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T
õs ta maa Kä si töö kes kus 
tä his tab sel aas tal oma 
küm nen dat te ge vu saas-

tat. 2010. aas ta jaa nua ris esi ta-
si me Pär nu La he Part ner lus ko-
gu le taot lu se LEA DER-toe tu se 
saa mi seks kü lae lu eden da mi se 
meet mest. Veeb rua ris said väl-
ja kuu lu ta tud esi me sed tun nid 
las te le ja täis kas va nu te le ning 
äre vu se ga oo ta ma jää dud, mis 
tu leb: kas on hu vi li si või mit te. Ja 
kui on, siis kas saa me ka jät ka ta? 
Kõik läks häs ti – oli hu vi li si, sai-
me toe tu se ruu mi de re no vee-
ri mi seks ja sü gi sel alus ta si-
me ju ba uu tes ruu mi des.

Pä ris pi ka maa ole-
me käi nud ja sel le aja ga 
on juh tu nud veel pal-
ju häid as ju. On ol nud 
roh kelt tööd ja kir ju ta-
tud pro jek te; on os te tud 
sead meid ja ava tud uu si 
ruu me. Meil on töö tu ba ja 
va hen did ke raa mi ka rin gi de le. 
Tä na seks on kau nilt taas ta tud 
oma Kä si töö Pood. Oma õpi-
las rin gi de ga ole me hal dus re for-
mi käi gus saa nud vää ri ka Pär nu 
Kuns ti koo li Tõs ta maa ma jaks. 

Ole me kind laks lü liks Ees-
ti Rah va kuns ti ja Kä si töö lii du 
paik kon da de kä si töö võr gus ti-
kus. Meie pa nust roo si mi se teh-
ni ka taa se lus ta mi sel hin na tak se 
Ees tis ja mär ga tak se ka kau ge-
mal ning tul lak se se da siia õp pi-
ma. Rah va rõi va hu vi li sed pea vad 
meie kes kust mõ nu saks rah va-
rõi va pe saks – just nii sõ nas tas 
oma hin na gu äs ja ala nud kol-
man dal rah va rõi va kur su sel osa-
le ja. 

Juu be liaas ta al gas veel ühe 
to re da mär ka mi se ga, ni melt 
esi ta ti Tõs ta maa Kä si töö kes kus 
Ees ti Väi keet te võt ja te As sot-
siat sioo ni 2019. au hin na no mi-
nen diks Koos töö Ve du ri ka te-

goo rias. 
Oli uh ke 
ol la kõr-
vu ti sel lis-
te te gi ja te-
ga na gu MTÜ 
Ar va mus fes ti-
val, MTÜ Haap sa lu 
Kä si töö selts ja Saa re maa 
Et te võt ja te Liit ja ela me kaa-
sa saar las te le suu re tun nus tu se 
pu hul.

Kä si tööl on meie kes ku ses 
loo mu li kult olu li ne osa, see on 
meie väl jund, ent pal ju suu rem 
ja olu li sem pool jääb kaas ne va-
te väär tus te ga es ma pil gu le hoo-
ma ma tuks.  

Mei le kõi gi le on olu li ne ol la 
mär ga tud ja oo da tud, ol la toeks 
ja in nus ta da üks teist. Me tun-
ne me koo so le mi sest ja koos te-
ge mi sest rõõ mu ning ja ga me 
oma mu re sid. Me õpi me koos 

ja unis ta me 
koos ja ole-

me oma 
m õ  te  te -
ga ju ba 
hom ses . 
U n i s  t a -
me Tõs ta-

maast kui 
kä si  töö tu-

ris mi siht ko-
hast eest las te le 

ja kä si töö hu vi lis te le 
üle maail ma, et tuua Tõs ta-

maa le just siin sest paik kon nast 
hu vi ta tud tu ris te ja an da see lä-
bi oma pa nus siin se elu elav da-
mi seks kä si töö kau du ning sel le-
ga koos ka teis tes vald kon da des. 
See tõt tu on vä ga täh tis, et suu-
dak si me en da üm ber koon da da 
ja ka koos hoi da ühis te hu vi de ga 
ko gu kon na liik meid ning mo ti-
vee ri da ja toe ta da se da jät ku valt 
ühis te edue la mus te ga.

