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Vill võ lubVill võ lub
kä si töö hu vi listkä si töö hu vi list

Esi me sel kok ku saa mi sel rää kis Anu Rand maa oma loo dud kä si töö toa plaa ni dest. Pro-
jek ti de toel ta he tak se mu ret se da si sus tust ja töö va hen deid, su vel on ees ka kor ra lik 
re mont. Vil ti mi ne on vä ga popiks muu tu nud - nii val mis ta ti gi märg vil ti mi se mee to dil 
tükk vär vi list vil ti, mil lest edas pi di ju ba pä ris kin nas võis suss meis ter da tak se. Pildil 
esiplaanil Karin Vääna, keskel Anu Randmaa ja Virve Kaljurand.
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 Väl jas tuis kab nii suu-
re hoo ga, et ka toas näeb 
vae valt ühest nur gast 
tei se. Vä li suk se ta ha on 
kor ja nud meet ri se han ge 
ja peab pä ris tu ge valt su-
ru ma, et väl ja pää se da. 
Vars ti võib ha ka ta rõ du 
kau du käi ma, sest tei ne 
di men sioon on üm ber 
ma ja tek ki nud. Ku hu gi 
kii rus ta da po le gi mõ tet. 
Tak sid su ru vad en nast ti-
he dalt vas tu ihu ja an na-
vad mär ku, et pe re nai ne 
võiks ka te ki ju ba ru tem 
pea le tõm ma ta. 

Tei salt on lu mi ne talv 
val lan da nud en neo le ma-
tud suu sa ja kel gu peod. 
Lu me lin na sid on igas 
kü las ja ui sup lat sid seal, 
kus neid va rem näh tud 
po le. Ta lis port rün dab 
kaas ko da nik ke va bas 
õhus, aga ka te le ka ees le-
si des. Oma osa lu se ja pa-
nu se an nab igaüks vas ta-
valt har ju mus te le. See on 
tal ve rõõ mu ilu sam pool.

Aga on ka tei ne ja pal-
ju kar mim osa. Lii ga pal-
ju sur ma. Kee ru ka te liik lu-
so lu de tõt tu on liik lu ses 
huk ka saa nud lii ga pal ju 
ini me si. Tu leõn ne tu sed 
on ena mas ti ras ked ja 
tul le jää vad nii ini me sed 
kui loo mad. Jär ve täied 
ka lu on lõp pe mas hap ni-
ku puu du ses se. Mets loo-
ma del on vä ga vi let sad 
ajad. Mets kit se del on kõi-
ge ras ke m tal ve osa al les 
ees. Su la mis, mõr var li ku 
koo ri ku ga han ged ka tab. 
Ko du loo mad vaa ta vad 
et te heit valt ot sa ja ka ne-
mad ei tu le ole lus võit lu-
sest ala ti võit ja na väl ja. 
See teeb sü da me ras keks. 
Sel lel va lev val gel tal vel 
on oma hind ja ma vist 
le piks pi gem si ta suu sa- 
il ma ga, sest on lii ga pal-
ju sur ma. 

 Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 550 tk

Val la vo li ko gu is tun gil 
12. veebruaril 2010. a. 

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu et te-
kan net jaa nua ri kuu tu lu mak su lae ku mi sest, 
noor te kes ku se pro jek tist, Tõs ta maa võim la 
ehi tu se toe tu se ta jät mi sest, Ma ni ja saa re va-
ne ma va li mi sest, Ma ni ja ja Mu na laiu sa da-
ma ka van da ta vast re no vee ri mi sest AS Saar-
te Lii ni de poolt.

 Va li ti Tõs ta maa val la va pi mär gi saa ja teks 
kauaaeg sed vo li ko gu liik med, kes on oma 
pi kaa ja li se te ge vu se ga ai da nud kaa sa val la 
aren gu le.

 Hei no Tamm, kes on va li tud val la-
vo li ko gu liik meks ala tes 1993. aas tast 
ku ni 2009. aas ta ni. Te gut se nud viis 
koos sei su jär jest 1993 - 2009. aas ta tel 
ka val la vo li ko gu esi me he na ja kolm 
koos sei su 1999 - 2009. aas ta tel sot-
siaal ko mis jo ni esi me he na. 

 Leo Salk, kes on va li tud val la vo li-
ko gu liik meks ala tes val la moo dus ta mi-
sest 17.06.1992. aas tal ku ni 2009. aas-
ta ni. Te gut se nud 1993 – 1996 maa vai-
de ko mis jo ni esi me he na, ol nud 1996.
a. - 1999. a. re vis jo ni ko mis jo ni lii ge 
ja 2005 – 2009 aas ta tel ee lar ve-ja ma-
jan dus ko mis jo ni ja re vis jo ni ko mis jo ni 
lii ge.

 Ot sus ta ti fi nant see ri da val la ee lar vest pro-
jek ti “Tõs ta maa noor te kes ku se ruu mi de loo-
mi ne” 226 000 kroo ni ga. Eu roo pa Lii du fon-
di dest toe ta tak se pro jek ti 3,2 mil jo ni ga.

