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Jõulumõtisklus 2015
L

õppemas on aasta numbriga 2015 ja aeg traditsiooniliseks jõulumõtiskluseks vallalehes. Eelmise aasta
lõpul kirjutasin Ukraina sündmusi silmas pidades, et sõda on
jõudnud meile päris lähedale.
Kahjuks tuleb tõdeda, et mööduv aasta lisas pingeid veelgi.
Lisandusid mitmed konfliktid
ja põgenikevool Euroopasse.
Samas pole tänapäeva konﬂiktid nii must-valged kui mõned
kümnendid tagasi.
Alles suvel selgitas siseminister, et vaja on aidata sõja
eest põgenejaid, kelle elu ohus.
Nüüd räägib sama minister, et
siia kavandatud inimesed on
teadmata suunas haihtunud ja
nii hirmsat ohtu, et peaks Eestiga leppima, nagu polegi. Tekib
küsimus, kas nendest protsessidest on üldse kellelgi ülevaadet.
Ilmselt on suuresti tegu põlisja rändrahvaste vahelise ajaloolise vastuoluga, et osa inimesi
on paiksed, elavad omal maal
ja püüavad seal elu paremaks
muuta ning teised on rändrahvad, kes peatuvad seal, kus parajasti mugavam.
Osa maailma ülerahvastatus
ja sõjalised konﬂiktid on ajanud
suured rahvahulgad liikvele. Kui
osutuvad tõeks ka kliimasoojenemise prognoosid, lisab see
rändele veelgi hoogu. Samas on
Eesti ja ka Tõstamaa probleemiks, et ruumi kipub üle jääma,
koondutakse linnadesse ja elanike arv väheneb.
Loogika ütleb, et eelpoolmainitud protsesside tulemusena
maa kauaks tühjaks ei jää ja kui
eestlased ise ei taha või ei oska
siin elada, elavad siin mõne aja
pärast teised. Kohtades, kus inimeste arv väheneb, vajatakse ka
vähem teenuseid ja nii ollakse
sunnitud sulgema kauplusi, koole, postkontoreid jne. Muutused
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: Pille Paalam
Internet: www.tostamaa.ee

rahvastikus tingivad ka haldusreformi vajaduse.
Haldusreformist on Eestis
räägitud aastaid. Saadakse aru
selle vajadusest ja ka minule tundub, et 213 omavalitsust on Eesti suurusele riigile palju. Samas
ei tohiks aga reforme teha tunnetele tuginedes vaid peaks olema selge eesmärk, mida tahetakse saavutada, mis selle tulemusena paremaks läheb ja see
peaks olema võimalikult paljudele arusaadav. Täna on ainsaks teadaolevaks kriteeriumiks
vähemalt 5000 elanikku omavalitsuses. Mis ja kas selle tulemusena paremaks läheb, on suhteliselt segane. Ehk võiks eesmärgiks olla hoopis elamisvõimaluste tagamine kogu Eestis ja seega ühesuguses majanduslikus
situatsioonis asuvate omavalitsuste liitumine. Maaelu juhtimine kaugel asuvast linnast pole
vähemalt seni osutunud efektiivseks.
Seega on tänases elus palju
ebakindlust. Samas sõltub iga
paiga elu seal elavate inimeste soovist just seal elada ja oma
tööga sinna panustada. Vaatamata sellele, et ka mööduval
aastal vähenes Tõstamaa elanike
arv mõneteistkümne võrra, on
meil jätkuvalt palju just siin toimetada tahtvaid tublisid inime-

si ja ehk on suurem väljaränne
peatunud.
Kindlust lisab, et paljud korrastavad siin oma ko dusid.
Lisaks juba varem korras majapidamistele on viimastel aastatel
lisandunud vähemalt poolsada
korras ja kena kodu. Läbi hajaasustuse programmi on ka vald
aidanud paljudel majapidamistel
vee ja kanalisatsiooniprobleeme
lahendada kuigi kõiki taotlusi
pole olnud võimalik rahuldada.
Kui aastate eest olid probleemiks tühjad korterid, siis sel
aastal on tekkinud lausa vabade korterite puudus. Lisaks
seni korrastatud kortermajadele tegid mööduval aastal ettevalmistusi rekonstrueerimiseks
veel kolme-nelja kortermaja
omanikud. Vilja on kandmas ka
kaugküttesüsteemi investeeringud ja täna on Tõstamaa kütte
hind üks odavamaid Eestis.

Paiksed, elavad omal
maal ja püüavad
seal elu paremaks
muuta ning teised
on rändrahvad, kes
peatuvad seal, kus
parajasti mugavam.
Mõne aasta eest saime lahti väävelvesinikust joogivees ja
vee kvaliteet paranes olulisel,t
kuid täiesti kvaliteetseks joogiveks on vaja veel lahendusi otsida ja kulutusi teha. Oleme esitanud taotlused ka Tõhela ja Pootsi veesüsteemide rekonstrueerimiseks ja loodame, et ehk saame
uuel aastal need korrastatud.
Maal on väga olulised transpordivõimalused. Maanteeameti Lääne regiooni tellimusel
remonditud Lepaspää-Kihlepa
teelõik muutis mustkatet mööda linnasõidu 9 km lühemaks