Oleme loonud omad kind la 
loo ga too ted, mis on ar mas ta-
tud kau ge mal gi. Mit me su gu sed 
roo si tud ese med, suss-so kid, 

kaar did ja Tee Ise komp lek tid 
on müü gil Ees ti Rah va Muu-
seu mi poes, Pär nu Muu seu mi 
poes ja Kaar man ni Kä si töö poes 
Tal lin nas. Meie liik med on kõik 
meist rid, il ma kel le ta me hak ka-
ma ei saa ja kel le ta meil po leks 
tä na siin mil lest ki rää ki da. Suur 
ai täh kõi gi le, kes on meie ga 
ühist teed käi nud ja kooste ge-
mis te le kaa sa ai da nud!

Aga ole me õn ne li kud iga uue 
tu li ja üle, sest kaas töö ta jaid on 
ala ti va ja. Näi teks prae gu gi on 
meil eri ne vaid, ju ba väl ja töö-
ta tud too teid, mis va ja vad uue 
pe re nai se hool sat kätt, et neid 
va ja du se jär gi juur de too ta. 
Siis jääb meil ae ga ja jak su uu te 
mõ te te teos ta mi seks. 

Ja na gu ühe le juu be liaas ta-
le ko ha ne, siis tee me plaa ne, 
tä na me, vaa ta me ta ga si, pea me 
kõ ne sid, tä hit sa me ja söö me tor-
ti - sel lest kõi gest edas pi di.

Meil on vä ga ve da nud. Me 
tee me se da, mis teeb meid 
õn ne li kuks. 

Anu Rand maa

Käsi töö kes ku s küm me aastat tegutsenud



T
or mi le järg neb torm ning sel le-
le oma kor da jäl le torm. 12 kuud 
hõõ rub soo la ne ve si ran na ki ve, 

hau kab meet ri te vii si lii va ri ba sid ja kan-
nab neid hoo ga üle ran na val li kar ja maa le. 
Ko gu rand sõe lu tak se ve te voo gu de poolt 
lä bi lu ge ma tu arv kor di. Lii vat rii bud, kruu-
sa lai gud, he le dad ran na kar bi ju tid ja kõi ge 
kau ge mal me rest väl ja tõs te tud puit. Ilus 
süs teem ne mus ter.

Va ra se malt luu si sid hak ka ja mad rand-
la sed pea le ki be da mat ma ru ran ni kul me re 
an de ot si des ja ko gu des. Vii ma sel ajal on 
se da sor ti hu vi li si vä he mär ga ta. Ei ta ha 
kee gi en nast tuu le käes va ba taht li kult luf-
ti ta da, sest lõ pu tu lõõt su ta mi ne on ran na-
rah va ära vä si ta nud. Vaik se ma tel het ke del 
no kit se vad vaid leh mad värs ke ad ru val li 
kal lal, väi ke va hel dus kui va le hei na le. 

Su ve soo ju ses on mõis ta gi üt le ma-
ta mõ nus tal vel kuh ju nud kli bu hun ni ku-
tel le si da ja ki vi ke si lä bi pih ku de sõe lu da. 
Ki vid mõ ju vad sui sa maa gi li selt. Ise gi lap-
sed, kes mui du iga su gu sä de le vast ja vär vi-
li sest kraa mist lu gu pea vad, leia vad liht sast 
me reäär sest kli bu val list hin da ma tuid aar-
deid ja kal lis ki ve. Ik ka lei dub vee pii ril ni na 
maas ja lu ta jad, ol gu suu red või väi ke sed, 
ko du või kau ge ma kan di rannal. 

Mõel da kui pal ju sa jan deid si sal dab üks 
väi ke ki vi tü ki ke! Häm mas ta val kom bel 
tun du vad väik se mad ki vid ena mas ti pal-
ju hu vi ta va mad kui suu re mad. Nõn da tul-
lak se me reää rest ta ga si tas kud ser va ni ki ve 
täis, “sest need on nii ilu sad” põh jen du se-
ga. Peos aga on see kõik se eri li sem – au gu-
ga ki vi.

Ja nüüd pi du päe va toost! Ol gu meil 
vä he malt usk, et ri pu ta des kae la oma ko du-
ran na õn ne ki vi on kaits tud meie pe red ja 
ko dud. Loo tus, et tor mid ei pü hi meie 
maad siit, sel le tae va alt. Ar mas tust ja aus-
tust jät ku gu kõi ge ela va jaoks meie üm ber.

Ül le Tamm, toi me ta ja

TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 

küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 

              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-

 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 

 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 500 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 

leht@tostamaa.ee

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 11. veeb rua ril 2020

 Ko hal olid osa val la ko gu liik med Ka ro-
lii ne Kask; Ma ti Le ho la; Anu Rand maa; 
Too mas Rõ hu; Tõ nu Sa lu; Mark Soo saar; 
Ma dis Ves ki mä gi.