 Al ga ta ti Ma ni ja kü la kes ku se ka tast riük-
su se de tailp la nee ring. Pla nee rin gu ees märk 
on ehi tu sõi gu se mää ra mi ne ning Tõs ta maa 
val la üldp la nee rin gu muut mi set te pa ne ku te-
ge mi ne. 

 Keh tes ta ti Kast na kü las asu va Rei nu kin-
nis tu de tailp la nee ring. Pla nee rin gu ga an tak-
se või ma lus ehi ta da kin nis tu le ühe pe ree la-
mu ja kõr val hoo ned.

 Ot sus ta ti võt ta vas tu mää rus “Pe da goo gi-
de töö ta sus ta mi se alus te ja pal ga alam mää ra-
de kin ni ta mi ne”.

 Võe ti vas tu Tõs ta maa val la 2010. aas ta 
ee lar ve ko gu ma hu ga 19 736 870 kroo ni, tu-
lud ja ku lud ta sa kaa lus.

 Mää ra ti au dii tor Tõs ta maa val la 2009. 
ma jan du saas ta aruan de au di tee ri mi seks.

 Müü di ot sus tus kor ras Ra ba 1c auv Töös-
tu se kin nis tu hin na ga 300 tu hat kroo ni kaa-
so man dis se se nis te le rent ni ke le OÜ Te ka mer 
ja FIE Ma dis Mart son. 
Ot sus tus kor ras müü gil ar ves ta ti:

 os ta soo vi jad on ko ha li kud et te võt-
jad, kes on ni me ta tud kin nis tul asu-
vaid ehi ti si se ni ren ti nud, neid mi tu 
aas tat ka su ta nud, tei nud va ra säi li mi-
seks pa ren du si ja soo vi vad nüüd te ge-
vu se laien da mi seks kin nis tut os ta.
 Pin di Kin nis va ra eks pert hin nan gut 

nr. 100211-13062-461, mis hin dab kin-
nis tu tu ru väär tu seks 290000 kroo ni.

Vas tu võe tud ak tid on ava li kus ta tud Tõs ta-
maa val la ko du le hel (www.tos ta maa.ee) ole-
vas elekt roo ni li ses do ku men di re gist ris.

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 
12.02.2010. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 18 
Tõs ta maa val las Ma ni ja kü las asu va Ma ni-
ja Kü la kes ku se ka tast riük su se de tailp la nee-
rin gu, mil le ees mär giks on ehi tu sõi gu se 
mää ra mi ne ning Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu muut mi set te pa ne ku te ge mi ne (ehi tus-
kee lu vöön di vä hen da mi ne).
Ma ni ja Kü la kes ku se ka tast riük sus on 2,13 
ha suur.

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu keh tes tas 
12.02.2010. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 19 
Tõs ta maa val las Kast na kü las asu va Rei-
nu kin nis tu de tailp la nee rin gu, mil le ees-
mär giks on ehi tu sõi gu se mää ra mi ne ning 
maaük su se maa sih tots tar be mää ra mi ne 
ela mu maaks. 

DETAILPLANEERINGUD

7. veeb rua ril va li ti Ma ni ja üld ko gul uueks saa re-
va ne maks Ko du ta lu pe re poeg ka lur Ar no Leas. 
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T ä na vust lu me roh kust 
taht si me meie gi kui da-
gi ära ka su ta da. Sel le pä-

rast ot sus ta si me vast la päe val 
lap se va ne maid ja sõp ru ap pi 
kut su des las te le liu lask mi se 
või ma lu si juur de ehi ta da. 

Sel leks tu li eel ne valt lei da 
trak tor, mil le ga saaks lund 
kok ku lü ka ta. Ar ves ta des 
meie õue tin gi mu si, osu tus 
see pä ris kee ru li seks. Vä ga 
suu red ma si nad ei ma hu ma-
nöö ver da ma, sest et te jää vad 
aiad, pos tid, ro ni mis va hen did. 
Pa lu sin ap pi Ma dis Mart so nit, 
kes oma kor da suu nas mei le 
“Har ja se” me he Al va ri. Te ma 
siis lu me kok ku kuh jas ki. 

Tei si päe va en ne lõu nal olid 
abi li sed plat sis, kok ku um bes 
15 ini mest. Kühv li te ja la bi da-
te ga kae va ti trep pe ning uu-
ris ta ti käi ke. Et ehi tus kauem 
vas tu peaks, tu lid Pääs tea me ti 
poi sid se da vee ga üle kast ma. 
Ühis töö tu le mu se na val mis to-

re liu mä gi. Kut su si me kõik abi-
li sed tup pa soo ja teed joo ma 
ja her ne sup pi söö ma. Suur tä-
nu kõi gi le abi eest!

Mõ ned päe vad hil jem koh-
tu si me jäl le gi naa ber val last 
Varb last tä di de Tiiu ja Vir ge-
ga. RMK Varb la loo dus ma ja 
las te le mõel dud tal vis test õue-
sõp pe prog ram mi dest va li si-

me see kord tut vus ta mi seks 
“Re ba ne ja jä nes”. 

