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Vastlapäev 
 

Spordiklubi kutsus 12. veebruaril vastlapäeva tähistama 
liualaskmise, teatevõistluse ja suusasõiduga. Liulaskmises 
olid kiiremad naisvõistlejatest Leenu Aava, Liia Oidjärv ja 
Lagle Adler ning meestest Tarmo Blasen, Toivo Marus ja 
Üllar Marus. Teatevõistluse võitis võistkond Pilleke 
koosseisus  Evelyn Liländer, Liia Oidjärv, Ülo Marus. 
Suusasõidus olid kiiremad naistest Liia Oidjärv, Kertu 
Keel ja Ave Martson ning meestest Kaido Martson, Toivo 
Tinast ja Toivo Marus. Täname Elli Terast maitsva 
vastlasupi ja sauna eest. 

 
Endine spordiõpetaja Enn Velleste õnnitleb suusatamise 

võitjat Kaido Martsonit 
 

 
Liivia ja Endel Tõnisson vastlahommiku suusasõidul 

 

 
 

Kihnu Väina Merepargi keskus 
(endine Pootsi koolimaja) 

Pärnumaa 
Tõstamaa vald 

Pootsi küla 
30 km Pärnust 

50 61 935 
Sobiv koht õppepäevade, koolituste, 
õpilasürituste, laagrite, matkade, sünnipäevade, 
pidude jne. korraldamiseks 

� Majutus 16 kohta, vajadusel lisa 
       ümberkaudsetes turismitaludes 
� Toitlustamine ettetellimisel, peielauad 
� Õppeklass, seminariruum, internet 
� Loodusmatkad matkajuhiga 
� Vaibakoda, kudumisõpetus 

Info ja tellimine 50 61 935, 
 kristiina@tostamaa.ee 

 

TULE SUUSATAMA ! 
Tõstamaa kooli juures on avatud suusarajad. 

Pesemisvõimalus ja saun ettetellimisel tel. 4496214 

 
Pühapäeviti algusega kell 11 suusasõidud, võimalus 

sõita ajale või läbida rada matkates. Pärast tee ja 
saun. Täpsemalt infotahvlitel ja valla 

koduleheküljel. 
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Tõstamaa Vallavolikogu korraline 
istung toimus  vallamajas  4. 
veebruaril. Osales 7 volikogu liiget, 
puudus 2.Päevakorras oli. 
Põhivara mahakandmine 
Otsustati: kustutada põhivarade 
nimekirjast 1999.  soetatud ja  2004.  
müüdud autobuss Volvo Leiland. 
Pedagoogide töötasustamise aluste 
kehtestamine                                 
Otsustati: kehtestada õpetajate ameti-
järkude ( vanemõpetaja, nooremõpeta-
ja jne) palgamäärad. Tõstamaa vallas 
tõusis pedagoogide töötasu 12 % 
Eelarve teine lugemine                                                    
Otsustati: valla 2005.a. eelarve vastu 
võtta kogusummas 16 845 595 krooni. 

Tõstamaa Valla Vapimärgi  saajate 
valimine                                        
Otsustati: valida  Tõstamaa Valla 
Vapimärgi saajateks kauaaegsed 
Tõstamaa kooli õpetajad Efeline Liiv 
ja Maimu Juhkam. 
Jäätmekava vastu võtmine                                               
Otsustati: võtta vastu viie valla – 
Tõstamaa, Audru, Lavassaare, Varbla 
ja Koonga  koostööna valminud ühine 
jäätmekava.( Jäätmekavaga saab tut-
vuda valla kantseleis  ja  elekt-
rooniliselt valla kodulehel)   
Detailplaneeringu algatamine  
Otsustati: algatada Tõstamaa vallas 
Kastna külas asuva Kiviranna 
maaüksuse detailplaneering, kinnitati  

planeeringu  lähteülesanne ja muudeti 
maa sihtotstarve elamumaaks. 
 Kinnistu jagamine 
Otsustati: nõustuda Tõstamaa vallas, 
Kastna külas asuva  Kardoni  ja 
Pärakülas asuva  Selja katastriüksuse 
jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks. 
 Maa sihtotstarbe määramine                                          
Otsustati: määrata Tõstamaa alevikus 
Sadama tee 2 asuva  maaüksuse 
sihtotstarbeks sotsiaalmaa 100 % ning  
Tõstamaa alevikus  Sadama tee 1 
asuva  maaüksuse sihtotstarbeks 
elamumaa 25 %  ja ärimaa 75 %. 
 
 

 
Jäätmeveost Tõstamaa vallas 

 
Mitmed inimesed on pöördunud 
vallavalitsusse küsimustega, mis on 
seotud kohaliku jäätmeveoga. 
Siinkohal annan väikese ülevaate 
Audru, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare 
ja Koonga valdade ühise jäätmekava 
hetkeolukorrast.  
Ühine jäätmekava on valmis. 
Audru, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare 
ja Koonga valdade ühine jäätmekava 
on valmis ja Tõstamaa vallas volikogu 
otsusega nr. 101 04.02.2005 ka 
kinnitatud. Jäätmekava on vastu 
võetud ka Varbla vallas ja nüüd tuleb 
oodata ülejäänud 3 vallavolikogu 
otsust. Seejärel korraldavad vallad 
jäätmevedaja valimiseks ja jäätmeveo 
ainuõiguse andmiseks avaliku 
konkursi konkurentsiseaduse alusel 
kehtestatud korras.  
Korraldatakse konkurss 
olmejäätmete vedaja leidmiseks. 
Konkursi korraldamiseks määratakse 
ühise määrusega konkursi 
korraldamise kord, mille kinnitavad 
kõik vallavolikogud. Planeeritavalt 