Kut su tud: Tõs ta maa osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Anu Pe ter son, Tõs ta maa Las teaia 
di rek tor Ka di Ad ler; RMK loo dus kait ses-
pet sia list Ants Ani mä gi, lin na va lit su se 
ta ris tu- ja ehi tus tee nis tu se pro jek ti juht Alo 
Tom son.

Päe va kord.
1. Üle vaa te and mi ne Alu jääk soo kor ras ta-
mis töö de pro jek tist

Kuu la ti RMK loo dus kait ses pet sia list 
Ants Ani mä gi üle vaa det Alu jääk soo kor-
ras ta mis töö de pro jek tist.

Osa val la ko gu te gi et te pa ne ku, et RMK 
tut vus taks in fot Tõs ta maa osa val la aja le-
hes. In fo saa dab A. Ani mä gi osa val la kes ku-
se ju ha ta ja le.

2. Üle vaa de Tõs ta maa las teaia te ge vu sest
Kuu la ti Tõs ta maa las teaia di rek to ri Ka di 

Ad le ri üle vaa det Tõs ta maa las teaia te ge vu-
sest

T. Rõ hu te gi  et te pa ne ku li saee lar ve taot-
lu sed esi ta da jär gi mi seks osa val la ko guks.
3. Tõs ta maa osa val la va pi mär gi and mi ne 

Esi ta ti 10 kan di daa ti. Kan di daa ti dest 
an dis üle vaa te Too mas Rõ hu.
OT SUS TA TI: An da väl ja kaks Tõs ta maa 
osa val la va pi mär ki ja omis ta da need järg-
mis te le isi ku te le: 

And res Kal bach - põl lu ma jan du se ja 
ta lu pi da mi se eden da mi se eest Tõs ta maa 
osa val las;

Bir git Pe re - ko gu kond li ku ja kul tuu ria-
la se te ge vu se eden da mi se eest Tõs ta maa 
osa val las.

Täis ma hus koo so le ku pro to koll on lei tav 
Pär nu lin na do ku men di re gist rist. TOK

Juhtkiri

 Tõs ta maa pat sien di bus si tee nu se käi-
vi tu mi sest on möö du nud üks kuu. 

Peab mär ki ma pat sien ti de, nen de omas te ja 
hool de ko du de hu vi tee nu se vas tu, iga nä da-
la selt on teh tud 3 - 4 sõi tu. 

Võib ra hul du se ga nen ti da ka pe rears ti-
kes ku se töö kva li tee di ja efek tiiv su se tõu-
su. Pat sien di ko dus saab piir du da vaid hai-
ge põ gu sa uu ri mi se ga, kuid ter vi se kes ku ses 
saa me te ha põ hi li sed uu rin gud, ana lüü sid 
ja prot se duu rid ning lan ge ta da õi ge mad 
ot su sed eda si se kä sit lu se osas. 

Bus si tee nus on öö päe va ne, ees mär gi ga 
lee ven da da lii ku misp rob lee mi ga pat sien-
ti de trans por ti ko dunt ars ti vas tu võ tu le ja 
ta ga si, ko dust või hool de ko dust haig las se 
ja ta ga si

Bus si tel li mi seks tu leb he lis ta da te le fo ni-
le 5199 2197, vas tab bus si juht, kes vor mis-

tab sõi du. 
Bus sis on 3 ra tas too li koh ta ja raam 

la ma ja le hai ge le ning elekt ri li ne tõs tuk.
Bus si sõi du ki lo meet ri hind on 50 sen-

ti, sõi du ar ves tus al gab bus si pea tus ko hast 
ta ga si jõud mi se ni pea tus koh ta. 

Oo teaeg 5 € tun nis, nt pat sien di vii bi mi-
sel eriars ti vas tu võ tul, haig la do ku men ti de 
vor mis ta mi sel jm. 

Väl jas ta tak se nõue te ko ha ne mak se do-
ku ment, mis on alu seks sõi du või ma li kul 
kom pen see ri mi sel oma va lit su se või sot-
siaal töö ta ja poolt.

Lii ku misp rob lee mi ga, uu rin guid või 
prot se duu re va ja va pe rears ti ni mis tus ole-
va hai ge trans port pe rears ti vas tu võ tu le ja 
ta ga si ko ju on ta su ta. Täp sem in fo te le fo nil 
447 1940 või ter kes@hot.ee. 