Lap sed said tea da, ku hu 
ehi tab pe sa re ba ne ning kus 
on jän ku ko du, mis vär vi ka-
su kat nad kan na vad, mi da 
söö vad. Koos teh ti jä ne se haa-
ke, söö di por gan deid ja män-
gi ti tead mis te kin nis ta mi seks 
lii ku mis män ge. Toas vär vi ti 

re ba se ja jä ne se pil te. Lap sed 
pi did mõ le ma le loo ma le juur-
de klee pi ma nei le ise loo mu lik-
ke toi te.

 Kül lap koh tu me edas pi di 
jäl le gi, sest mei le meel dib, kui 
os kus li kult suu dab Tiiu An-
nuk oma va hel in teg ree ri da 
las teaia eri ne vaid ai ne vald kon-
di – Mi na ja Kesk kond, Ma te-
maa ti ka, Lii ku mi ne, Kunst. 
Tä na me!

Märt si kuus ju ba uued te ge-
mi sed – ema kee le päe val luu le-
tus te lu ge mi ne, lau lu võist lus, 
An ne Vel li nu ku tea ter. To re, 
et ju ba pä ris pal jud on aval-
da nud soo vi järg mi sel sü gi sel 
last las teae da tuua. 

Ehk leia te kõik mai kuus ae-
ga ja tu le te ju ba aval dust täit-
ma, sest siis saa me va ra kult 
oma rüh mad komp lek tee ri da. 
Prae gu aga nau ti ge kõik veel 
sel le sa jan di kõi ge tal vi se mat 
tal ve!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

Hõis sa, vast lad!

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Tõstamaa rahvamaja juures 
peatub pangabuss üle nädala 
neljapäeviti kell 9.00–10.00
(21. jaanuar, 4. ja 18. veebruar,
4. ja 18. märts, 8. ja 22. aprill,
6. ja 20. mai, 10. juuni)

Jaa nua ri al gu ses 
toi mus Tõs ta maa 
rah va ma jas vo li ku gu 
ku lu tuu ri ko mis jo ni 
koo so lek. 

Kul tuu ri ko mis jo ni on kut-
su tud ini me sed, kes on sel lel 
alal ak tiiv sed, esin da vad val-
la suu re maid kü la sid ning kul-
tuu ria su tu si. 

Ko hal oli 14 ko mis jo ni lii-
get ja li saks kü la lis te na val-
la va nem Too mas Rõ hu ning 
Mark Soo saar, kes esin das 
eel kõi ge Ma ni ja saa re hu ve 
ning käis väl ja hu vi ta vaid 
ideid val la kul tuu rie lu elav-
da mi seks ning mit me ke sis ta-
mi seks. 

Aru ta ti 2010. aas ta kul tuu-
ri ka lend rit, suu re maid üri tu si 
ning muid kul tuu ri ga seo tud 
kü si mu si.

Vaa ta ma ta ras ke le ma-
jan dus li ku le olu kor ra le on 
val la kul tuu ri ka lend ris eri ne-

vaid üri tu si pla nee ri tud igas-
se kuus se (kul tuu ri ka len der 
on üle val www.tos ta maa.ee 
ja täie neb pi de valt). Püüa me 
säi li ta da tra dit sioo ni li si üri tu-
si ning lei da juur de uu si väl-
jun deid. 

Sel le ga seo ses on eri ti prae-
gu vä ga hin na tud ja oo da tud 
ini mes te en da init sia tiiv uu te 
idee de pak ku mi seks ja sa mu ti 
ka üri tus te kor ral da mi seks. 

Kind las ti tu leb kii ta kü la-
selt se ja ak tiiv seid ini me si 
eri ne va tes kü la des, tä nu kel-
le le ka 2010. aas tal pal ju toi-
me saab. Ras kest ajast ole ne-
ma ta püüab val la va lit sus või-
ma lus te pii res kul tuu riü ri tu si 
toe ta da. 

Kul tuu ri ko mis jon oo tab 
teie et te pa ne kuid, mõt teid, 
ar va mu si Tõs ta maa val la kul-
tuu rie lu ja üri tus te koh ta aad-
res si le kul tuur@tos ta maa.ee.

Ran do Rand, 
kul tuu ri ko mis jo ni esi mees

Kul tuu ri rah vas 
pi das aru
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L eo Salk sün dis ta lu pi da ja te pe res 
14. ap ril lil 1953 aas tal kuue lap se-
li se pe re nel jan da lap se na. Koo li-
teed alus tas Tõ he las ja see jä rel 

ju ba Tõs ta maa koo lis. 1968 aas tal asus 
õp pi ma Tal lin na TEM Ti au to de teh ni li se 
hool du se ja re mon di eria la le. 

Pea le koo li suu na ti noor mees töö le 
Rap las se, aga pä rast poo leaas tast töö ta-
mist tu li min na sõ ja väk ke. Leo tee nis Se-
mi-Ba la tins kis ja jäl gis hu vi ga kui das ra-
ke tid kos mo ses se star ti sid.

