehitatud on uus laut ja
soetatud korralik tehnika, valmimas kuivati.
Kooselust on perre sündinud
Maria 1992, Ingvar 1996, Villem
2003 ja Jakob-August 2012. Andres on ka kahekordne vanaisa.
Rõõmu teeb, et poeg Ingvar oma

kooliteed käima, seekord Viljandi kultuurikolledžisse rahvuslikku kä sitööd õppima.
2000. aastal asutas Birgit oma
õpetaja Eva Taltsiga Pärnu pitsistuudio, kus pühendas ennast
niplispitsi valmistamise saladustesse. 2016 Eva suri ja just
see ajendas õpetaja tööd jätkama pitsistuudios ja käsitööd
edasi õppima minema. 2020 on
taas kooli lõpetamist oodata.
Lõputööks valmib Läänemaale
omaste rohkete kaheksakandadega pindpõimes vaipkate, mille Birgit plaanib kinkida Tõhela
rahvamajale.
Töö raamatukogus meeldib
Birgitile väga nagu ka Eesti kirjandus, mida vabal hetkel heal
meelel loeb.
“Oleks vaid rohem aega
perele, lastele, endale ja head
tervist kõigile”, ütleb Birgit Pere
unistavalt. TT

Tõstamaa mõis ootab
rannakaluritelt mälestusi

 2020. aastaks on Tõstamaa
mõisa ülesandeks läbi viia projekt, mille eesmärgiks on kohaliku rannakalurite kultuuripärandi kogumine, talletamine ja
säilitamine.
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu toetas SA Tõstamaa Mõisa projekti „Tõstamaa piirkonna
rannakalurite kultuuripärandi
kogumine ja säilitamine“ veidi enam kui 2300 euroga ning
koos omapoolse finant seeringuga viiakse läbi Tõstamaa
kandis rannakaluritega seotud

perega tallu elama asus. Nõnda
on võimalik rutiini jagada, sest
lehmapidajal ju vabu päevi ei ole.
Andres ei lahku kunagi kodunt
kerge südamega, ikka on mure
kaasas, aga puhkus on põllumehele vajalik. Väsimuse vastu
aitavad magamine ja positiivsed
emotsioonid.
Andrese meelest on Tõhela
külaseltskond tubli ja ära olles
tahab ta siia alati tagasi tulla.
Üldises plaanis võiks igal sammul ärategemist ja ärapanemist
vähem olla, eriti lõikab see hinge, kui avad õhtused teleuudised.
Igapäevase raske töö preemiaks on rahulolu loomade
kasvamisest ja kosumisest ning
voogavatest viljaväljadest. Selle
nimel tõuseb ta igal varahommikul ja asub tööd rabama.
Praeguse eluga võib rahul olla,
on Andres kindel. TT
mälestuste kogumine ja koondamine trükiseks, muuseumisse
püsiekspositsiooni, virtuaaltuuri
ning veebilehe loomine.
Projekti veavad Liina Käär
ning Eveli Ilvest, kes kutsuvad
kõiki soovijaid oma mälestusi ja
kogemusi seoses rannakalandusega jagama.
Oma soovist andke julgelt
teada kas suusõnaliselt või kirja teel kirjutades aadressil liinakaar@mail.com.
Liina Käär
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Judopoisid olid edukad
 Detsembrikuu keskel käisid
Tõstamaa Keskkooli judoringi
poisid ka oma esimesel võistlusel. Lahtisted meistrivõistlused toimusid Saare maakonnas.
Meie poisid maadlesid väga
tublilt! Võistkonda kuulusid:
Magnus Karl Magnusson (2
tublit maadlust -32kg), Veljo
Luhamaa (hõbe +40kg), Timo
Marus (pronks -32kg), Kert
Sims (pronks -28kg), Rico Rohtlaan (3 tublit maadlust +40kg).
Karoliine Kask,
Tõstamaa Keskkooli huvijuht