Ma dis Ves ki mä gi, Tõs ta maa pe rearst

Veel kord Tõs ta maa pat sien di bus sist

Ük si ela va pen sio nä ri toe tust maks tak-
se pen sio nä ri le, kes elab rah vas ti ku-

re gist ri and me tel ük si 1. ap ril li sei su ga, on 
va na dus pen sio när ja saab pen sio ni al la 582 
eu ro.

Kui suu reks ku ju neb sel aas tal ini mes te 
pen sion, sel gub pä rast 1. ap ril li, kui toi mub 
pen sio ni de in dek see ri mi ne ja baa so sa tõst-
mi ne 7 eu ro võr ra.

Ük si ela vad pen sio nä rid peak sid väik se-
ma gi kaht lu se kor ral kont rol li ma, kas ei ole 

nen de ela mis pin na le fi k tiiv selt ke da gi sis-
se kir ju ta tud. 1. ap rill lä he neb, kuid prae gu 
jõua te oma re gist riand med veel kor da te ha.

Oma elu ko ha and meid saa te muu ta 
aad res sil rah vas ti ku re gis ter.ee või osa val-
la kes ku ses ko ha peal. Abi saa mi seks he lis ta 
444 8161. Toe tu se saa mi seks ei tu le esi ta da 
taot lust, ok toob ris saa vad kõik tin gi mus te-
le vas ta vad pen sio nä rid oma kon to le 115 
eu ro se sum ma.

TT

Üksi elav pen sio när, kont rol li oma and meid! 
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Tõs ta maa osa val la 
va pi mär gi ka va ler 
And res Kal bach

10. märt sil 1970 sün dis Tõ he la 
kü las se Iva ja Lem bit Kal bac hi 
per re poeg And res. Loo maars-
tist isa töö tõt tu elas poiss koos 
pe re ga esi me sed ne li aas tat 
Va he nur mes. Seal möö dus ka 
las teaia põ li. 1975 tul di Tõ he las-
se ta ga si ning pea gi al gas koo li-
tee Tõs ta maa kesk koo lis. Pea-
le põ hi koo li lõp pu asus And res 
ter vi se tõt tu õp pi ma Kei la Joa-
le. Sealt lei dis noor mees tu le va-
se elu kaas la se In ga. Pea le kesk-
koo li lõp pu oli mõ le mal sel-
ge taht mi ne koos ta lu pi da ma 
ha ka ta. Ala tes 1989. aas tast sai 
Ku re maal ta lu pi da mist õp pi da 
ja just sin na koos In ga ga sam-
mud sea ti. Prak ti ka le Soo me 
min di ühes koos. 

1992. aas tast ha ka ti gi Tõ he-
las, To hu ri-And re se ta lus koos 
In ga ga lüp si kar ja pi da ma. Alus-
ta ti nel ja lüp si leh ma ga, mil lest 
tä na seks on saa nud nel ja küm-
ne pea li ne ma he pii ma ka ri, 
li saks veel li ha vei sed ja vil ja kas-
va tus. Ehi ta tud on uus laut ja 
soe ta tud kor ra lik teh ni ka, val-
mi mas kui va ti.

Koo se lust on per re sün di nud 
Ma ria 1992, Ing var 1996, Vil lem 
2003 ja Ja kob-Au gust 2012. And-
res on ka ka he kord ne va nai sa. 
Rõõ mu teeb, et poeg Ing var oma 

pe re ga tal lu ela ma asus. Nõn da 
on või ma lik ru tii ni ja ga da, sest 
leh ma pi da jal ju va bu päe vi ei ole. 
And res ei lah ku ku na gi ko dunt 
ker ge sü da me ga, ik ka on mu re 
kaa sas, aga puh kus on põl lu-
me he le va ja lik. Vä si mu se vas tu 
ai ta vad ma ga mi ne ja po si tiiv sed 
emot sioo nid.

And re se mee lest on Tõ he la 
kü la selts kond tub li ja ära ol les 
ta hab ta siia ala ti ta ga si tul la. 
Ül di ses plaa nis võiks igal sam-
mul ära te ge mist ja ära pa ne mist 
vä hem ol la, eri ti lõi kab see hin-
ge, kui avad õh tu sed te leuu di-
sed. 