1974. aas tal, pea le sõ ja vä ge, naa ses 

Leo Tõ he las se. Al gul töö tas au to ju hi na 
Tõ he las. Hil jem Pär nu Ka lu ri Tõs ta maa 
au to ma jan di ju ha ta ja na. Au to ma jan di 
lik vi dee ri mi sel läks Leo Tõ he la kol hoo si 
asee si me heks. Va he peal tu li ka esi me he 
ko hu se täit ja ol la.. 

Kol hoo sia ja lõ pus töö tas Leo ter ve 
aas ta ma jan di re for mi ko mis jo ni esi me-
he na. Va ra de ta gas ta mi se aeg oli vä ga 
pin ge li ne ja när ve sööv. Kol hoo sist ta gas-
ta ti li gi 80 leh ma, põl lu töö riis tu ja trak-
to reid. 

Kol hoo si lõ pe ta mi se jä rel ot sus ta ti 
koos esi mees Pee ter La pi ga ra ja da OÜ 
Tõ he la. Tä nu sel le le jul ge le sam mu le on 
säi li nud suur farm tä na se ni. Ini mes te le 
õn nes tus säi li ta da töö ko had.

1991 asus Leo ka oma ta lu ra ja ma. 
Al gul pee ti lüp si leh mi, aga hil jem min di 
üle li ha veis te kas va ta mi se le. 

Ta lu loo mi se ajast on Leo koos abi-
kaa sa An na ga tööd ra ba nud nii ma jan-

dis kui ka oma ta lu lau das.
1977 aas tast ala tes oli Salk ra joo ni-

nõu ko gu ja kü la nõu ko gu saa dik. 1993. 
aas tal va li ti mees Tõs ta maa val la vo li ko-
gu liik meks. Kok ku 16 aas tat esin das 
Leo Tõ he la kan di ini me si vo li ko gus. Leo 
mee lest oli koos töö vo li ko gus suh te li selt 
üks meel ne.

Tal on hea meel, et ku na gi ne plaan 
ehi ta da uus koo li ma ja jäi kat ki ja va na 
ma ja taas ta ti. Tõ he la las te le on sel le aja 
jook sul re no vee ri tud kü la kes kus ja osa-
li selt vee värk. Ku na gi sei sis ta sel le eest, 
et lah ti saaks võrd selt ae tud nii era- kui 
ka val la teed. 

Pe res on kaks poe ga. 4 lap se last. Koos 
va ne ma po ja ga pee tak se ta lu. Salk unis-
tab uuest teh ni kast ja pa re ma test lau da-
hoo ne test oma ta lus. Ta haks ka veel kor-
ra rei su pea le min na, ku hu gi kau ge ma le, 
mu he leb Leo.

TT

Val la va pi mär gi
Val la va pi märk omis ta tak se Leo Sal ga le 17 aas ta pik ku se te ge vu se 
eest val la vo li ko gus ala tes val la loo mi sest 1992 ku ni 2009. aas ta ni. 
Pi kaa ja li ne va li tuks osu tu mi ne näi tab ini mes te usal dust.. Kee ru-
lis tel maa re for mi al gu saas ta tel 1993-1996 oli Leo maa vai de ko mis-
jo ni esi mees, 1996 - 1999 re vis jo ni ko mis jo ni lii ge ja 2005 - 2009 
ee lar ve-, ma jan dus- ja re vis jo ni ko mis jo ni lii ge. Vo li ko gu liik me na 
oli Leo ta sa kaa lu kas ja ala ti nii oma ko du ko ha Tõ he la kui ko gu 
val la eest väl jas.

Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud aktusel esinesid 
naisansambel, rahvatantsijad 
ja Vokiratas ning külalisena 
Varbla näitetrupp. 
Esinemine lõppes suure 
ühislauluga "Kas tunned 
maad, mis Peipsi rannalt ...".
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H ei no Tamm sün dis 20. no vemb-
ril 1947. aas tal ta lu pi da ja te pe-
res Ae soo kü las To ri val las 
küm ne lap se li se pe re pe sa mu-

na na. Pe res oli kuus õde ja ne li ven da. 
Alg kool möö dus Ae soo koo lis. Ka hek sa 
klas si lõ pe tas Vi ru la koo lis ja eda si asus 
Tamm õp pi ma Olust ve re sov hoos teh ni-
ku mi ag ro noo mia eria la le. 

1968 aas ta märt sis asus töö le Sä de 
sov hoo si. Es malt see men du sag ro noo mi-
na, hil jem To he ra osa kon na ju ha ta ja na. 
Suur ma jan di te loo mi se käi gus jäi Hei no 

töö ta. Põl lu va lit su sest pa ku ti me he le nel-
ja töö koh ta. Pea le tõ sist kaa lu mist ot sus-
tas ta Tõs ta maa sov hoo si ka suks. Esi me-
se mul je na Tõs ta maa kan dist tun dus Hei-
no le, et põl de on vä ga vä he, pi gem oleks 
ma jan dis se met sa vah ti va ja.