ja hoiab seega kokku paljude
aega ja raha. Suurimad tänusõnad selle eest on põhjust öelda
regiooni juhtidele Enn Raadikule ja Margus Eisenschmidtile, kes siis, kui tööde teostamine
küsimärgi all oli, seda igati toetasid.
Ka vallateedel oli sel aastal
võimalik teha Tõstamaal hädavajalikud pidamistööd ja viia
mõned enamkasutatavad tänavad mustkatte alla, samuti toimus suurem kruusavedu vallateede kõige kehvematele lõikudele.
Kihnlastest naabritel oli suvel
põhjust rõõmustada uue parvlaeva üle ja lootsime meiegi, et
ühendusepidamine Manijaga paraneb. Tundub aga, et uus
laev on asetumas teiste majandusministeeriumi praamiprohmakate ritta, sest on eeldatust
rohkem tuuletundlik ja probleeme on sildumisega kõigis sadamates ning seda eriti Manijas.
Aga ehk on tegu nn sissetöötamisprobleemidega.
Oluliselt tihedam praamiliiklus muutis aga tihedamaks ka
Tõstamaa bussiühenduse linnaga.
Aastaid on räägitud Tõstamaal pangaautomaadi vajadusest. Koostööd Swedbankiga
on see nüüd paigaldatud. Kuigi
tänapäeval tehakse paljud pangatoimingud internetipangas,
pole sularahavajadus nii kohalikel elanikel kui külalistel kadunud ja hea, et nn „habemega“
probleem lahenduse sai.
Iga piirkonna jaoks on olulised tingimused laste ja noorte
jaoks. Selles osas on ruumidest
ja kaasaegsetest esitlusvahenditest olulisemadki õpetajate-juhendajate suhtlemisoskused,
oskus õpetatav huvitavaks teha
ja noori kaasa haarata. Selle tõid
saadud kogemusena välja ka hil-
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juti „Happy scool“ projektiga
Tõstamaa kooli esinduses Norrat külastanud vallavalitsuse liikmed. Selles valguses rõõmustab,
et meie mõned aastad tagasi
rajatud noortekeskus on saanud
tegusa sisu ja noortejuht Karoliine Kask tunnistati Pärnumaa
parimaks noorsootöötajaks.
Lisaks õpetajatele on siiski vaja ka ruume ja kui kooli
remont lõpetati juba kümmekond aastat tagasi ning täna on
see üks tuntumaid mõisakoole, siis lasteaeda oleme pidanud
remontima jupikaupa vastavalt
võimalustele. Kui eelnevatel aastatel remonditi rühmaruumid,
siis tänavu said korda saali ja abiruumid ning sellega on lasteaia
remont lõpetatud.
Ku na gi nõu ko gu dea jal
ööpäevaringseks lasteaiaks ehitatud suures hoones, mis kavandatud kujul ei hakanudki tööle,
asuvad täna raamatukogu, käsitöötuba ja lasteaed. Kui saame
veel vabasse ossa ehitada ruumid tervisekeskusele, on kogu
hoone multikeskusena efektiivselt kasutusele võetud.
Pe rears ti kes kus kind lasti vääriks uusi ruume, sest hiljuti kahekümnendat Tõstamaa

tööaastat tähistanud koloriitne
perearst Madis Veskimägi on
üheks märksõnaks, mille järgi
Tõstamaad tuntakse.
Oleme harjunud, et saame nn
esmatasandi tervishoiuga seonduva meie tervisekeskusest ilma
suurema ajakuluta ega teagi, et
paljudes maakohtades peab meil
loomulikuna tunduvate protseduuride teostamiseks sõitma
linna, mis nõuab olulist täiendavat aja ja rahakulu.

Samas ei tohiks
aga reforme teha
tunnetele tuginedes
vaid peaks olema
selge eesmärk,
mida tahetakse
saavutada.
Lootsime rajada uued tervisekeskuse ruumid käivituva esmatasandi tervisekeskuste
rajamise meetme toel kuid hiljuti selgus, et sotsiaalministeerium näeb esmatasandi tervisekeskusi ainult suuremates linnades. Meie jaoks on siiski väike
toetusvõimalus jäetud, sest oleme nimekirjas, kes saab rajada

mõne suurema tervisekeskuse
ﬁliaali.
Teades tänast arstide põuda,
on meil seda enam põhjust rõõmustada Madise 20. aasta jooksul tehtud töö üle, soovida talle
jõudu edasiseks ning loota leida
sama pühendunud hambaarsti
ja apteekrit.
Iga piirkonna jaoks on olulisim ettevõtlus, mis tagab töökohad. Siin võime rõõmustada 20. tootmistalu, 12. turismiettevõtte, hulga osaühingute,
väikeettevõtjate ja FIE-de üle.
Eks igal neist olid mööduval aastal oma rõõmud ja kordaminekud. Inimesed, kes ettevõtlusega tegelevad, on siia oma kodu
rajanud, on maa soolaks ja naljalt enam ära ei lähe.
Rõõmustav on näha, et paljudes taludes ja ettevõtetes on
peale kasvamas noorem põlvkond. Tänusõnad kõigile töökohti loonud ettevõtjatele ning
jõudu ja jaksu edasiseks
Elule annab vär vi kultuuri
ja seltsielu. Tänusõnad kõigile
seltside eestvedajatele ja kultuuriürituste korraldajatele. Suuremaid üritusi üles lugedes polegi
neid vähe – RäimeWest, Pootsi laat, suveteater, vallapäevad,

näiteringi etendused, merepidu,
jõululaat. Lisaks senistele tuntud
ringidele tuli möödunud aastal
kokku segakoor.
Suuremateks spordiüritusteks olid võrkpalliturniir, jüriöö
jooks, mälumängusari, Tõstamaa jooks. Koostöös Pärnu
võrkpalliklubiga asus siin noori
võrkpallureid juhendama võrkpalliklubi peatreener Avo Keel.
4. advendil seda artiklit kirjutades ja aastale tagasi vaadates
on, mille üle rõõmustada ja on,
mida järgmisel aastal paremini
teha.
Ilmselt sõltub Tõstamaa
tulevik paljugi meie koolist –
kas suudame seal lisaks aine ja
maailmakodanikuks olemise
õpetusele kasvatatda ka kodukoha tunnet, õpetada nägema
siinseid väärtusi ja võimalusi
ning oskust ja tahet ennast siin
teostada. Kui seda suudame on
Tõstamaal lootust.
Tänan 2015. aastal tehtu eest
ja soovin Tõstamaale ning meile
kõigile ilusat jõuluaega-aastavahetust ja head uut aastat !
Toomas Rõhu,
vallavanem