Iga päe va se ras ke töö pree-
miaks on ra hu lo lu loo ma de 
kas va mi sest ja ko su mi sest ning 
voo ga va test vil ja väl ja dest. Sel le 
ni mel tõu seb ta igal va ra hom-
mi kul ja asub tööd ra ba ma. 
Prae gu se elu ga võib ra hul ol la, 
on And res kin del. TT

Tõs ta maa osa val la 
va pi mär gi ka va ler
Birgt Pe re

Bir git Pe re sün dis 25. jaa nua ril 
1971. aas tal. Ema Ta bi ta ja isa 
Val do töö ta sid mõ le mad Pär-
nus elekt ri ku na. Bir gi ti va na va-
nai sa Karp Nop pel oli Tõ he las 
prees ter ja koo liõ pe ta ja, nõn-
da, et oma juur teks loeb nai ne 
ik ka gi Tõ he lat. 

1989. aas tal lõ pe tas Bir git 
Pär nu I kesk koo li. Eda si asus 
nai ne Tõ he la kol hoo si suu na-
mi se ga õp pi ma Va na-Või du 
sov hoos teh ni ku mi ning lõ pe-
tas sel le 1992. aas tal zoo teh ni-
ku kut se ga. Ees mär giks oli tul la 
va na va ne ma te juur de Tõ he las-
se ela ma ja töö ta ma. 

Koo se lust Aa re ga sün di sid 
tüt red 1992 Kai sa, 1996 Kris tel 
ja 2003 Kat re. 

1997 asus Bir git õp pi ma Pär-
nu ko du ma jan dus koo li, mil le 
lõ pe tas 1999 õmb le ja – kä si töö-
meist ri era lal. Hu vi ja ar mas tus 
kä si töö vas tu sai al gu se lap se-
põl vest, sest mõ le mad va na-
e mad olid suu red kä si töö te gi-
jad. 

Su vi ti hoo lit ses Bir git koos 
kaa sa ga Er mis tu jär ve ää res 
puh ka ja te eest. Aas tast 2008 
töö tab Tõ he la raa ma tu ko gus 
ja ala tes 2013 osa li selt ka Poot si 
raa ma tu ko gus.

2016 asus kan ge nai ne jäl le 

koo li teed käi ma, see kord Vil-
jan di kul tuu ri kol ledžis se rah-
vus lik ku kä si tööd õp pi ma. 
2000. aastal asu tas Bir git oma 
õpe ta ja Eva Talt si ga Pär nu pit-
sis tuu dio, kus pü hen das en nast 
nip lis pit si val mis ta mi se sa la-
dus tes se. 2016 Eva su ri ja just 
see ajen das õpe ta ja tööd jät-
ka ma pit sis tuu dios ja kä si tööd 
eda si õp pi ma mi ne ma. 2020 on 
taas koo li lõ pe ta mist oo da ta. 
Lõ pu tööks val mib Lää ne maa le 
omas te roh ke te ka hek sa kan da-
de ga pind põi mes vaip ka te, mil-
le Bir git plaa nib kin ki da Tõ he la 
rah va ma ja le. 

Töö raa ma tu ko gus meel dib 
Bir gi ti le vä ga na gu ka Ees ti kir-
jan dus, mi da va bal het kel heal 
mee lel loeb. 

“Oleks vaid ro hem ae ga 
pe re le, las te le, en da le ja head 
ter vist kõi gi le”, üt leb Bir git Pe re 
unis ta valt. TT

Tõs ta maa osa val la va pi mär gid 2020
Tõs ta maa osa val la ko gu ot sus tas tä na vu an da va pi mär gid Bir git Pe re le – ko gu kond li ku ja kul tuu ria la se te ge vu se eest 
Tõs ta maa osa val las ja And res Kal bac hi le – põl lu ma jan du se ja ta lu pi da mi se eden da mi se eest Tõs ta maa osa val las.

 2020. aas taks on Tõs ta maa 
mõi sa üle san deks lä bi viia pro-
jekt, mil le ees mär giks on ko ha-
li ku ran na ka lu ri te kul tuu ri pä-
ran di ko gu mi ne, tal le ta mi ne ja 
säi li ta mi ne. 

MTÜ Lii vi La he Ka lan dus-
ko gu toe tas SA Tõs ta maa Mõi-
sa pro jek ti „Tõs ta maa piir kon na 
ran na ka lu ri te kul tuu ri pä ran di 
ko gu mi ne ja säi li ta mi ne“ vei-
di enam kui 2300 eu ro ga ning 
koos oma pool se fi nant see-
rin gu ga viiak se lä bi Tõs ta maa 
kan dis ran na ka lu ri te ga seo tud 

mä les tus te ko gu mi ne ja koon-
da mi ne trü ki seks, muu seu mis se 
pü sieks po sit sioo ni, vir tuaal tuu ri 
ning vee bi le he loo mi ne. 