Põl lu ma jan du ses ras sis Tamm 12 aas-
tat ja 12 päe va. Sel le aja ga pa ran da ti 
kõ vas ti maid. Ra ja ti suu red põl lud Kõ-
pu, Poot si, Vi hak se ja Se lis te maa de le. 
Se lis te osa kon na ju ha ta ja ame tit vas tu 
võt tes oli pii ma too dang 1,5 ja 2 tu hat 
ki log ram mi leh ma koh ta aas tas. Lah ku-
des aga Poot si far mis 5,5 tu hat. Ra ja ti 
kor ra li kud kar ja maad ja va ru ti kva li teet-
set söö ta. Töö ta jaid osa kon nas oli 128. 
Suur prob leem oli töö jõu lii ku mi se ga, 
vas tu ta da tu li kõi gi eest. Leh mad pi did 
saa ma lüps tud ja põl lud kül va tud. 1982 
asus Hei no töö le Tõs ta maa mets kon na 
Ram bi vaht kon na met sa va hi na. See jä rel 
töö tas Po ri laa ne vaht kon na met sa va hi-

na ja hil jem Aud ru mets kon na mets ni ku-
na. Te ge le da tu li ma ter ja li üles töö ta mi se 
ja müü gi ga, aga ka va ras te pas si mi se ga. 
Vänd ra mets kon na loo mi se ga 2008. aas-
tal mees koon da ti ja Tamm jäi pen sio-
ni le. Oma ko du ra jas Tamm Tõs ta maa-
le mets kon na maj ja. Ehi tas ja re mon tis 
kõik oma kä te ga. Töö ka me he ko du ümb-
rus on vä ga hool da tud ja kor ras. 

1993. aas tal kut sus En del Tõ nis son 
Hei not vo li ko gu liik meks kan di dee ri ma. 
Pea gi va li ti ta vo li ko gu esi me heks ja se-
da ame tit tu li pi da da 16 aas tat. Suurt 
rõõ mu val mis tab tal le, et sai kaa sa ai da-
ta mõi sa re no vee ri mi se le. Tä nu Ehi ta ja te 
tee val mi mi se le sai kant kor da ja ma jad 
lä he vad ai na ke na maks. Vald on sel le 
aja ga to hu tult muu tu nud.ja ede ne nud. 
Saaks veel ka spor di hoo ne ku na gi ära te-
ha, mõ tisk leb Hei no. Prae gu teeb Tamm 
ko dus neid töid, mis 16 aas tat te ge ma ta 
on ol nud. TT

i ka va le rid 2010
Val la va pi märk omis ta tak se Hei no Tam me le 16 aas ta pik ku se 
te ge vu se eest Tõs ta maa val la vo li ko gu esi me he na. Va li tuks osu tu-
mi ne näi tab Hei no usal dus väär sust. Vo li ko gu esi me he na oli Hei no 
Tamm tas kaa lu kas, as ju ae ti il ma suu re ma te skan daa li de ta ja püü-
ti lei da an tud olu des pa ria mid la hen du si. Va ja du sel ei kar de tud 
lan ge ta da ka eba po pu laar seid kuid hä da va ja lik ke ot su seid. Pik ka 
ae ga oli Hei no ka sot sial ko mis jo ni lii ge ja sel le esi mees. Kui kel lel-
gi on abi va ja, on Hei no ala ti nõu ja jõu ga val mis ai ta ma.

Erametsanduse toetusi tutvustav infopäev Pärnus
SA Erametsakeskus korraldab metsandustoetuste taotlemise võimalusi tut-
vustavad infopäeva metsaomanikele: 

1. märtsil kella 15.00-18.30 Pärnus, hotellis Strand 
(Tammsaare pst 35);

Infopäeval käsitletavad teemad:
 Ülevaade metsaomanikele antavatest toetustest 2010. 

aastal ning tähtsamad muudatused toetuste andmise kor-
ras 

 Nõuded toetuse taotlejale
 Erametsaomanike metsa inventeerimine ja metsama-

jandamiskava koostamise toetus. E-PRIA kaudu taot-
lemise võimaluse tutvustamine. 

 Metsa uuendamise toetus. E-PRIA kaudu taotlemise 
võimaluse tutvustamine.

 Erametsaomanike nõustamise toetus
 Vääriselupaiga lepingu sõlmimine
 Pärandkultuuri toetus
 Kust saab abi toetuse taotluste esitamisel? Ülevaade 

erametsanduse tugisüsteemist
Infopäevast osavõtt on kõigile tasuta!

Lisainfo:
SA Erametsakeskus
Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn
Tel 683 6067
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P õh ja ti ha ne ja soo ti ha ne 
on vä ga sar na sed lin-
nud. Mõ le mal on must 

pea la gi, val ged põ sed, pruu ni-
kas-hal li kas üla pool ja he le 
ala pool. Põh ja ti hast ai ta vad 
soo ti ha sest eris ta da he le tii va-
laik, suur pea, tuhm must kiird 
ja ko he vam su les tik. Olu li selt 
eri ne vad nad tei ne tei sest aga 
hää lit sus te poo lest. Põh ja ti ha-
se le on ise loo mu lik ni na hääl-
ne ka re ve ni ta tud kut se hüüd 
“däää-däää” või “tsi-ti-däää-
däää-däää”, sa mu ti lü hi ke kõr-
ge si de hüüd “tii-ti”. Laul on 
mets-le he lin nu hää lit su se ga 
sar na nev 4-5 kor da kor ra tav 
nuk ker ma he “diü-tiü-tiü-tiü-
tiü”, mõ ni kord ka ku ri na te, si-

di na te, tril ler-
dus te ja muu 
pikk ja da.