toimub see märtsikuus. Konkurss jääb 
vastavalt seadusele avatuks 3 kuuks. 
Konkursi võitnud ettevõttele antakse 
olmejäätmete osas jäätmeveo 
ainuõigus kuni 3 aastaks.  
Kui on leitud olmejäätmete vedaja, 
siis... 
kohalik omavalitsus annab konkursi 
võitnud jäätmefirmale potentsiaalsete 
klientide nimekirja. Olmejäätmeveoga 
liitumiskohustust omavad kõik 
juriidilised ja füüsilised isikud, kes 
omavad või haldavad: 
 - hoonestatud maaüksust,  
 - korterit ja/või maja kui vallasvara,  
 - maaüksust, millele on väljastatud 
ehitusluba,  
 - avalikku rannaala ning kalmistuid. 
Veoettevõte ise sõlmib vastava 
teenuse lepingu klientidega ning 
korraldab ka teenuse eest arveldamise.  
Mis siis, kui konkursi võidab uus 
firma? 
Praegu teenindab Tõstamaa valda 
Ragn-Sells ja kui juhtub, et konkursi 
võidab mõni muu firma, siis 

automaatselt kaotavad praegused 
lepingud kehtivuse, sest konkursi 
alusel saab uus firma olmejäätmete 
veo ainuõiguse. Liitumiskohustusega 
isiku ja jäätmeveoettevõtte vahel 
sõlmitakse uus leping. Prognoositavalt 
peaks nelja-viie kuu pärast teada 
olema, kes hakkab Audru, Tõstamaa, 
Varbla, Lavassaare ja Koonga 
jäätmeveopiirkonda teenindama ning 
peale seda tuleb liitumiskohustusega 
isikute ja jäätmeveoettevõtte vahel 
sõlmida lepingud.  
 
Audru, Tõstamaa, Varbla, Lavassaare 
ja Koonga valdade ühise 
jäätmekavaga saab tutvuda Tõstamaa 
valla koduleheküljel ja Tõstamaa 
vallamajas.  
Lisainfo tel: 44 96 180 
 
Arendus- ja keskkonnanõunik  

Kerli Brandt 

 
Sotsiaalküsimused 

 
Tõstamaa vallavalitsus eraldas 
jaanuaris 2005 a. : 

1. Kriisiabiks 1 taotlus 500.- 
2. Sünnipäevatoetust 3 

juubilarile 600 krooni + lilled 
3. Lasteaia söögiraha soodustust 

2 taotlejale 270.- 
4. Koolilõuna soodustust 22 

taotlejale 845.- 

 
 
Toimetulekutoetust eraldati jaanuaris 
37 perele kokku 31172 krooni. 
 
 Muudatustest toimetulekutoetuse 

taotlemises ja maksmises 
 

Alates 1.-st jaanuarist 2005.a. on 
Riigieelarve seadusega kehtestatud 
toimetulekupiiri suurus 750 krooni  
 

 
perekonna esimese liikme kohta. 
Perekonna teise ja iga järgneva liikme  
toimetulekupiiri suurus 80 protsenti 
perekonna esimese liikme 
toimetulekupiiri suurusest ehk siis 600 
krooni. Näiteks kolme liikmelise 
perekonna toimetulekupiiri suurus on 
750+600+600=1950 krooni. 

Veel mõnedest muudatustest 
Sotsiaalhoolekande seaduses,>>>>>  
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>>>>mis jõustusid käesoleva 
aasta alguses ja mis puudutavad 
toimetulekutoetust: 

 
1)lisaks varemnõutud dokumentidele 
toimetulekutoetuse esmakordsel 
taotlemisel või alljärgnevasse loetellu 
kuuluvate esemete koosseisu 
muutumise korral esitab taotleja 
kirjaliku loetelu, milles on nimetatud 
järgmised taotleja enda ja tema 
perekonna kasutuses või omandis 
olevad asjad: 

� kinnisasjad ja vallasasjadest 
eluruumid 

� sõidukid liiklusseaduse 
tähenduses 

� väärtpaberid väätpaberituru 
seaduse tähenduses. 

 
2)toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik 
perekonnaliikmed (Sotsiaalhoole-
kande seaduse § 22 lõigete 2 ja 2/1 
tähenduses) on alaealised, on õigus 
saada koos toimetulekutoetusega 
täiendavat sotsiaaltoetust 200 krooni. 
 
3)igakuine lapsetoetus arvestatakse 
toimetulekutoetuse taotleja sissetuleku 
hulka 
 
4)vallavalitsus võib jätta toimetuleku-
toetuse määramata 

� töövõimelisele 18-aastasele 
kuni vanaduspensioniealisele 
isikule kes ei tööta ega õpi ja 
on rohkem kui ühel korral 
ilma mõjuva põhjuseta 
keeldunud pakutud tööst või 

osalemast tööturuteenuses või 
vallavalitsuse korraldatavas 
iseseisvale toimetulekule 
suunatud sotsiaalteenuses või 
õppeprotsessis. 

� isikule, kellel endal või kelle 
eestkostetaval on õigus elatist 
saada, kuid kes keeldub 
elatise saamise kohta 
dokumenti esitamast või 
elatist sisse nõudmast 

� kui vallavalitsuse vastav 
komisjon leiab, et 
toimetulekutoetuse taotleja 
või tema perekonna kasutuses 
või omandis olevad vallas- ja 
kinnisasjad tagavad temale 
või perekonnale 
toimetulekuks piisavad 
elatusvahendid. 

 
Toimetulekutoetuse taotlusi võtan 
vastu iga kuu 17.-nda kuupäevani 
 
Hooldajatoetuse maksmisest. 
 