Pro jek ti vea vad Lii na Käär 
ning Eve li Il vest, kes kut su vad 
kõi ki soo vi jaid oma mä les tu si ja 
ko ge mu si seo ses ran na ka lan du-
se ga ja ga ma. 

Oma soo vist and ke jul gelt 
tea da kas suu sõ na li selt või kir-
ja teel kir ju ta des aad res sil lii na-
kaar@mail.com.

Lii na Käär

Tõs ta maa mõis ootab Tõs ta maa mõis ootab 
rannakaluritelt mälestusirannakaluritelt mälestusi
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Judo poi sid olid edu kad
 Det semb ri kuu kes kel käi sid 
Tõs ta maa Kesk koo li ju do rin gi 
poi sid ka oma esi me sel võist-
lu sel. Lah tis ted meist ri võist lu-
sed toi mu sid Saa re maa kon nas. 
Meie poi sid maad le sid vä ga 
tub lilt! Võist kon da kuu lu sid: 
Mag nus Karl Mag nus son (2 
tub lit maad lust -32kg), Vel jo 
Lu ha maa (hõ be +40kg), Ti mo 
Ma rus (pronks -32kg), Kert 
Sims (pronks -28kg), Ri co Roht-
laan (3 tub lit maad lust +40kg).

Ka ro lii ne Kask,
Tõs ta maa Kesk koo li hu vi juht

Ärge tü li ta ge hül geid!
 Hül jes te poe ge mi saeg on 
pea gi käes! Ran nas hül ge poe-
ga ko ha tes pa lu me te da mit te 
tü li ta da.

Jää va ba talv on sead nud Lää-
ne me re hül ged vä ga ras kes se 
olu kor da. Et mui du me re jääl 
poe gi vad emas loo mad on sun-
ni tud sel leks so bi vaid koh ti ot si-
ma lai du delt ja kal daa la roos ti-
kest, võib veeb rua ris ja märt sis 
ta va pä ra sest enam ran naa la del 
ko ha ta hül ge poe gi. Ehk ki es ma-
pil gul või vad hül ge po jad ük si ku 
ja abi tu na näi da, hoiab te ge li-
kult emas loom po jal sil ma peal. 
Abi tuks võib hül ge po ja olu kor-
ra muu ta vaid ini me se lä bi mõt-
le ma ta te ge vus.

Tu le ta me meel de, et ran-
nas ole vad hül ge po jad ini me se 
abi ei va ja. Üks kõik mis moel 
hül ge po ja ga kon tak ti loo mi-
ne võib loo ma kest ohus ta da. 
Sel met hül ge poe ga kat su da, 
toi ta, te ma ga koos pil ti te ha või 
mis kõi ge hul lem, te da en da ga 
kaa sa viia, pa lu me te mast hoo-
pis kii res ti ee mal du da. Ran nas 
koe ra ga ja lu ta des tu leks oma 
lem mik rih ma ot sas hoi da, sest 
koer võib hül ge po ja le reaal selt 
oht lik ol la.

Kui Sul le tun dub, et loom 
siis ki abi va jab, an na sel lest 
tea da Kesk kon nain fo ta su ta 
te le fo nil 633 1313 või ta su li sel 
lü hi numb ril 1313. Si nu õi gest 
käi tu mi sest võib sõl tu da hül ge-
po ja el lu jää mi ne. An na tal le see 
või ma lus!

Kesk kon naa met

H
a jaa sus tu se ga piir kon-
da des ela vad Pai ku-
se, Aud ru ja Tõs ta maa 

osa val la pe red, kes soo vi vad 
oma ma ja pi da mi se joo gi vee-
va rus tust uuen da da, pu has tus-
sead meid pai gal da da, ka na li-
sat sioo ni süs tee mi ra ja da, aas-
ta ring selt li gi pää se ta vat juur-
de pää su teed ehi ta da või au to-
noom set elekt ri süs tee mi pai-
gal da da, või vad lin na va lit su selt 
toe tust kü si da.