Ka põh ja ti ha ne 
on vä ga lii kuv ja vil-
gas na gu kõik ti ha sed. 
Sa mas on ta ka tä he le-
pa ne lik, sest toi duot sin-
guil mär kab ka äh var da vat 
oh tu. Põh ja ti ha ne on met sa-
lin du dest see, kes tih ti esi me-
se na leiab oks te va hel pei dus 
ole va kar vas jalg-ka ku või päe-
val jah ti pi da va värb ka ku. Ja 
siis hüp leb ta kart ma tult ohu 
lä he du ses ning hoia tab sel lest 
ka tei si. 

Põh ja ti ha ne elab nii okas- 
kui se ga met sa des, sa mu ti ka 

jõ ge de ning jär ve de kal las-
tel ole va tes leht puis tu-

tes. Märt si lõ pul 
ja ap ril lis hak-

ka vad paa rid 
sal ka dest 

eral du ma, et 
min na pe sit su sa la-

le. Pe sa koo pa uu ris ta-
vad peh ki nud ka se- või 

le pa tü ves se mõ le mad 

koos. Pe sa ehi ta-
mi seks ka su ta tak se kõr si ja 
kar vu, kuid samb laid seal juu-
res vä hem. Pe sa lohk voo der da-
tak se tai me vil la ja kar va de ga. 
Ap ril lis mu neb emas lind 7-9 

val get pu na kasp ruu ni de täp pi-
de ga mu na ning haub neid 14 
päe va. Mu ne haub emas lind, 
ke da isas lind sel ajal toi dab. 
Po jad on pe sa hoid jad ja lah-
ku vad pe sast 15-17 päe va pä-
rast. Pe sas ol les toi da vad mõ-
le mad va ne mad neid usi nalt. 
Toi duks on pu tu kad, vast sed, 
ämb li kud, mar jad, seem ned ja 
pähk lid.

Põh ja ti ha ne on näi teks ras-
va ti ha se ga võr rel des pi kaea li-

ne lind. See tõt tu on tar be-
tu tei se pe sa kon na saa-

mi ne sa mal su vel. 
Täis kas va nud 
lin du de tal vi-
se huk ku mi se 

vä he su se põh ju-
seks on kaht le ma-

ta seem ne te ja vast se te va ru-
mi ne toi du kül lu se ajal. Neid 
ko gub ta oma le ta ga va raks 
puu koo re pi lu des se. Na gu 
põh ja ti ha se ni mi gi üt leb, on 
ta eri ti le vi nud põh ja pool se-

tes piir kon da des. Ka Ees tis on 
ta ar vu kas. Ku ni ke va de ni hul-
gu vad need lin nu ke sed rin gi 
kau nis suur te sal ka de na, tih ti 
koos teis te ti has te ga.

Põh ja ti ha ne on Ees tis loo-
dus kait se all.

P õld varb la ne on 
ko du varb la sest ker-
ges ti eris ta tav üle ni 

rus ke pea lae, mus ta põ se lai-
gu ja kuk la ni ula tu va val ge 
kae la rõn ga abil. Ta on vei di 
väik sem, üma ram ja va hest 
ilu sam gi, ehk ki pal jud se da 
va het ei mär ka. Nii emas- kui 
isas lind on vä li mu selt sar na-
sed. 

Käi tu mi selt sar na neb põld-
varb la ne ko du varb la se ga, on 
aga vil kam, lii ku des ala ta sa 
põl lu va he tee de ää res ja ae da-
des ole va tel va na del puu del 
ning sirt su des. 

Ta selt sib põl du del ja nii tu-
del mõ ni kord vint las te ja tsiit-

si ta ja te ga. 
Põld varb la ne pe sit seb na gu 
ko du varb la ne gi kü la des ja lin-
na des, kuid ei ole täie lik asu la-
lind – elut seb ka ava-kul tuur-
maas ti kul, kus pe sit seb met sa-
ser va des ja puu de tuk ka des pe-
sa kas tis või puuõõn su ses. 

Ta on va hest et te vaat li kum 
ja arem, mõ ne de ar va tes vä-
hem “aru kas” kui ko du varb la-
ne. Sal ka des hoia vad paa rid 

kok-
ku aas taid, 

sa ge li vist ko-
gu elu. Põld-

varb la sel lau lu 
eri ti po le gi, len nu hää-

lit sus on kii res ti kor ra tav 
tu gev kai kuv “tjäk, tjäk, 

tjäk...”, veel on tal ko du varb-
la se laad ne sirt su mi ne “tširp, 
tširp” ja tä ris tav “ter’r’r’...” või 
“tret ret ret”. 

Ju ba veeb rua ri lõ pul hak-
ka vad põld varb la sed pe sit sus-
koh ta ot si ma. Al ga vad tü lid 
pe sa de pä rast ja emas lin du de 
jä li ta mi ne isas lin du de poolt. 