VALLAVOLIKOGU TEATED
Vallavolikogu istungil
4. detsembril 2015 osalesid kõik
volikogu liikmed.
 Kuulati vallavanema Toomas Rõhu infot
lähiajal toimunust.
Swedbank paigaldas ligi 10 aastat kestnud läbirääkimiste tulemusel Tõstamaale
sularaha automaadi. Tasuvuse kohta on vara
hinnangut anda.
Pärnumaa ühistranspordikeskuse poolt
plaanitakse uue bussiterminaali rajamist
Pärnusse ja hiljem ka vallakeskustesse (parkla, jalgrattahoidjad, küte, tualett).
Vallavalitsus algatas uue hanke vallateede
lumetõrjetööde tegija leidmiseks.

 Kuulati ﬁnantsjuhi Karin Randmäe ja
vallavanema Toomas Rõhu infot valla 2016.
aasta eelarve kujunemisest. Laekumise osas
on selgusetu riigipoolse toetuse osa. Tulumaksu laekumine võib tulla veidi suurem,
kui eelmisel aastal. Maamaks tõenäoliselt
jääb samaks.

Volikogu otsustas suunata eelnõu teisele
lugemisele.

 Võeti vastu määrus „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.
Määrusega kehtestatakse majanduslike huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud, deklaratsioonide esitamise kord
ja määrati komisjon, kes hakkab vajadusel
deklaratsioone kontrollima. Deklaratsiooni
on kohustatud esitama vallavolikogu ja vallavalitsuse liige, kontrollimise õigus otsustati
anda revisjonikomisjonile.
Määrus on avalikustatud Riigi Teatajas ja
valla kodulehel www.tostamaa.ee.
 Võeti vastu määrus „ Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tõstamaa vallas“.
Määrusega sätestatakse pädevused planeerimise ja ehitusalase tegevuse otsustamisel.
Volikogu pädevuses on suurema mõjujõuga (üldplaneeringuga seonduv) ja valla-

valitsusel väiksema mõjujõuga otsused (ehitus- ja kasutuslubade väljastamine jne).
Määrus on avalikustatud Riigi Teatajas ja
valla kodulehel www.tostamaa.ee.

 Arutati volikogule kinnitamiseks esitatud Tõstamaa Keskkooli arengukava aastani 2019.
Pika arutelu tulemusel jõuti ühisele seisukohale:
Esitatud kooli arengukavas on käsitlemata ja kavandamata seos kohaliku eluga, piirkonna arengu huvid ja koolipidaja huvid.
Arengukava olemasoleval kujul mitte
kinnitada.
Suunata arengukava piirkonna arenguvajadustest ja koolipidaja huvist lähtuvate
paranduste ja täienduste sisseviimiseks volikogu hariduskomisjonile, kooli hoolekogule
ja vallavalitsusele, kes peavad parandusettepanekud esitama järgmiseks vallavolikogu
istungiks.
Eve Sahtel,
vallasekretär
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Tõstamaa Keskkooli I poolaasta tegemised ja to

E

simesel poolaastal maakonnas ainevõistlusi eriti
ei korraldata. Tõsisemad
mõõduvõtmised algavad olümpiaadide lainel jaanuarist. Siis
maakondlikud olümpiaadide
eelvoorud erinevates õppeainetes.
Annan põgusa ülevaate I
poolaasta tegemistest kuude
kaupa.
September
„Kõik on uus septembrikuus...“ Septembris alustas meie
koolis tööd eripedagoog Marika
Prants. Tema töötab õpilastega
kolmapäeviti ja reedeti. Marika teeb eripedagoogi tundidele
lisaks ka logopeedilist tööd.
Eelmisel õppeaastal alustati KIVa projektiga, millega sel
õppeaastal minnakse toimekalt
edasi. Kolmapäeva hommikuti peale õpetajate infominuteid
toimuvad kõigis klassides väärtuskasvatuse tunnid. Nendes
tundides on võimalik rakendada KIVa õppematerjale, mis on
spetsiaalselt välja töötatud kiusamiste vähendamiseks. Programmist saab täpsemalt lugeda
www.kivaprogram.net/estonia
Õpetajate päeval sai tunnustuse meie kooli huvijuht Karoliine Kask, kes valiti Pärnumaa
Aasta noorsootöötajaks. Õnnitlused Karoliinele!
Oktoober
Agnes Janson pälvis tunnustuse on võidutööga Gori karikatuurivõistlusel. Juhendajaks
Inger Vahuvee. Tublid!
Tõstamaa 4H klubi Positiine
korraldas koolimajas maakondliku 4H laagri, mis kandis nime
4H Talupäevad Tõstamaal.
Tõstamaa 4H klubi Positiivne
pärjati parimaks klubiks ja Laura Jõe parimaks nooreks Eesti
4H Pärnumaa piirkonnas. Kiitus noortele ja juhendaja Karoliinele.
Eu ros co la vi deo kon kursi “Kuidas lahendaksime pagulaskriisi” tulemused olid meie
koolile edukad. Konkursist võttis osa 36 videot 18 koolist üle