Toe tu se suu ru seks ühe 
ma ja pi da mi se koh ta on ku ni 
6500 eu rot, mil le le tu leb li sa da 
vä he malt 33 prot sen di suu ru ne 
oma- ja kaas fi  nant see ring. Kui 
taot le ja on aas ta tel 2015-2019 
ha jaa sus tu se prog ram mist ju ba 

toe tust saa nud, ar ves ta tak se 
va ra sem toe tus sum ma toe tu se 
piir mää ra sis se.

Toe tu se taot le mi seks pea-
vad füü si li sest isi kust taot le-
jad ja kaas taot le jad ole ma ala-
tes sel le aas ta 1. jaa nua rist ole-
ma kat ke ma tult sis se kir ju ta tud 
ha jaa sus tu se ga maa piir kon nas 
asu vas se ma ja pi da mis se, mil le 
elu tin gi mu si soo vi tak se pa ran-
da da. 

Taot le jal ei to hi ol la aja ta-
ma ta rii gi mak su võl gu, taot lu-
se esi ta mi se päe val peab eel mi-
se toe tu se ka su ta mi se aruan ne 
ole ma oma va lit su se poolt kin-
ni ta tud. Ka van da ta vad tööd 
pea vad ole ma lõp pe nud 31. 
ok toob riks 2021. aas tal.

Toe tu se saa mi seks va ja li kud 
do ku men did ja tin gi mu sed on 
aval da tud Pär nu lin na va lit su-
se ko du le hel https://par nu.ee/
lin na ko da ni ku le/kesk kond-
ma jan dus/ha jaa sus tu se-prog-
ramm. Abi ja nõu an na vad pro-
jek ti ju hid, kel leks on Pai ku se 
osa val la kes ku ses Mar tin Hol-
las, Aud ru osa val la kes ku ses 
Pee ter Viik ja Tõs ta maa osa val-
la kes ku ses Alo Tom son. Nen de 
kon tak tid ja vas tu võ tua jad leiab 
sa mu ti ko du le helt.

Taot lus te vas tu võt mi ne 
al gab 17. veeb rua ril ja lõ peb 17. 
ap ril lil.

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

Pär nu linn toe tab maa pe re de 
elu tin gi mus te pa ran da mist

T
aa nis elav fo tog raaf 
Lu ca Ber ti on pü hen-
du nud 21. sa jan di maa-

maas ti ke ja -ini mes te jääd vus-
ta mi se le Põh ja- ja Bal ti mail. 

See on osa te ma ma hu kast 
do ku men tee ri misp ro jek tist 
„Ini me ne ja loo dus“, mil les ei 
puu du ka au to ri oma näo li ne 
kunst ni ku po sit sioon.

Pil dis ta mis ret ke de tu le mu-
se na on sün di nud tõe pä ra ne 
pilt „tund ma tust“ Ees tist, iga-
päe va sest kü lae lust, ta va li sest 
maal ela vast ini me sest, taus-
taks va nad ta lud, põl lud, teed 
ja ki ri kud. 

Lu ca Ber ti vil je leb töö ma hu-
kat ana loog fo tog raa fi at, ka su-
ta des sta tii vi le sea tud suurt 
Lin ho fi plaat kaa me rat ning 
sät ti des port re tee ri ta vad pil di-
le tõ sis te nä gu de ga na gu va nas-
ti, mil pil di te ge mi ne oli suur-
sünd mus. 

Te ma fo to delt vaa ta vad 
vas tu „meie ini me sed“, kel lest 
igaü hel on oma lu gu. Nen-

de kau du aval dub ae ga de si de, 
inim loo mu se pü si mi ne, liht sa-
te as ja de ilu ja ka du vus.

TT

Luca Ber ti käis Tõs ta maad itaal la se 
pil gu ga pildile püüd mas

Luca Berti fotonäitus
"Silmast silma. Inimese ja 
looduse vahel" on 
Pärnu Muuseumis avatud 
29. märtsini 2020
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Kor te re la mu saab hoo vi kor-
ras ta mi seks taot le da toe tust. 
Toe tus on mõel dud kor te re-
la mu te hoo vi de hea kor ras-
ta mi seks ning se da või vad 
taot le da osa val la kor te ri-, 
ela mu- või hoo neü his tud.

Toe tust saab taot le da män-
gu- või spor di väl ja ku, ja la käi ja-
te ala, sh hal jas- või puh kea la, 
ra tas te ja sõi duau to de par ki mis-
koh ta de, sa mu ti hoo viin ven ta ri 
pai gal da mi seks või kor ras ta mi-
seks.