Paa ri li se leid mi sel al gab 
pul ma tants, mis ku ju tab en-

dast pea 
ja sa ba püs ti 

ning tii vad so ra kil 
rin gis üm ber tei ne tei se 

hüp le mist. Pe sa ehi ta tak se 
hoo ne te ja puuõõn sus tes-

se või pe sa kas ti des se. 
Mõ ni kord te hak se ka 
ise oks te va he le pal li-

ku ju li ne pe sa, mil le ehi ta-
mi sel osa le vad nii emas- kui 
isas lind. Põld varb la se pe si on 
lei tud ise gi val ge-too ne ku re 
pe sa oks te va helt. 

Mais mu neb emas lind 4-6 
valk jat tu ge va te pruu ni de täp-
pi de ga mu na. Mõ le mad va ne-
mad hau du vad kok ku 12-14 
päe va. Po jad on pe sa hoid jad 
ja lah ku vad sealt um bes ka he-
nä da las te na. Poe gi toi da vad 
va na lin nud pea mi selt pu tu ka-
te, tõu ku de ja teis te väi kes te 
selg roo tu te ga. 

Põld varb la sel on aas tas 
kaks, va hel ka kolm pe sa kon-
da poe gi.

Põld varb la ne ei ole Ees tis 
loo dus kait se all.

Põh ja ti ha nePõh ja ti ha ne

Põld varb la nePõld varb la ne

Jätkub kunstnik Reet Rea 
linnusari. Juba mõnda aega 
elab Reet Tõstamaal, vaata 
lisaks www.ReetRea.com
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Tõs ta maa mõis on 
ju ba am must ajast kor-
ral da nud eri ne vaid 
mõi sa kont ser te. 

Olen mi na gi püüd nud 
nen dest osa saa da. Sel kor-
ral ta hak sin rää ki da ka hest 
vii ma sest kont ser dist.

Jõu lu de eel, 23nda det-
semb ri õh tul esi nes M. Lü di-
gi nim. Mees koor Pär nust, 
üh te kok ku üle 30 eri ne vas se 
põlv kon da kuu lu vat meest. 
Di ri gen ti deks Eve lin Mei ja 
An ne ly Star kopf. Nai sed, kel-
le käe all me hed te gid võim-
sat häält. Re per tuaar oli häs-
ti pai ka pan dud – alus ta des 
va ne mast ajast, jõu des tä na-
päe va ning lõ pe ta des jõu lu-
lau lu de ga. Ela mus oli või-
mas, het keks unus tad kõik 

ja süü vid ai nult sel les se het-
ke ja nau did. 

Tei ne kont sert oli 31. jaa-
nua ril, pü ha päe val kell 16. 
Esi ne ja teks TÜ Vil jan di Kul-
tuu ria ka dee mia se ga koor. Se-
da puh ku noo red üliõ pi la sed, 
kes al les alus ta vad oma tee-
kon da suur de muu si kas se. 
Di ri gen ti deks Ja na Pe rens 
ja Pil le Käh rik. 

Ne mad alus ta sid re per-
tuaa ri üliõ pi las te hüm ni ga, 
mis oli vä ga gi so bi lik. Esi-
ta ti 11 eri ne vat teost. Vä ga 
meel dis nen de en di ver sioon 
loost “Ol la või mit te ol la” 
ing li se keel ses esi tu ses, oma-
pä ra ne oli ka Kul tuu ria ka dee-
mia vi list la se Ma ri Kal ku ni 
teos “Öö tu lek”, mi da esi ta ti 
se to kee les. Kii du sõ nu võib 
öel da iga esi tu se koh ta.

Kaks eri ne vat kont ser ti - 
üks va nem ja ko ge ne num, 
tei ne noo rem ja al les al ga-
ja, kuid mõ le mad se da võrd 
võim sad ja jõu li sed. Ai nus, 
mil lest tund sin saa lis ol les 
kah ju, oli pealt vaa ta ja te puu-
dus. 

Mei le kor ral da tak se ta su ta 
kont ser te, tuuak se need prak-
ti li selt ko ju kät te, aga saa lis 
is tu vad ik ka ühed ja need sa-
mad ini me sed. Nen de le mui-
du gi suur kii tus, nad on tul-
nud ko dust väl ja, ei kur da, 
ei vi ri se, ei hoo li MA SU-st 
ja nau di vad meel di vaid kont-
ser die la mu si.

Suu red tä nud peab kind-
las ti üt le ma kor ral da ja te le. 
Järg ne vaid kont ser te  oo ta-
ma jää des,

Bir git Tõ he last

Keva di ne kir bu turg
 Ju ba mõn da ae ga on Ees-

tis üheks kuu me maks tee-
maks taas ka su tus. Loo dud 
on kõik või ma lik ke taas ka su-
tu se ga seo tud vee bi le he kül gi, 
luuak se moo di va na dest rõi-
vas test, pro mo tak se sääst lik-
ku elu vii si jne jne. See uus 
trend on le vi nud lin na des se 
ja kü la des se, puu du ta des 
meid kõi ki kas lä he malt või 
kau ge malt. Il me kaks näi teks 
ol gu too dud Tõs ta maa oma 
se cond-han di po pu laar sus, 
mi da ak tiiv selt kü las ta tak se 
ja kus ko hast lä heb tei se le rin-
gi le pal ju gi sel list, mi da eel-
mi sed oma ni kud enam va ja li-
kuks ei ole pi da nud. 