Eesti. Euroopa Parlamendi infobüroo valis välja 9 kooli, kes saavad võimaluse osa võtta Euroopa Parlamendi noorteprojektist Euroscola 2016. a. esimeses
pooles. Võitjate hulgas ka Tõstamaa kooli 11. klass ning õpetaja Aimar ja õpetaja Grete, olite
super tublid.
Ok toob ri kuu vii mas tel
päevadel korraldas Karoliine
gümaasiuminoorte abiga maakonna karjäärilaagri. Kiidusõnad Oskar Tamm, Liisbeth
Sikk, Ilona Niit (10. klass), Karen
Adler ja Teele Tõnisson (11.
klass) ja Laura Jõe (12. klass).
Lisaks jõudis oktoobri lõpus
kätte aeg teha esimesed kokkuvõtted I veerandist. Toimus
õppenõukogu, kus kinnitati
tublimate õpilaste nimed, kelle õppetulemusteks olid head ja
väga head hinded.
2. klass: Martha-Maria Päästel „5“, Grete Vukan „5“, Tormi Väli „5“, Nikolai Kiradi, Lee
Grünberg, Triinu Koidu, Joosep
Luhamaa, Gertrud Martson,
Sandra Sark.
3. klass: Aigar Gurjanov „5“,
Emma-Liisa Salk „5“, Merili
Adler, Hevenli Kaškin, Manivald
Muuga, Vilhelm Põder, MaarjaHelena Veskimägi.
4. klass: Everita Imana „5“,
Jaana Klaas „5“, Markus Press
„5“, Brian Blumfeldt, Kristo
Karelsohn, Jaan Luhamaa, Rita
Niine, Samuel Peltokangas, Lauri Tuhkanen.
5. klass: Marleen Sahtel „5“,
Grettel Soonisoo „5“, Katre Sutt
„5“, Kadri Vulkan „5“, Anny
Kerem, Kevin Päästel, Eliise
Timm.
6. klass: Keily Kaal „5“, KatreMaris Veskimägi „5“, Kärt Elismäe, Sireta Jürgens, Risto Rand,
Birgith Sinimeri, Stever Vahkel.
7. klass: Avetriin Gurjanov
„5“, Mari-Jaana Siinne „5“, Mark
Kiradi, Kristiina Niit.
8. klass: Heliine Gurjanov,
Keily Kerem, Mathilda-Maria
Tork, Ave-Ingrid Veskimägi,
Michaela Aasala.
9. klass: Kadri Kase, Ker-

tu Lille, Keidi Niit, Nele-Eliise Runthal, Kender Sutt, Maria
Toodo, Rasmus Erik Peterson.
Koolivaheajal käisid kooli ja
valla esindajad Trondheimis
Norramaal projektikohtumisel,
kus vahetati kogemusi. Projekt
„Happy School“ algas eelmisel
õppeaastal ning kokkuvõtteid
saab teha 2016. aasta augustis,
kui toimub viimane kohtumine.

Kolmapäeva
hommikuti peale
õpetajate infominuteid toimuvad
kõigis klassides
väärtuskasvatuse
tunnid.
Vaheajal toimus veel nii mõndagi huvitavat. Kooli esindus
osales Kilingi-Nõmmel matemaatikalaagris. Laura Jõe (12.
klass) osales vabariiklikus keelelaagris. Oma võistkonnaga saavutas ta laagrivõistluses I koha
ning kingituseks teenis hunniku
häid emakeelega seotud raamatuid. Tubli!
Tõstamaa 32. jooksul osalemisest tehti klassidevaheline
võistlus ehk milline klass osaleb suurema osalejate protsendiga jooksul, saab vallavalitsuse
poolt tasuta bussisõidu Pärnusse ja tagasi. Tulemused olid järgmised: I koht - 10. klass, II koht
- 12. klass ja III koht - 5. klass
November
Tõstamaa Keskkool liitus
projektiga “Digipööre ehk õpime nutikalt”. Kooli arendusmeeskonda veavad õp Heili, õp Aimar ja õp Kati. Projekti eesmärkideks on: nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või
nutitelefonid) igapäevane tark
ning süsteemne integreerimine
õppeprotsessi; õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse
kirjaoskuse arengu toetamine;
koostöö arendamine Pärnumaa
haridusasutuste vahel.
Gümnaasiumi ja põhikooliõpilased osalesid Pärnus maa-