Hooldajatoetuse maksmine riiklikul 
tasandil lõpetatakse 01. aprillil 
2005.a. kõigile hooldajatoetuse 
saajatele. Sellest teavitab Teid 
Sotsiaalkindlustusamet kirjalikult. 
Hooldajatoetuse maksmise õigus 
läheb üle omavalitsusele. 

Taotlemiseks on vaja teada 
järgmist: kõik puudega inimesed 
vanuses 18-65 a. peavad omama 
rehabilitatsiooniplaani. Ekspertiisi-
komisjonil on õigus mõningatel 

juhtudel mitte nõuda nimetatud plaani 
koostamist. 

Rehabilitatsiooniplaan on isiku 
või tema seadusliku esindaja aktiivsel 
osalemisel koostatud kirjalik 
dokument, milles antakse hinnang 
isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, 
juhendamise või järelvalve 
vajadusele. 

Rehabilitatsiooniplaani ei 
koostata üle 65 aasta vanustele 
isikutele. 

Selleks, et saada toetust on vaja 
hooldajal võtta ühendust alates 21. 
veebruarist 2005 vallavalitsuse 
sotsiaaltöötajaga, et kokku leppida 
aeg millal sotsiaaltöötaja tuleb koju 
koostama 14- leheküljelist väga 
põhjalikku ankeeti, mille alusel koos 
perearsti ja pereõega koostatakse 
hooldusplaan. 

Hooldusplaanist lähtuvalt 
selgub, millist abi on vaja osutada 
puudega isikule ning millises mahus. 
Ühe ankeedi koostamiseks kulub aega 
2-3 tundi, olenevalt abivajaja 
seisundist. Kuna see toiming on 
töömahukas palun mõistvat suhtumist. 
Loodan ankeetidega valmis saada 01. 
aprilliks 2005 a. 

Seaduse muudatuse eesmärgiks 
on maksta toetust isikutele kes 
tegelikult hooldavad abivajajat ja kes 
seda ka vajavad. 

 
 

Enda Väli 
Sotsiaaltöötaja 

 
Tõstamaa valla eelarvest makstud sotsiaaltoetused 
2004.a.          25.01.2005.a. 
1. Koolilõuna soodustus                               25 last  14325.- 
2. Lasteaia söögisoodustus                             3 last    3070.- 
3. I klassi minejate toetus                             19 last    9475.- 
4. Töövihikute soodustus : 
   vähekindlustatud pered                              50 last    9073.- 
   töövihikute soodustus 4-5 lised                 78 last  14535.- 
   töövihikute soodustus Varbla lapsed         10 last    2001.- 
7. Laste kommipakid jõuludeks                  380 last  17040.- 
8. Sünnitoetus                                               13 last  31000.- 
    lilled                                                                          325.- 
    pampers                                                                   2288.-   
    lusikad                                                                     5929.- 
9. Juubilarid                                             80 vanurit 16000.- 
    lilled                                                                        1682.- 
10. Inva laste transport                                    3 last   7718.- 
11. Pensionäride jõulupidu                    115 osalejat  6000.- 

12. Pärnu Lastekodu inva laste kohamaks     3 last  37941.- 
13. Matusetoetus                                       22 surma 22000.- 
14. Laipade vedu                                           4 laipa   3633.- 
15. Töötute rehabilitatsioon : 
      heakorratööd                                        12 töötut 29093.- 
16. Toetus vähekindl.peredele : 
      koolitoetus                                            1 taotlus   1500.- 
      arstile transport                                     1 taotlus   1500.- 
      kriisiabi                                                 3 taotlust  5000.- 
      prillide toetus                                        1 taotlus   1190.- 
      invaliidi protees                                    1 taotlus   1142.- 
      puudega lapse toetus                             1 taotlus     549.- 
      õpilaste huvitegevus (Kaelase kool)     3 taotlust    700.- 
                                                                               ________ 
                                                              Kokku        244709.- 
 
Makstud toimetulekutoetust 510 taotlust465706.- 

Enda Väli 
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Tööturuamet on alustanud 
koolitusi töötute väljaõppeks 
Euroopa Sotsiaalfondi poolt 
kaasfinantseeritava Tööturuameti 
tsentraalse koolitusprojekti kaudu, 
milles osaleb 3750 töötut. Koolituste 
pikkus kestab, sõltuvalt erialast, 
kahest nädalast kuue kuuni. 
  Tööturuameti tsentraalses 
kooli-tusprojektis osalevad Harjumaa, 
 Hiiumaa-, Järvamaa-, Läänemaa-, 
Põlvamaa-, Pärnumaa-, Raplamaa-, 
 Saaremaa-, Tallinna-, Valgamaa-, 
Viljandimaa- ja Võrumaa Tööhõive-
amet. 
  Koolitused on suunatud 
eelpool nimetatud maakondade 
töötutele. 
  Projekti käigus on planeeritud 
koolitused järgmistes mahtudes: 
 • arvuti A-O 1-7 – 285 inimest, 
 • ehitus –        325 inimest, 
 • elektriku pädevus – 155 inimest, 
 • ettevõtluskoolitus – 205 inimest, 
 • hotelliteenindus/ kelneri, 
    ettekandja koolitus – 155 inimest, 
 • keevitamine –      205 inimest, 
 • massaaž –        65 inimest, 
 • meremeeste  
                täiendõpe –  215 inimest, 
 • metalli valdkond –        105 inimest, 