Toe tust an tak se taot le ja-
le ku ni 40% töö ko gu mak su-
mu sest, kuid mit te roh kem kui 
2000 € ühe taot le ja koh ta või 
4000 € ühe üle 50 kor te rio man-
di ga taot le ja koh ta või 4000 € 
ühis taot lu se kor ral. Ka van da tav 
töö tu leb el lu viia hil je malt toe-
tu se saa mi se aas ta 1. det semb-
riks.

Toe tu se taot le mi seks tu leb 
ku ni 15. mai ni Pär nu lin na va lit-

su se le esi ta da ad res sil lin na va-
lit sus@par nu.ee vor mi ko ha ne 
täi de tud ja (di gi) all kir jas ta tud 
aval dus koos järg mis te li sa de ga:
1) kor te rio ma ni ke üld koo so le ku 
või põ hi kir jast tu le ne va te vo li-
tus te alu sel ju ha tu se pro to kol li 
koo pia, mis si sal dab ot sust hoo-
vi hea kor ras ta mi seks va ja li ku 
töö teos ta mi se koh ta;
2) ühis taot lu se esi ta mi sel kin ni-
tus nõu so le ku koh ta ühis taot lu-
se esi ta mi seks;
3) va ja du sel taot le ja va lit se da 
ole va naa ber kin nis tu oma ni ku 
nõu so lek;
4) kin nis tu või kin nis tu te plaan 
ka van da ta va töö asu ko ha skee-
mi ga ning ka van da ta va töö kir-
jel dus;
5) fo tod ka van da ta va töö asu ko-
hast en ne töö de al gust;
6) ka van da ta va töö ee lar ve;
7) va ja du se kor ral as ja ko ha sed 
koos kõ las tu sed või nõu so le kud 
ka van da ta va töö te ge mi seks.

TT

Toe tu se ga hoo vid kor da!
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SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!

Neljapäeval, 5. märtsil 
alates kell 10

TÕSTAMAA RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
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VEEB RUAR

Ree del, 21. veeb rua ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
Pi du lik Ees ti Va ba rii gi aastapäeva KONT SERT-AK TUS

Õh tul tant suks an sam bel Kar de mon

Tei si päe val, 25. veeb rua ril kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas 
MÄ LU MÄNG

MÄRTS

Lau päe val, 7. märt sil kell 19 Poot si mõi sas 
Va na lin nas tuu dio eten dus Clau de Mag nier “Une ro hi”

Lau päe val, 7. märt sil kell 19 Tõs ta maa mõi sas 
NAIS TE PÄE VA KONT SERT 

Tõ nu Oja ja an sam bel REM BE TES
Pilet: eelmüügis 8.- Tõstamaa raamatukogus, kohapeal 10.-

Lau päe val, 14. märt sil kell 17 Tõs ta maa mõi sas 
NAIS VO KAAL AN SAMB LI TE ÕH TU

TOP TEN ja OL LA DAAM, T. Voll ju hen da mi sel 
Ta su ta

Lau päe val, 14. märt sil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas 
TTA SÜN NI PÄE VA PI DU NR 15
Pilet: Need kes merestiilis 7.-, teistel 10.-

Nel ja päe val, 26. märt sil 
TEA TER UK SELT UK SE LE “Daa mid” End la teat ris. 

Väl ja sõit kes ka le vist 17.30

Tei si päe val, 31. märt sil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas 
MÄ LU MÄNG

AP RILL

Ree del, 3. ap ril lil kell 20 Tõs ta maa Rah va ma jas 
VA NAD aga KO BE DAD. 

Meie Mees JA Maie (Her nik Nor mann)
Pilet: eelmüügis kuni 25.03 12.- , alates 26.03 ja kohapeal 15.-

Ree del, 17. ap ri lill kell 12 Tõs ta maa mõi sas 
Tõs ta maa las te so lis ti de kon kurss 

“MUU SI KA MEID KÕI KI SEOB”

Ree del, 24. ap ril lil JÜ RIÖÖ JOOKS

Tei si päe val, 28. ap ril lil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas 
MÄ LU MÄNG

MAI

Ree del, 8. mail Tõs ta maa rah va ma jas 
EMA DE PÄE VA KONT SERT.

Lau päe val, 9. mail Lao ka la sa da mas 
X RÄI ME WEST 

Räi me West tu ru le re gist ree ri mi ne:
tostamaarm@gmail.com ja üri tu se in fo 523 6350

FB: Räimewest

Tei si päe val, 26. mail Tõs ta maa rah va ma jas 
MÄ LU MÄNG

KUHU MINNA

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