konna Varia viktoriinil. Gümnasistid Oskar Tamm (10. klass),
Teele Tõnisson (11. klass) ja
Laura Jõe (12. klass) tõid koju
III koha. Juhendajaks Karoliine
Kask. Tublid!
Noor tekovenrent sil Lahe
Koolipäev pääses Hea ﬁnalistide hulka ka Laura Jõe (12. klass).
20.-22. novembril toimus
Paides Õpila sesinduste Liidu üldkoosolek, kus Tõstamaa
Keskkooli esindas meie ÕE president Teele Tõnisson.
Detsember
Iga-aastaselt toimub luulevõistlus “Koidulauliku valgel”.
Meie koolist osalesid sel korral
Marleen Sahtel (5. klass), Gert
Gentalen (11. klass), Laura Jõe
(12. klass). Juhendajateks Kaarin Reinson, Kirsti Talu ja Mari
Lühiste. Gert saavutas II koha ja
Laura III koha. Tublid!
Muusikaviktoriinis saavutas
võistkond 5.-7. koha. Juhendajaks Ivi Kask. Tublid!
Füüsikaviktoriinis saavutas meie võistkond 4.-7. koha.
Juhendajaks Maris Adler. Tublid!
Detsembrist toimub vahetundide ajal lauatenniseturniir
eri võistlusklassides. Õpetaja
Tiiu saab teha kokkuvõtteid II
poolaastal. Hoiame osalejatele
pöialt.
Need, kes on näinud kooli elektroonilist jõulukaarti, siis
sellel on III klassi (klassijuhataja
Kaidi Pirso) valmistatud piparkoogimaja. Koolis toimub igaaastane jõuluteemaline konkurss, kus iga klass meisterdab
ühe eseme vastavalt temaatikale. Kõik tööd pannakse teistele vaatamiseks esimese korruse fuajeese ning nende hulgast
valitakse välja kõige parem/originaalsem töö. Selle aasta teema
on piparkoogimaja, mis ei ole
söödav.
Enne jõuluvaheajale minemist on taaskord vaja teha kokkuvõtteid II veerandist. Detsember on väga teguderohke
ning õpetajate ja õpilaste seas
toimus mõningast arutelu tri-
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oimetamised
mestrite teemal, sest veerandilõpu pinged ei lase alati jõulusaginast osa saada ja nii mõnigi
õpilane loobus ühistegevustest,
et kodus valmistuda järgmiseks
koolipäevaks.
Poolaasta lõpetavad kooli
jõulupidu ja kirikuhommik vastavalt 21. ja 22. detsembril.
II veerandi lõpus toimus
õppenõukogu, kus kinnitati tublimate õpilaste nimed, kelle veerandihindeks oli hea ja väga hea
hinne.
2. klass: Martha-Maria Päästel „5“, Grete Vukan „5“, Tormi
Väli „5“, Nikolai Kiradi „5“, Lee
Grünberg, Triinu Koidu, Joosep
Luhamaa, Gertrud Martson,
Maris Paju, Sandra Sark.
3. klass: Aigar Gurjanov „5“,
Merili Adler „5“, Hevenli Kaškin, Manivald Muuga, Vilhelm
Põder, Emma-Liisa Salk, Maarja-Helena Veskimägi.
4. klass: Everita Imana „5“,
Brian Blumfeldt, Kristo Karelsohn, Jaana Klaas , Jaan Luhamaa, Rita Niine, Markus Press ,
Lauri Tuhkanen.
5. klass: Marleen Sahtel „5“,
Grettel Soonisoo „5“, Katre Sutt
„5“, Kadri Vulkan „5“, Anny
Kerem, Kevin Päästel, Eliise
Timm.
6. klass: Keily Kaal „5“, Risto Rand „5“, Kärt Elismäe, Sireta Jürgens, Markus Loginov,
Birgith Sinimeri, Stever Vahkel,
Katre-Maris Veskimägi.
7. klass: Avetriin Gurjanov
„5“, Mari-Jaana Siinne „5“, Mark
Kiradi, Kristiina Niit.
8. klass: Heliine Gurjanov,
Keily Kerem, Mathilda-Maria
Tork, Ave-Ingrid Veskimägi.
9. klass: Kadri Kase, Kertu Lille, Keidi Niit, Nele-Eliise
Runthal, Maria Toodo.
Soovin kõigile õpilastele,
õpetajatele ja lastevanematele
kaunist jõuluaega ning tegusaid
tegemisi uuel aastal!
Maris Adler,
õppealajuhataja

Noortekeskus võtab aasta kokku

T

õstamaa noortekeskus
valmistub jõuludeks ja
uueks aastaks. Terve aasta on noortekeskus korraldanud
ja läbi viinud erinevaid üritusi ning külastajaid jätkub. Oleme saanud endale uusi mänge ja
muid vajalikke tarvikuid, mis on
soetatud projektirahadega.
Noor te kes kust kü las tab
keskmiselt 20 noort päevas.
Mängitakse erinevaid mänge,
vaadatakse telekat, kuulatakse
muusikat veetes toredalt aega
oma sõpradega. Ühiselt mõtleme, mida võiks teha ja mida oleks vaja teha.
Ke vadel osales Tõstamaa
noortekeskus Pärnu maakonna
Avatud Noortekeskuste projektikonkursil, mille tulemusel oli
meil võimalik soetada bändiruumi erinevat tehnikat, õuemänge,
käsitöömaterjale- ja ehitusmaterjale ning transporditeenust
teiste Pärnumaa noortekeskuste külastamiseks. Projetkis oli
loomulikult veel soove, aga kõigi asjade jaoks raha ei jätkunud
ning sellepärast ostetigi esmatähtsad esemed, mida noored
soovisid ja pidasid vajalikuks.
Detsembri algul valmistusime valla jõululaadaks, mida
korraldas Tõstamaa noortevolikogu. Meisterdasime ühiselt,
et laadast aktiivselt osa võtta ja
midagi toredat müüa. Saadud
tulu kulutame vajalikule peale
ühist arupidamist ja otsust.
Detsembris tähistasime ka
noortekeskuse sünnipäeva. Keskus sai 10. detsembril 2015 viie
aastaseks. Pidu toimus noortekeskuses – tegime sünnipäeva-

salatit, sõime torti, mängisime,
tantsisime, vaatasime „Üksinda kodus 2“ ja muud põnevat.
Uuel aastal on meil uued
tegemised – noortevolikogul
tulevad valimised, sõbrapäeval teeme midagi põnevat ning
lastekaitsepäeva tähistame ka
kindlasti. Kevadel kirjutame
uue projektitaotluse Pärnu
maavalitsusele ja siis juba varsti ongi suvi käes.

Tõstamaa noortekeskusel
läheb muidu hästi – noored on
toredad ja neile meeldib aega
veeta noortekeskuses. Kõik
saavad omavahel läbi ja on abivalmid. Suur tänu kõigile, kes
meid toetavad ja aitavad!
Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat kõigile!
Tõstamaa noortekeskus ja
Karoliine Kask
Tõstamaa Noortekeskuse juhataja

Pank Sinu
kodukandis
Sularahaautomaat:
Tõstamaal
(Tõstamaa, Pärnu mnt 2a)

Sularaha väljamakse poest:
Uus-Varbla Kauplus
(Varbla küla, Varbla Vald, Pärnumaa)