 
 • mootorsõiduki  
                      juhtimine – 525 inimest, 
 • müüja –                    295 inimest, 
 • puidu valdkond –          190 inimest, 
 • toimetulekukoolitus –   835 inimest, 
 • toitlustus  
(kokk, pagar-kondiiter) – 185 inimest. 
  Erialade valik on tehtud 
Tööturuameti poolt tööhõiveametitest 
eelnevalt laekunud info põhjal. 
  Koolitused toimuvad üle Eesti. 
Koolitusel osalemiseks tuleb töötul 
täita vastav sooviavaldus oma 
piirkonna tööhõiveametis. Sobiva 
koolituse toimumisel kaugemal kui 30 
km kompenseeritakse töötule 
majutus- ja transpordikulud. 
Vajadusel saavad koolitatavad 
koolitusajaks ravikindlustuse (ravi-
kindlustus tähendab töötule 
ravikindlustuskaitse tagamist praktika 
ajaks, kui tal kehtivat haigekassakaarti 
ei ole) ning tulenevalt erialast 
hüvitatakse meditsiinilise kontrolli 
kulutused. Projekti kulul organi-
seeritakse ka pereliikme hooldamine, 
kui koolitataval lasub kohustus 
hoolitseda pereliikme eest. 
  Täpsemat infot Tööturuameti 
tsentraalse koolitusprojekti poolt 
 pakutavate koolituste kohta saab 

projektis osalevatest tööhõive-
ametitest. 
  Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on 
Euroopa Liidu struktuurifond, mille 
 eesmärgiks on tööhõive tõstmine läbi 
inimressursi arendamise.Meetme 1.3 
"Võrdsed võimalused tööturul" üldine 
eesmärk on töötuse ning seeläbi ka 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
laiaulatuslikum ja tõhusam enne-
tamine ja leevendamine ning 
sotsiaalse kaasatuse suurendamine. 
 Meetmes 1.3 on kogu toetuste maht 
Euroopa Sotsiaalfondist 2004 - 2006. 
 aastal kokku 413,6 miljonit krooni.  

Eesti riik peab panustama 104 
miljonit krooni. 

 
  

Erko Vanatalu 
 Avalike suhete nõunik 

 625 7706 
 5239312 

 erko.vanatalu@tta.ee 
  
  

 Projektijuht: 
 Tuuli Paaksi 

 5110761 
  tuuli.paaksi@tta.ee 

 
 

Põllumajandusmaa metsastamise toetus 
 

Toetuse eesmärgiks on vähendada 
põllumajanduslikust kasutusest 
väljajäänud maade osakaalu ja 
parandada maastike mitmekesisust. 
Põllumaa metsastamise toetuseks on 
tänavu võimalik jagada 55 miljonit 
krooni. 

 
Toetuse saamise nõuded 
Füüsiline või juriidiline isik võib 
taotleda toetust enda omandis oleva 
vähemalt 0,3 hektari suuruse põllu 
kohta. Ühel taotlejal on võimalik 
saada toetust kokku kuni 30 hektarile 
metsakultuuri rajamiseks. 
 
Toetatakse: 

1) metsakultuuri rajamist 
põllumajandusmaale (2005. ja 2006. 
aastal);  

2) toetuse abil  rajatud 
metsakultuuri hooldamist (alates 
2006. aastast);  

3) toetuse abil rajatud 
metsakultuuri ühekordset täiendamist 
hukkunud metsakultuuri taastamiseks. 
 
Metsakultuuri rajamisel toetatakse 
metsapuutaimede soetamist, maapinna 
istutamiseks ettevalmistamist ja 
taimede istutamist. Istutada võib 23 
liiki taimi, milleks on harilik  mänd, 
keerdmänd, harilik kuusk, must 
kuusk, serbia kuusk, arukask, 
sookask, maarjakask, harilik tamm, 
harilik saar, harilik vaher, harilik pärn, 
harilik jalakas, künnapuu, euroopa 
lehis, siberi lehis, siberi lehise vene 
teisend, jaapani lehis, kuriili lehis, 
eurojaapani lehis, harilik ebatsuuga, 
siberi nulg ja punane tamm. Ei või 

rajada jõulupuuistandusi ega istutada 
pehmeid lehtpuid, välja arvatud 
kaasikud. 

Taimede müüjal peab olema 
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse 
poolt väljastatud tegevusluba 
kultiveerimismaterjali turustamis-
otstarbeliseks tootmiseks või 
pakendamiseks ning metsapuutaimed 
peavad olema varustatud päritolu 
tõendava dokumendiga ja soetatud 
pärast 2005. aasta 1. jaanuari. Kui 
taotlejal endal on vastav tegevusluba, 
siis võib ta istutada enda kasvatatud 
taimi. 

Metsakultuuri rajamise eest 
võib toetust taotleda PRIAs registrisse 
kantud põllumassiivil asuva põllu 
kohta, kui see maa on olnud 
põllumajanduslikus kasutuses vähe-
malt üks kord viimase viie aasta>>> 
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>>>jooksul. Üle viie hektari suurusele 
põllule metsakultuuri rajamise korral 
peab maa keskmine boniteet olema 
kuni 35 hindepunkti. 

Metsapuutaimed peavad olema 
soetatud tänavu ja metsakultuur peab 
olema rajatud 1. juuniks. Taimed 
tuleb istutada ühtlaselt üle kogu põllu 
pinna, arvestusega vähemalt  2000 
taime ühe hektari kohta. 

Okaspuukultuuri rajamise 
korral peab iga põllu kohta olema 
istutatud vähemalt 25% lehtpuutaimi. 
Okaspuukultuuris võib lehtpuu-
taimede osakaal olla 10-25%, kui 
taotlusel on maakonna keskkon-
nateenistuse kinnitus selle kohta, et 
metsastatava põllu looduslikud 
tingimused ei ole sobilikud suurema 
koguse lehtpuutaimede istutamiseks. 