Ärge tülitage hülgeid!
 Hüljeste poegemisaeg on
peagi käes! Rannas hülgepoega kohates palume teda mitte
tülitada.
Jäävaba talv on seadnud Läänemere hülged väga raskesse
olukorda. Et muidu merejääl
poegivad emasloomad on sunnitud selleks sobivaid kohti otsima laidudelt ja kaldaala roostikest, võib veebruaris ja märtsis
tavapärasest enam rannaaladel
kohata hülgepoegi. Ehkki esmapilgul võivad hülgepojad üksiku
ja abituna näida, hoiab tegelikult emasloom pojal silma peal.
Abituks võib hülgepoja olukorra muuta vaid inimese läbimõtlemata tegevus.
Tuletame meelde, et rannas olevad hülgepojad inimese
abi ei vaja. Ükskõik mis moel
hülgepojaga kontakti loomine võib loomakest ohustada.
Selmet hülgepoega katsuda,
toita, temaga koos pilti teha või
mis kõige hullem, teda endaga
kaasa viia, palume temast hoopis kiiresti eemalduda. Rannas
koeraga jalutades tuleks oma
lemmik rihma otsas hoida, sest
koer võib hülgepojale reaalselt
ohtlik olla.
Kui Sulle tundub, et loom
siiski abi vajab, anna sellest
teada Keskkonnainfo tasuta
telefonil 633 1313 või tasulisel
lühinumbril 1313. Sinu õigest
käitumisest võib sõltuda hülgepoja ellujäämine. Anna talle see
võimalus!
Keskkonnaamet

Pärnu linn toetab maaperede
elutingimuste parandamist

H

ajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa
osavalla pered, kes soovivad
oma majapidamise joogiveevarustust uuendada, puhastusseadmeid paigaldada, kanalisatsioonisüsteemi rajada, aastaringselt ligipääsetavat juurdepääsuteed ehitada või autonoomset elektrisüsteemi paigaldada, võivad linnavalitsuselt
toetust küsida.
Toe tu se suu ru seks ühe
majapidamise kohta on kuni
6500 eurot, millele tuleb lisada
vähemalt 33 protsendi suurune
oma- ja kaasﬁnantseering. Kui
taotleja on aastatel 2015-2019
hajaasustuse programmist juba

toetust saanud, ar vestatakse
varasem toetussumma toetuse
piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks peavad füüsilisest isikust taotlejad ja kaastaotlejad olema alates selle aasta 1. jaanuarist olema katkematult sisse kirjutatud
hajaasustusega maapiirkonnas
asuvasse majapidamisse, mille
elutingimusi soovitakse parandada.
Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema omavalitsuse poolt kinnitatud. Kavandatavad tööd
peavad olema lõppenud 31.
oktoobriks 2021. aastal.

Toetuse saamiseks vajalikud
dokumendid ja tingimused on
avaldatud Pärnu linnavalitsuse kodulehel https://parnu.ee/
linnako danikule/keskkondmajandus/hajaasustuse-programm. Abi ja nõu annavad projektijuhid, kelleks on Paikuse
osavallakeskuses Martin Hollas, Audru osavallakeskuses
Peeter Viik ja Tõstamaa osavallakeskuses Alo Tomson. Nende
kontaktid ja vastuvõtuajad leiab
samuti kodulehelt.
Taotlus te vas tu võt mi ne
algab 17. veebruaril ja lõpeb 17.
aprillil.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Luca Berti käis Tõstamaad itaallase
pilguga pildile püüdmas

T

aanis elav fotog raaf
Luca Berti on pühendunud 21. sajandi maamaastike ja -inimeste jäädvustamisele Põhja- ja Baltimail.
See on osa tema mahukast
dokumenteerimisprojektist
„Inimene ja loodus“, milles ei
puudu ka autori omanäoline
kunstnikupositsioon.
Pildistamisretkede tulemusena on sündinud tõepärane
pilt „tundmatust“ Eestist, igapäevasest külaelust, tavalisest
maal elavast inimesest, taustaks vanad talud, põllud, teed
ja kirikud.
Luca Berti viljeleb töömahukat analoogfotograaﬁat, kasutades statiivile seatud suurt
Linhofi plaatkaamerat ning
sättides portreteeritavad pildile tõsiste nägudega nagu vanasti, mil pilditegemine oli suursündmus.
Tema foto delt vaatavad
vastu „meie inimesed“, kellest
igaühel on oma lugu. Nen-