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.
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Valla ja mõisa koostööprojekt viis kohalikud
aktiivsed käsitöönaised Ligatnesse Lätis
11. detsembril sai teoks
pikalt planeeritud õppereis Tõstamaa vallas tegutsevatele käsitöönaistele, kes juba mitmeid
aastaid on valmistanud
käsitöötoas imeilusaid
esemeid nii endale,
teistele kingituseks,
näitustele ning müügiks
kohalikus käsitööpoes
ja mõisas.
Õppereisi sihtkohaks oli meie
vallale sarnane kogukond Lätis
Ligatnes, mis jääb Turaidast vaid
mõnekümne kilomeetri kaugusele. Õppekäigu eesmärgiks oli
kogemuste vahetamine käsitöö
ja turismi arendamisest maapiirkonnas koostöös Ligatne
kogukonna ja käsitöökeskusega.
Sellelt kohtumiselt saadud teadmised aitavad valmida aga Tõstamaa valla käsitööturismi arengukaval, mille kallal oleme juba
mõnda aega tööd teinud.
Õppereisil olid minu suurepärasteks reisikaaslasteks Anu,
Liis, Birgit, Katrin, Karin, Evelyn, Juuli, Mare, Sirli, Jaanika,
Inger ja Pille, kes jagasid käesoleva artikli jaoks lahkelt ka oma
reisimuljeid.
Jaanika: Mida kaugemale jääb
reisipäev, seda enam tõden, et
meil Tõstamaal on tublid ja ettevõtlikud inimesed, kes on juba
palju kogukonna elu parendamiseks ära teinud. Tõstamaa
on üks täitsa mõnus koht elamiseks. Vahel tuleb kodust väljas käia, et näha seda, mis meil
juba olemas on ja sellest rõõmu
tunda.
Ühepäevase sisutiheda külaskäigu jooksul tutvusime Ligatne
pabervabrikuga, mis praeguseks
on küll enam kui aasta seisnud,
ent mille toodangut on veel piisavalt järgi ning mis endale hulgaliselt ostjaid leiab. Pealegi, kas
teie teadsite, et seesama Ligatne paberivabrik oli 19. sajandil Vene tsaaririigi kõige täht-

sam paberitootja ja kogu tsaari
õukonnas kasutusel olev paber
tuli just Ligatnest? Või siis seda,
et meie endi eesti raha trükiti
20. sajandi alguses just sealsamas Ligatnes? Meie ei teadnud
ja kohaliku giidi jutule sai kaasa
ohhetatud kohe hoolega. Vabrikuhoone järel vaatasime ringi
kogu Ligatne asulas, mis asub
Koiva jõe orus ning kus on lisaks
säilinud ajaloolistele paberivabriku tööliskeskusele ka imeilus
loodus. Giidi jutu järgi võis tema
lapsepõlve ajal vaadata Koiva jõe
vee värvi järgi seda, millist värvi paberit parasjagu toodeti, ent
tänaseks on vesi puhas ja keemiat keskkonnas pole. Ringkäigu ajal kuulsime Ligatne käsitöökeskuse juhilt Daina Klintsilt
rohkem ka piirkonna elu-olu ja
arengu kohta, millega inimesed
tegelevad ning mida kohalikud
probleemideks peavad.
Evelyn: Mulle meeldisid väga
vanade paberivabriku tööliste
elamute kompleksid, mis olid
nii väiksed ja armsad. Muidugi
ei saa üle ega ümber mägedesse
ehitatud jalutamisradadest, kus
oli võimalik ka kontsadega puhtalt ära käia. Super tore reis oli!
Liis: Oli väga põnev avastada
sellist väikest, aga pika ja huvitava ajalooga kohta nagu Ligatne. Meelde jäi, et Ligatne paberivabrikus on valmistatud paberit nii Vene tsaaririigi ametlike
dokumentide jaoks kui ka Eesti
ja Läti Vabariigi rahade tarbeks.
Asulale andsid toreda agulihõngu 19. sajandist pärit tööliste
elamud ja liivakivisse uuristatud
ühiskeldrid.
Mare: Reis meeldis mulle väga ja oli silmaringi avardav.
Ligatne küla on üks hämmastavamaid paiku, kus on käegakatsutavat ajaloo hõngu. Lisaks
asub Ligatne väga huvitavas
looduslikus paigas. Loodetavasti suudavad nad selle küla sellisel kujul säilitada. Kogukonnas
on tublid inimesed kes väärtustavad oma rahvakultuuri ja käsi-

tööd.
Birgit: Ainult positiivsed
muljed: hea seltskond, super
giid paberivabrikus, tore ekskursioon, meeldivad töötoad käsitöökeskuses.
Peale piirkonnaga tutvumise, toimus meil ka käsitöö- ja
piirkonna arendamise seminartöötoad, kus õppisime kohalikku käsitööd tegema, rääkisime ühistest käsitöö ja piirkonna
turismiga seotud muredest ning
rõõmudest. Päevajuhi Daina
sõnul on Ligatne piirkonna peamiseks väljakutseks turundus.
Kui Turaidat ja Siguldat teatakse
nii Lätis kui naaberriikides väga
hästi, siis Ligatnest ei ole sageli
midagi kuuldud. Seetõttu peavad nad oluliseks oma eripära,
endise paberivabrikuga seotud
ajaloo ja käsitöö säilitamist ja
selle reklaamimist teistelegi.
Anu: Ligatnes on tulenevalt ajaloolisest paberivabrikust
väga tugev lugu. Ehkki elanikke
on neil poole rohkem kui meil,
loodus on atraktiivsem ja nad
asuvad rahvuspargi keskmes,
on neilgi peamiseks probleemiks turundamine. Nii käsitöökeskus kui ka arvukad loodusrajad on rajatud LEADER toetuste
abil. Rõõm oli kuulda, et ka sealne omavalitsus on mõistnud, et
rahvale on käsitöökeskuse laadseid kokkusaamise kohti vaja
ning toetab samuti selle tegevust
nii maja ülalpidamise kui ka ringide toimumise osas.
Karin: Sellest reisist jäi mulle meelde ja avaldas muljet ühe
kogukonna tekkimise lugu,
mida on püütud säilitada, olenemata ajast või riigikorrast.
Kadestamisväärt arhitektuuri
väärtused ja lugu nende juurde. Mõistetav, et mida aeg edasi, seda mugavamaks on muutunud inimesed ning rasket tööd
püüavad vältida üha rohkem ja
rohkem inimesi, millest tulenevalt jääb võimalus leida sinna paberivabrikusse uusi töölisi
aina väiksemaks. Samuti kao-