Keskkonnakaitselise piiranguga 
alal antakse toetust vaid nende 
põldude kohta, mille kohta on 
taotlusel olemas keskkonnateenistuse 
kirjalik kinnitus, et seda põldu võib 
metsastada.  
 Toetusega rajatud metsakul-
tuuri hooldamiseks võib toetust 
taotleda alates järgmisest aastast, 
kokku nelja aasta jooksul. Toetatakse 
iga-aastast rohimist, niitmist, 
multšimist ja mulla kobestamist. 
Hooldamine tuleb teha kogu põllu 
ulatuses, nii istutatud kui ka 
looduslikult metsastunud põllu osal, 
vähemalt 0,3 m raadiuses ümber 
metsapuutaime. Hoolduseks loetakse 
ka aia ehitamist ümber metsastatud 
põllu ning kaitsevahendi või 

taimekrae paigutamist ümber 
metsapuutaime tüve. 
 Toetuse abil rajatud 
metsakultuuri täiendamiseks võib 
taotleda toetust üks kord viie aasta 
jooksul, kui hukkunud on vähemalt 
25% istutatud taimedest.  
 
Toetuse suurus  
 Metsakultuuri rajamise toetuse 
määr koos esimese aasta 
hooldustoetusega on 13 801 krooni 
hektari kohta.  
 Metsakultuuri hooldustoetuse 
määr on 1205 kr/ha aastas. 
 Metsakultuuri täiendamis-
toetuse määr on 2003 kr/ha. 

 
Taotluse esitamine  
Taotlusdokumentide vorme saab 
PRIA piirkondlikest büroodest ja 
veebilehelt www.pria.ee. Toetuse 
soovijatel tuleb esitada kooskõlastuse 
saamiseks metsakultuuri rajamise 
toetuse taotlus ja põllumassiivi kaart 
kõigepealt kohalikule maaparandus-
büroole ja seejärel keskkonna-
teenistusele.  
 Maaparandusbüroo kirjutab 
taotlusele maa viljakuse hindepunkti 
ning vaatab, et maal ei oleks aktiivset 
drenaaži või et metsakultuuri ei 
rajataks liiga kuivendussüsteemide 
lähedale. Keskkonnateenistus jälgib, 
kas maal on kaitsealadest tingitud 
piiranguid, mis ei luba põldu 
metsastada. Keskkonnateenistus ja 
maaparandusbüroo märgivad taotlu-
sele iga põllu lõikes, kas 

metsastamine on lubatud või ei. Tuleb 
arvestada sellega, et keskkonna-
teenistusel on kooskõlastuse 
andmiseks aega 10 tööpäeva. 
Maaparandusbürood ja keskkonna-
teenistused võtavad dokumente vastu 
kuni 14. märtsini.  
PRIA-le tuleb esitada: 

1) maaparandusbüroo ja 
keskkonnateenistuse poolt 
kooskõlastatud taotlus; 

2) põllumassiivi kaart, millele 
on märgitud metsastatavate põldude 
numbrid ja põldude piirid;  

Vajadusel ka: 
3) avaldus andmete 

kandmiseks põllumajandustoetuste ja 
põllumassiivide registrisse, kui 
taotleja andmeid ei ole sellesse 
registrisse kantud; 

4) kaasomanike nõusolek, kui 
metsastatav põld on kaasomandis.  
Taotlusdokumente võetakse vastu 
PRIA piirkondlikes büroodes 14. kuni 
24. märtsini. 
 
Tänavu rajatava metsakultuuri kohta 
on võimalik toetust taotleda kas 2005. 
või 2006. aastal.   

 
Taotluste läbivaatamine 
PRIA vaatab taotlused läbi ning 
kontrollib dokumentides esitatud 
andmete õigsust ja taotleja vastavust 
toetuse saamise nõuetele. Toetuse 
määramise või taotluse rahuldamata 
jätmise otsus tehakse 1. augustiks. 
Toetus makstakse välja hiljemalt 10. 
oktoobriks. 

 
Veiste ja uttede kasvatamise toetus 2005. aastal 

 
 Kui eelmisel aastal sai veiste ja 
uttede kasvatamise toetust taotleda 
koos pindalatoetustega mais-juunis ja 
raha jõudis loomakasvatajateni enne 
jõule, siis tänavu käib loomatoetuste 
ja pindalatoetuste taotlemine eraldi. 
Veiste ja uttede toetuse taotluste 
vastuvõtt kestab 14. veebruarist kuni 
11. märtsini. Ühelt poolt lihtsustab see 
PRIA inspektorite tööd, kes ei pea 
loomi karjamaad mööda taga otsima, 
vaid saavad loomad laudas ära 
kontrollida. Teisalt aga on võimalik 
loomatoetused mullusest tunduvalt 
varem välja maksta. 
 

Toetuse tingimused 
 
Loomadel, kelle kasvatamiseks toetust 
küsitakse, peavad olema kõrvamärgid 
kõrvas ja nad peavad olema 14. 
veebruari seisuga PRIAs loomade 
registris kirjas. Loomade kohta tuleb 
pidada arvestust (karjaraamatus) ja 
veistel peavad olema veisepassid.  
 Iga veise kohta võib taotleda 
kas veise või ammlehma kasvatamise 
toetust: 

� Veiste kasvatamise toetust  
saab vähemalt ühekuune veis 
(14. veebrari seisuga). 

� Ammlehma kasvatamise 
toetust saavad lihaveised ja 

lihatõu ristandid - nii lehmad 
kui ka lehmmullikad. 
Mullikad peavad olema 14. 
veebruariks 8 kuu vanused. 
Ammlehmatoetust saavad ka 
piimatõugu lehmad, kes on 
14. veebruari seisuga 
lihaveiste jõudluskontrolli all 
ja kellel on 14. veebruarile 
eelnenud aasta jooksul 
sündinud vähemalt 50%-lise 
lihatõu veresusega vasikas.  