Luca Berti fotonäitus
"Silmast silma. Inimese ja
looduse vahel" on
Pärnu Muuseumis avatud
29. märtsini 2020

de kaudu avaldub aegade side,
inimloomuse püsimine, lihtsate asjade ilu ja kaduvus.
TT
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AUTAHVEL

KOOLIMAJA KAJASTAB

Toetusega hoovid korda!
Korterelamu saab hoovi korrastamiseks taotleda toetust.
Toetus on mõeldud korterelamute hoovide heakorrastamiseks ning seda võivad
taotleda osavalla korteri-,
elamu- või hooneühistud.
Toetust saab taotleda mängu- või spordiväljaku, jalakäijate ala, sh haljas- või puhkeala,
rataste ja sõiduautode parkimiskohtade, samuti hooviinventari
paigaldamiseks või korrastamiseks.
Toetust antak se taotlejale kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui
2000 € ühe taotleja kohta või
4000 € ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või 4000 €
ühistaotluse korral. Kavandatav
töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks.
Toetuse taotlemiseks tuleb
kuni 15. maini Pärnu linnavalit-

susele esitada adressil linnavalitsus@parnu.ee vormikohane
täidetud ja (digi) allkirjastatud
avaldus koos järgmiste lisadega:
1) korteriomanike üldkoosoleku
või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli
koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku
töö teostamise kohta;
2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
3) vajadusel taotleja valitseda
oleva naaberkinnistu omaniku
nõusolek;
4) kinnistu või kinnistute plaan
kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldus;
5) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
6) kavandatava töö eelarve;
7) vajaduse korral asjakohased
kooskõlastused või nõusolekud
kavandatava töö tegemiseks.
TT
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SILMADE KONTROLL

JA PRILLIDE MÜÜK

Neljapäeval, 5. märtsil
alates kell 10
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!
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KUHU MINNA

VEEBRUAR
Reedel, 21. veebruaril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Pidulik Eesti Vabariigi aastapäeva KONTSERT-AKTUS
Õhtul tantsuks ansambel Kardemon
Teisipäeval, 25. veebruaril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG

MÄRTS
Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Pootsi mõisas
Vanalinnastuudio etendus Claude Magnier “Unerohi”
Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Tõstamaa mõisas
NAISTEPÄEVAKONTSERT
Tõnu Oja ja ansambel REMBETES
Pilet: eelmüügis 8.- Tõstamaa raamatukogus, kohapeal 10.-

Laupäeval, 14. märtsil kell 17 Tõstamaa mõisas
NAISVOKAAL ANSAMBLITE ÕHTU
TOP TEN ja OLLA DAAM, T. Voll juhendamisel
Tasuta

Laupäeval, 14. märtsil kell 19 Tõstamaa rahvamajas
TTA SÜNNIPÄEVAPIDU NR 15
Pilet: Need kes merestiilis 7.-, teistel 10.-

Neljapäeval, 26. märtsil
TEATER UKSELT UKSELE “Daamid” Endla teatris.
Väljasõit keskalevist 17.30
Teisipäeval, 31. märtsil kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG

APRILL
Reedel, 3. aprillil kell 20 Tõstamaa Rahvamajas
VANAD aga KOBEDAD.
Meie Mees JA Maie (Hernik Normann)
Pilet: eelmüügis kuni 25.03 12.- , alates 26.03 ja kohapeal 15.-

Reedel, 17. aprilill kell 12 Tõstamaa mõisas
Tõstamaa laste solistide konkurss
“MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB”
Reedel, 24. aprillil JÜRIÖÖ JOOKS
Teisipäeval, 28. aprillil kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG

MAI
Reedel, 8. mail Tõstamaa rahvamajas
EMADEPÄEVAKONTSERT.
Laupäeval, 9. mail Lao kalasadamas
X RÄIMEWEST
RäimeWest turule registreerimine:
tostamaarm@gmail.com ja ürituse info 523 6350
FB: Räimewest
Teisipäeval, 26. mail Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.
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HELENE KÖSTER
14.03.1932 – 25.01.2020

ELMUT LEAS
02.09.1949 – 25.01.2020

HILLAR PIHELGAS
19.06.1939 – 26.01.2020

REIN KÜTT
17.09.1941 – 13.02.2020