vad teadmised ja oskused, mida
annavad edasi meistrid. Kuid
nagu öeldakse, lootus sureb viimasena ja ehk ootab seda kogukonda ees uus õitsemise aeg.
Veel oli meeldiv näha, et ikka ja
jälle püütakse hoida elus esivanemate oskusi (nii käsitöös kui
muudes asjades) ja tegeletakse
väärtuste hoidmisega. Kokkuvõtteks: reis oli äärmiselt tore ja
seltskond suurepärane ja muidugi ei saa mainimata jätta, et
ilmaga meil vedas. (Päev oli
külm, hall ja vihmane. Artikli
autori märkus.)
Katrin: Tore avastus keset
Lätimaad. Ilus loodus ja huvitavad matkarajad köitsid vaatamata vihmasele ilmale. Suvetuuritajatele soovitan kindlasti Sigulda kõrval ka Ligatnesse põigata.
Hea oli näha, et lõunanaabrid
oskavad käsitööd väärtustada nagu meiegi. Käsitöökeskuses löövad kaasa nii noored kui
vanad. Igaüks meist sai kaasa
midagi huvitavat oma edaspidisteks tegemisteks. Ja kõigil meil
on nüüd oma isiklik õnnemuster, mida kududa käpikutesse
või tikkida padjale. Ootan alati
uusi küllakutseid ja olen valmis
ka teistele tutvustama käsitöötegemistesi Tõstamaal.
Kokkuvõtteks oli Ligatnesse viinud õppereisil meie kõigi jaoks oluline tähendus: saime koos olla, ilma, et peaks jälle
kiiresti-kiiresti kuhugi tõttama
ning teiseks mõista, et Tõstamaal on palju väärtuslikku, mida
sarnaselt naabritega rohkem
märgata ja arendada.
Õppereisi toimus Euroopa Majanduspiirkonna 2009 –
2014 programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ arendusprojekti „Tõstamaa
mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuseks“ raames.
Kogu reisiseltskonna nimel,
Liina Käär, projektijuht
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Jõulud meelitasid laadalisi
J

õulukuu teisel pühapäeval
toimus Tõstamaa rahvamajas iga-aastane jõululaat. Sel
korral korraldas üritust Tõstamaa Noortevolikogu.
Kui esimesed laadalised saabusid oma kaupa üles panema
juba mitu tundi enne algust, siis
õige laadamelu algas siiski kell
11, mil kuulutasime laada avatuks.
Laadalt oli võimalik soetada nii käsitööd, mitmekülgses
valikus ehteid, kaunistusi, kudumeid kui ka hellitada oma maitsemeeli erinevate hõrgutiste ja
joogipoolistega. Kaupu jagus
tõesti igaühele, sest esindatud olid nii “pudi-padi” tooted,
kohalik toidukraam kui ka ehted
ja muu käsitöö nii Tõstamaalt
kui kaugemalt. Ringi käis uudishimulik päkapikk, kes reklaamis
laadakaupu ning uuris laadalistelt, kuidas neil läheb ja kuidas
üritus meeldib.
Peamurdmist pakkusid ka
Kuldari kavalad trikid ning laste
rõõmuks oli kohal teada-tuntud
multiﬁlmitegelane Elsa.
Lisaks kauplejate poolt toimunud õnneloosidele, korraldasime ka ise ühe. Nimelt oli
tegemist heategevusliku laadaloosiga, kuhu küsisime toetusena kauplejatelt laadatooteid
ning ühe loosi hinnaks oli kaks
eurot. Tõstamaa noortekeskusele kogutud tulu suuruseks oli
85,05€. Täname kõiki loosiostjaid ja toetajaid.
Meil on kahju, et osad kirja-

pannud kauplejad ei ilmunud
kohale. Armsad registreerunud, paneme teile südamele, et
kui olete end juba meie üritustele lubanud, siis palun tulge ka
kohale.
Me oleme teiega laudade paigutamisel arvestanud. Siiski on
rõõm tõdeda, et enamus kolmekümne kuuest registreerunust oli kohal ning loeme laada
õnnestunuks.
Suured tänusõnad Karin
Miidule, Tõstamaa rahvamajale, Teisi Kirimägile, Urmas Reinfeldtile, Maire Adlerile ja Kuldar
Juurikule, kes aitasid kaasa laada edukale toimumisele. Aitäh
ka noormeestele, kes olid abiks
jõuga.
Laura Jõe ja Teele Tõnisson
Tõstamaa Noortevolikogu juhatus
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Piirkonnapolitseinik
soovib rahulikke pühi

T

ra dit sioo ni li selt vaadatak se aasta viimasel kuul tagasi möödunule ja antakse lubadusi uueks
aastaks. Siinkohal toon välja
mõned mõtted mööduvast aastast ja sellest, mida silmas pidada tuleval.
Kui rääkida meie piirkonna
kuritegevusest, siis üldises plaanis on registreeritud juhtumite arv vähenenud mõnekümne
kuriteofakti võrra. Langus on
toimunud Audru-, Tõstamaa- ja
Varbla vallas. Ainsa erandina on
väike tõus Kihnu vallas, mis võib
olla tingitud sellest, et politseid
on seaduserikkumistest rohkem
informeerima hakatud. Väärtegude koguhulk on piirkonnas
tervikuna tõusnud paarikümne
väärteofakti võrra. Muidugi ei
ole need veel lõplikud numbrid,
aga seniste arengutega piirkonna turvalisuses võib jääda rahule.
Edasisest rääkides on jätkuvalt oluline, et politsei ja elanikkond teeksid tihedat koostööd.
Kindlasti peab ka edaspidi järgima põhimõtet, kus viga näed
laita seal tule ja aita. Ehk siis teisisõnu, kui ümbruskonnas mär-