 Uttede kasvatamiseks saab 
toetust vähemalt 10 ute kohta, kes on 
hiljemalt 24. aprilli 2005 seisuga 
vähemalt üheaastased.>>>> 
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>>>>Karja suuruse säilitamine  
Veise ja ute kasvatamise toetuse 
saamiseks peab taotleja pidama karjas 
sama arvu loomi toetuse taotlemise 
päevast kuni 24. aprillini 2005 (kaasa 
arvatud). 
 Ammlehma toetuse saamiseks 
tuleb pidada kuni 24. aprillini karjas 
taotlusele märgitud lehmi ja 
lehmmullikaid. Ammlehmi ei saa 
asendada ja ammlehmaga, kelle kohta 
toetust taotleti, ei saa asendada teisi 
veiseid. 
 Nõuete rikkumiseks ei loeta 
seda, kui loomade arv selle perioodi 
jooksul on vähenenud taotleja surma 
või pikaajalise töövõimetuse tõttu, 
loodusõnnetuse, loomataudi 
puhkemise või taotleja tahtest 
sõltumatult looma karjast väljaviimise 
tõttu ning kui loomade arvu 
vähenemisest ja selle põhjustest on 
viivitamatult PRIA-t teavitatud.  

 
Püsirohumaa säilitamine  
 Loomakasvatustoetuse taotle-
misega kaasneb taotlejale kohustus 
esitada ühtse pindalatoetuse 
taotlemise ajal (2.-27. maini 2005) 
ühtse pindalatoetuse taotlus, millel 
loomakasvatustoetuse taotleja näitab 

oma maakasutuse ka juhul, kui ta 
ühtset pindalatoetust ei taotle. 
 Maakasutuse andmeid nõutakse 
selleks, et tagada edaspidi 
püsirohumaade pinna säilimine 2005. 
aasta tasemel. Alates 2006. aastast on 
püsirohumaade säilitamine üheks 
toetuse saamise tingimuseks ka 
loomakasvatustoetuse puhul. 
 
Taotluste vastuvõtt 
 Loomapidajad saavad PRIA 
piirkondlikest büroodest taotlusvormi 
ja loomade registrinumbritega 
väljatrüki. Taotlejal tuleb väljatrükile 
märkida, millise registrinumbriga 
veise kohta ta veise- või 
ammlehmatoetust taotleb.  
 Utetoetuse puhul tuleb märkida 
taotlusele ainult nende uttede arv, 
kelle kohta ta toetust küsib. 
Loomatoetuse taotlusi võetakse vastu 
14. veebruarist kuni 11. märtsini 
PRIA piirkondlikes büroodes. 
  
Taotluste kontrollimine  
 Kontrollitakse taotlusel looma-
de kohta esitatud andmete vastavust 
loomade registri andmetele 14. 
veebruari ja 24. aprilli seisuga. 
Jõudluskontrolli Keskus kontrollib 

ammlehmatoetuse puhul piimatõugu 
lehmade kuulumist lihaveiste 
jõudluskontrolli alla ning vasika 
sündimist ja veresust.  
 PRIA kontrollib vähemalt 5% 
toetuse taotlejaid kohapeal. Taotlejal 
tuleb ajada loomad kokku või hoida 
neid nii, et inspektoril oleks võimalik 
kontrollida loomade kõrvamärke. 

 
Toetuse maksmine  
 Põllumajandusminister kehtes-
tab veise, ammlehma, piimalehma ja 
ute kasvatamise toetuse ühikumäärad 
hiljemalt 30. maiks. 
 Veise kasvatamise toetust 
saavad ühikumäära ulatuses vähemalt 
8 kuu vanused pullid ja härjad. 
Vähemalt 8 kuu vanused 
lehmmullikad saavad toetust 0,7 
ühikumäära ulatuses. 1 kuni 8 kuu 
vanused vasikad saavad toetust 0,2 
ühikumäära ulatuses. 
 
Toetuse saajad selguvad 10. juuniks ja 
toetus makstakse välja ajavahemikus 
27. juunist  kuni 30. septembrini.  
 
 

Heli Raamets  
PRIA pressinõunik 

 
Tsölibaat ja küla (Eesti elu läbi naise silmade) 
 
Kas kiitlemine esimesel kohtingul on 
hea? 
 
 Kirjutasin eelmisel korral 
pimekohtingutest. Õnneks või õnnetuseks 
ei jäänud see üks äbarik ja 
mitteõnnestunud pimekohtingukord 
viimaseks. Järgnevalt sain kokku mitme 
päris kena noormehega. Üks neist 
kohtingutest kujunes äärmiselt huvitavaks 
ja tegelikult väga ärritavaks. 
 Telefonis olin selle noormehega 
mitmel korral rääkinud ja üldmulje tundus 
olevat päris meeldiv. Leppisime kohtumise 
kokku ja taaskord läksin põnevusega 
pimekohtingule. Esimene mõte teda 
nähes oli „vau”, mis kena kutt, kuid mida 
õhtu enam edenes, seda ärritatumana ma 
end tundsin. Ja põhjuseks oli 
vestluskaaslase kiitlemine ja 
kehkendamine oma tark- ja riistvaraga. 
Ehk teisisõnu kuulsin kogu õhtu kui osav 
töömees ta on, kui suurepäraselt ta 
inimestega suhelda oskab ning milliseid 
muid füüsilisi väärtusi tal on... 
 Tegelikult olen ma suhteliselt pipar 
(ilmselt seepärast ma veel vaba ja 
vallaline olengi�) ja kui kellegagi kohtuma 
lähen, siis olen ma loomulikult huvitatud 
sellest, mille poolest on see kutt parem kui 
teised. Mulle meeldivad mehed, kes on  