Tõe näo li selt on meie kõi gi 
ko du des se ko gu ne nud hul ga-
li selt as ju, mi da ise enam tar-
vi li kuks ei pea, ent kõl bak sid 
nn „tei se le rin gi le“ saat mi seks 
küll. Ko ha lik ku se cond-han-
di neid just viia ala ti ei saa, 
jäät me punk ti an da ei raat si ja 
nii sa ma ära vi sa ta-põ le ta da 
on ka pa ha. See pä rast ole me 
nüüd kor ral da mas Suurt ke va-
dist kir bu tur gu, ku hu igaüks, 
kel kor ra lik ku kraa mi seis ma 
on jää nud, võib kaup le ma, va-
he ta ma või ära and ma tul la. 
Kaup le mis reeg lid oma as ja de-
le mää rab igaüks ise!

Kir bu turg toi mub 3. ap ril lil 
Tõs ta maa rah va ma jas al gu se-
ga 12.00. Kel hu vi on, siis kau-
ba te ge mi seks so bi lik kraam 
on puh tad ja kor ra li kud rii-
ded, ja lat sid, raa ma tud, eh ted, 
teh ni ka ju bi nad jne jne. Kau bit-
se mi seks so bib ka kä si töö ja 
ek soo ti li ne kaup. Ku na te gu 
po le tra dit sioo ni li se laa da ga, 
siis see kord kom merts kau pa 
Poo last-Lee dust jms väl ja ei 
pan da.

Kir bu tu ru pa re maks kor ral-
da mi seks pa lu me hu vi lis tel 
(ol gu sel leks kas või ük sai nus 
raa mat, va na raa dio või män-
gua si) eel ne valt en dast mär ku 
an da Lii na Kää ri le või Õn ne la 
Lee si le. Kon tak tid on Lii na: 
508 3834 või lii na@tos ta-
maa.ee ning Õn ne la 523 6350 
või on ne la@tos ta maa.ee.

Üri tu se toi mu mi se koh ta 
jäl gi rek laa mi Tõs ta maa val-
la ko du le hel www.tos ta maa.
ee, in fos ten di del või võ ta eel-
pool mai ni tud kon tak ti del 
ühen dust.

Lii na Käär

Miks saa lid on tüh jad?

Tõs ta maa spor dik lu bi tä his tas vast laid suu sa ta mi se 
ja ui su mi se ga. Vi gu rui su ta mi ne nõu dis oma ja gu osa-
vust ja ti he dad kon tak tid jää ga pol nud ha ruld la sed. 
Ilm soo sis spor ti jaid ja jär je kord selt võit sid sport, 
ter vis ja elu rõõm.

SPORT
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Ostan vanu 
autoakusid 

Tel 5 617 6024, 
Gunnar
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1) Libedakoolituse huvilised: loengud 07.03 ja 21.03 kell 12:00 
Libedasõit Männiku liberajal esimesel võimalusel pärast teooriat. 
Alguskoht Tõstamaa rahvamaja parkla, kui osalejaid 3-4 korraga!

2) B- kat juhiloa kursuse huvilised: kuidas läbida B- kat teooria-
kursus kodus ja Pärnus sõita- sellest samuti 07.03 ja 21.03 kell 12:00 

PALUME KÕIGIL HUVILISTEL ENDAST MÄRKU ANDA ALLOLEVATEL 
TELEFONIDEL! KURSUSED TOIMUVAD RAHVAMAJAS 

Libedakoolituse teooria ja B- kat
kursuse tutvustus Tõstamaal!!

OÜ Autosõit Pärnus 
Henno 7; 80013 Pärnu
www.autosoit.ee

Kontakt:
telefon: 50 69 290 või  51 33 485

e-mail: info@autosoit.ee

SUUR 
NAIS TE PÄE VA PI DU 
toi mub Tõ he la rah va ma jas 

6. märt sil kell 21
Tant suks män gib REIN

Sil mai lu pa kub nii nais te le kui ka 
mees te le tant sut rupp CE LA VY

Nais te le po kaal šam pust ja 
loo si ga kin gi või ma lus

Pi le tid eel müü gis ku ni 03.03.10 Tõ he la 
raa ma tu ko gus ja Tõs ta maa raa ma tu ko gus

Hind mees te le 99 kroo ni ja nais te le 70 
kroo ni, ko ha peal 115 kroo ni

Baar
NB! Al la 18 aas tas te le kee la tud!

XIV Tõs ta maa val la noor te 
SO LIS TI DE KON KURSS 

„MUU SI KA MEID KÕI KI SEOB...” 
saab toi mu ma ree del, 19. märt sil kell 12 

Tõs ta maa rah va ma jas. 
Tu le kaa sa ela ma!

DOO NO RI PÄEV
Tõs ta maa 

rah va ma jas 
tei si päe val, 
9. märt sil 

kell 9 - 10.30