 
enesekindlad ja kellel on nii tark- kui 
riistvaraga kõik korras, aga mind ajab 
vihale kui seda ülima eneseteadlikkusega 
demonstreeritakse. Miks ei võiks ma kõike 
seda ise avastada? Miks ma ei võiks seda 
välja lugeda sõbralikust/uurivast 
vestlusest? Miks kuradi päralt on vaja 
meestel kohe kehkendama hakata oma 
kõikvõimalike väärtustega? Ütlen mehed 
mitmuses, sest see pole olnud ja 
tõenäoliselt ka ei jää, minu viimaseks 
kogemuseks. 
 Et aga meessugu mitte nii 
üksüheselt hukka mõista mõtlesin natuke 
selle peale ja leidsin, et tegelikult on see 
neil vist veres. Selleks, et saada paremaid 
palu naissoo hulgast, tuleb neid millegagi 
võluda ja mida muud see olla saakski kui 
teadmised, oskused ja muud väärtused. 
 Aga tänapäeval on ühiskonnas 
nõutud sooline võrdõiguslikkus (isegi 
Eestis on vastu võetud Soolise 
võrdõiguslikkuse seadus), siis peaksid 
naissoost kodanikud hakkama harjutama 
eneseupitamise oskusi. Siinkohal tooksin 
mõned soovitused, ja ikka ainult selleks, 
et tunda end meestega võrdsena�: 
         ¤ Soovituslik on  kohe alguses 
öelda, kui hea perenaine sa ikka kodus 
oled; 

         ¤Ja kui noormees ise pole 
märganud seda öelda, tasub kindlasti 
mainida, et tunned end nii hästi just 
temaga koos olles ning seetõttu näed 
lihtsalt suurepärane välja; 
     ¤ Õhtu möödudes ei tasuks ka muid 
väärtusi vaka all hoida. Tänapäeval ei 
osta keegi enam põrsast kotis, mistõttu on 
äärmiselt vajalik kõik oma positiivsed 
omadused välja tuua ehk siis mainida, et 
lisaks heale välimusele ja suurepärastele 
perenaiseoskustele on sul ka muid 
trumpe, nt tasub mainida, et sul on 
eelnevalt olnud mitmeid ja mitmeid suhteid 
ehk sa oled tõeliselt ihaldusväärne neidis; 
     ¤ Paljud mehed hindavad töökust, 
seega maini ära oma usinus ja 
saavutused. Mis siis, et oled sageli 
laiskuse etalon ja mingeid erilisi saavutusi 
ei pruugi ollagi. Kiita võib ennast ikka; 
     ¤  Ja lõpetuseks, alati jätke mulje, et 
olete maailma kõige ainukordsem inimene 
ja te arvestate alati kõigi soovidega. 
Seega mida kenama ja armsama mulje 
endast jätate, seda edukamad kohtumised 
on . 
 Vaadates väljatoodud punkte, siis 
ütlen ausalt, et ma ise pole suutnud neist 
kinni pidada ja et on viimane aeg end 
parandama hakata. Homsest hakkan seda 
tegema!         

Kirjaneitsi Malle, Külast 
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Fotokonkurss “Tõstamaa vald 2005 – talv” 
 
Tõstamaa Vallavalistus kuulutab välja fotokonkursi “Tõstamaa vald 2005 – talv, kevad, suvi, sügis”. 
 Mida teed tavaliselt oma piltidega? Vaatate vahel,  näitate paarile sõbrale ning panete siis jälle sahtli põhja või 
arvuti kinni. Ja kõik? 
 Nüüd on võimalus pildid, kus oled jäädvustanud Tõstamaa valda – loodust, inimesi, ettevõtlust, kultuurisündmusi 
jne. – esitada fotokonkursile ka teistele vaatamiseks ja ehk auhindadegi võitmiseks. Esimene etapp – talv – on juba 
käivitunud ja ootame  nii üksikuid fotosid kui ka seeriaid, mis on tehtud Tõstamaa vallas vahemikus detsember 2004 - 
märts 2005.  
Tingimused: 

� Iga autor võib esitada kuni viisteist fotot. 
� Paberil fotod peavad olema formaadis 10 x 15 cm või 15 x 20 cm.  Fotode esitaja peab olema valmis loovutama 

korraldajatele negatiivfilmi, et oleks võimalik pildist suurendus teha. Lisada foto pealkiri, seeria korral 
järjekorranumber, autori nimi, kontaktandmed (aadress, telefon) ja vanus 

� Digitaalpiltide minimaalseks suuruseks peab olema vähemalt 1280x960 pikselit. Digitaalpildid esitada 
mälukandjal (CD, A-ketas või mälupulk) ning selle juurde lisada paberkandjal failide nimed ja pealkirjad 
nendele ning andmed autori kohta (nimi, aadress, vanus). 

� Konkursile laekunud piltide seast valitakse välja parimad tööd, suurendatakse need formaati A4, raamitakse ning 
pannakse ülesse näitus.  

� Iga etapi 3 parimat tööd kingitakse autoritele tagasi A4 formaadis ning raamituna 
� Konkursi lõppedes valivad konkursikorraldajad välja parimad fotod ning autoreid premeeritakse auhindadega. 
� Parimad fotod avaldatakse Tõstamaa Tuultes, valla koduleheküljel ja kasutatakse valla kalendri koostamisel. 

Fotod saata või tuua Tõstamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101) hiljemalt 31. 
märtsiks 2005 a kinnises ümbrikus. Ümbrik tähistada märksõnaga “Tõstamaa vald 2005 - talv”.  
 Infot telefonil 52 61 935 

 
TÕSTAMAA VÕRKPALLITURNIIR 

 
 Lõppes traditsiooniline kaks kuud kestnud valla 
võrkpalliturniir. Rahvamajas peeti kuue võistkonna 
osavõtul esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti kokku 36 
täispikka võrkpallilahingut. Tasavägiste mängude 
tulemusena reastusid võistkonnad: 
 
1.   VÕRGUTAJAD Ivelin Midri, Lagle Adler, Kristiina 
Lepik, Evelyn Liländer, Janek Jaansoo, Ago Adler, Joel 
Pulk, Kuldar Miidu 
2.   ALEV  Karoliine Kask, Greete Adler, Merlin Miido, 
Enn Martson, Jaan Pall, Aro Kütt, Marek Lind, Jaan Pall, 
Tarmo Laan  

3.   POOTSI   Elo Pulk, Heili Timm, Veronika Leibur, 
Merike Koppel, Ardo Kasela, Valeri Buravkov, Valdur 
Palits, Janno Palits, Argo Antsu    
4.   SAULEPI   Egle Pärn, Liina Pärn, Aire Adler, Eve 
Arusalu, Reili Käsper, Armo Adler, Harli Käärt, Aivo 
Krüüger, Tarmo Adler    
5.   KST   Kärt Jürgens, Helina Volgerad, Imbi Alpius, 
Marian Muuga, Kristel Jürgens, Raimo Rand, Märt Altpuu, 
Kaupo Põltsam, Valvo volgerad   
6.   TÕHELA   Aidi Lellsaar, Ede Pähn, Linda Anderson, 
Siivi Kiirats, Andres Laur, Marko Rand, Ville Vulkan, 
Indrek Meras, Kätlin Jürgens 
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 Toimetus: 
    Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu  tel.44 96 184 lea.rannik@mail.ee 
    Ülo Lepik                                                                         lo.lepik@mail.ee 
    Trükkinud OÜ Hansaprint 

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi! 
 

Nii ajaratas ringi käind 
hulk aastaid nagu lennul läind… 
Ei elu seadust muuta saa! 
Las kõlab ühine “hurraa”! 
MARET KANDLA  92 
MARIA KALEVISTE           84 
SALOMIA VARMA  83 
ELFRIDE-ARMILDE UDU 83 
FLORIIDA IRDT  79 

ADELE KÜTT           79 
EDUARD JÕE            77 
VILMA LÕÕBAS  76 
LIIVIA TÕNISSON  75 
VILMA PÄRNAPUU  75 
PEET REILENT            73 
HELGI SALUMETS  73 
EDUARD ALUMETS           71 
LIIVIA LANGUS  70 

KALJU PETERS           65 
TIIA SCHÄR   65 
SILVI ELLESTE            60 
KALLE LEHESTE  60 
MATI KASEMETS  60 
AGU LASN   60 
MARE PERVUŠKINA 55 
ARNE TOOMPALU  50 
RUTH MÄE            50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervitame uut vallakodanikku! 
ANNELY ja URMAS OTSMANN 

 tütar MAI-ANN sünd. 24.01.2005.a. 
 

  

 
 

12. märtsil 2005 
 Selle aasta kõige kõvem pidu! 

Uksed avatakse 20.00 
Muudame Tõstamaa Rahvamaja ööklubiks 

Võimas heli- ja valgustehnika 
Esineb ansambel NEXUS 

Ülevaade peost suurel ekraanil 
Üritust viivad läbi DJ Marko Koitla & Margus Must 

Pileti hind eelmüügis 65 eek, kohapeal 100 eek. 
Info tel. 523 6350 Õnnela, www.partytime.ee 

 
 

Tõstamaa Vallavalitsuses 
15. märtsil 2005 kell 10.00 - 15.00 
tuludeklaratsioonide vastuvõtt. 

Teid teenindavad Lääne maksukeskuse Pärnu 
teenindusbüroo spetsialistid Eha Kütt ja Velli Kukk 

 
Vabandus 
Tõstamaa Tuuled toimetaja Lea Rannik vabandab 
eelmisesse lehte sattunud “Vana-Pärsia kalendri järgi 
on 2005 aasta tootem valge hunt” nupukese pärast, 
mis oli kontekstist välja võetud ja ei olnud märgitud ka 
meile vastavasisulise materjali edastanud Thule Lee 
nimi.  

 

 
Tõstamaa Rahvamajas 

kolmapäeval, 23. veebruaril 
kl. 19.00  

Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus 
 

Esinevad Tõstamaa Puhkpilliorkester, 
segarahvatantsurühm jt. 

* valla vapimärgi üleandmine 
* Tõstamaa valla külade näituse avamine 

kl. 20.30 
Tantsuõhtu 

koos ansambliga LUSTGAST 
(Arvi Uus , Uno Kaupmees , Rein Kaasik) 

Pilet 35.- kr. 
 
 

KÜLLA TULEB MOSKVA TSIRKUS 
kolmapäeval, 2. märtsil kl. 18.00 

Tõstamaa Rahvamajas 
 

 Karu Fundik, puudel Timofei, 
 tiigerpüüton,  lõbus kloun, 

  ekvilibrist (rahvusvaheline laureaat Monte-Carlos), 
 tants hula-rõngastega, antipood, idamaine tants jm. 

Pilet 25.- kr. 
 

"MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB..." 
 

IX Tõstamaa valla laste- ja noorte 
solistide konkurss 

toimub reedel, 18. märtsil kl. 12.00 
Tõstamaa Rahvamajas 

 

Tõstamaa Vallavalitsus teatab, et Tõstamaa vallavolikogu 
04.02.2005.a. istungil algatati detailplaneering Kastna külas 
2,89 ha suurusel Kiviranna maaüksusel, eesmärgiks kinnistu 
jagamine 3 krundiks ja maa sihtotstarbe muutmine 
elamumaaks. 
 