gatakse midagi kahtlast, tuleb
sellest alati politseile teada anda.
Olgu selleks siis kahtlustäratav
võõras sõiduk või võimalik joobes juht liikluses. Pigem olla
ettevaatlik ja anda oma kahtlustest teada.
Oma kogemustest teame, et
inimese enda jaoks esmapilgul
tähtsusetust infokillust on kujunenud politsei jaoks oluline niidiots. Õnneks mõistavad meie
piirkonna inimesed järjest rohkem, et elanike koostöö politseiga mõjutab otseselt turvalisust
meie ümber. Koostöö on märk
igaühe tahtest luua paremat elukeskkonda.
Ees ootavad jõulud ja aastavahetus. Selle valguses soovitan pöörata rohkem tähelepanu
oma lähedastele. Võtke aega ja
veetke see oma inimestega. Seejuures ärge unustage seda, et te
oleksite alati liikluses nähtavad,
kasutate turvavarustust. Vältige
olukorda, kus keegi peolauast
peaks istuma rooli peale alkoholitarvitamist. Pidage meeles,
et meil kõigil on keegi, kes meid
koju ootab.
Järgmiste kohtumisteni!
Harli Hansen,
piirkonnapolitseinik

JUMALAILMUMISE PÜHA
TEENISTUSED
TÕSTAMAA VALLAS:
3.01.2016 kell 11
Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirik
templipüha, jumalik liturgia,
suur veepühitsus.
3.01.2016 kell 14
Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirik
Jumalailmumise püha teenistus, suur
veepühitsus.
Teenib preester Agaton Paalberg
Kontakt tel 5384 1350

Oli väga vahva pidu!

L

aupäev, 12. detsember.
Kell läheneb kaheteistkümnele. Kultuurimaja
saali nurgas seisab tulede säras
kaunis kuusk. Lauad on kaetud, küünlad põlevad. Kedagi
on oodata.
Ja peagi nad tulidki, tulid
mitmekesi Kastnast, Selistest,
Kavarust, Pootsist, Tõhelast
ja Ermistust, tulid paari kaupa või üksikult Tõstamaalt. Oli
algamas eakate jõulupidu.
Kui kõik pidulised endale
istekohad olid leidnud, astus
mikrofoni juurde valla sotsiaalnõunik Tiiu ja ter vitas
seltskonda tavapäraselt kauni
jõulusalmiga. Vokiratas seekord susse ei sahistanud, vaid
esitas kolm laulu. Tantsulust
oli hoopis tabanud rõõmsaid
päkapikke! Ja siis oli sõna vallavanemal. Ta pöördus piduliste
poole soojade sõnadega ja rääkis sellest, mis meie vallas on
hästi, mille üle võime uhkust
tunda ja mida võiks veel paremini teha.
Peagi kanti lauale soe toitkartulid ja kapsad, liha ja verivorstid, ikka nii, nagu jõulude
ajal kombeks. Kui keegi peale morsi muud rüübet soovis,
pidi ta selle eest ise hea seisma.

Varsti läks lahti lustimiseks.
Kaks toredat pillimeest lasid
kõlada lauludel ja pillilugudel.
Valitud olid sellised lood, mis
meie ealistele sobisid. Kergejalgsed piigad-poisid Viiendast
Rattast kepsutasid väsimatult
ja tantsitasid ka eakaid.
Oli võimalus vanade kaugematest kohtadest tuttavatega juttu vesta. Vaatasin inimesi, keda olen tundnud aastaid ja tundsin südamest rõõmu, nähes nende silmis sära.
Samas mõtlesin nendele, kes
sellelt peolt kõr vale on jäänud kas trotsist, kibestumisest
või lihtsalt eelistades kodust
mugavust. Aga ta jääb ikkagi
kaotajaks. Olen kindel, et sellel
peol unustasid kohalolijad kõik
oma valud ja vaevad.
Kui kohv sai joodud ja Anu
küpsetatud tort peaaegu keele oli alla viinud, hakkaski
pidu lõppema. Kaasa anti veel
piparkoogipakk.
Suur aitäh koduvallale ja
kõigile, kes peo kordaminekule kaasa aitasid. Te võite vabalt
öelda sõnad, mida üks mu lapselaps gümnaasiumi lõpuaktusel ütles: „Ära tegime!“
Kauneid pühi kõigile!
Tantsuhimuline peoline
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20 aastat
arstitööd
Tõstamaal
D

etsember tõi valla perearst
Madis Veskimäele 20. tööjuubeli. Selle puhul kutsus Madis
kunagised ja praegused kaasteelised pidulikule õhtusöögile.
Madis tegi suure ülevaate oma senistest tööaastatest
ja näitas juurde hulgaliselt pilte. Kohalolijana tõdesin, et aeg
tormab, meditsiin areneb, aga
siiski kõige tähtsam aparaadi
ja patsiendi vahel on inimene.
Seda on andekas doktor tõestanud pikkade aastate vältel.
Aitäh, sulle Madis, oli
südamlik ja mõnus õhtu.

Muudatused abivahendite süsteemis 2016. aastal
Uuest aastast hakkab
abivahendite soodustingimustel taotlemist ja
eraldamist kor raldama
Sotsiaalkindlustusamet
(SKA).
Alates 1. jaanuarist 2016 leiab SKA kodulehelt ajakohastatud abivahendite loetelu, milles
määratakse kindlaks abivahendi
kasutusaeg ning see, kas abivahendit saab osta või üürida.
Loetelus on ära toodud abivahendite maksimaalne hulk
aastate või kuude ar vestuses
ning soodustuse piirmäär, mille
ulatuses riik tasu maksmise üle
võtab.
Õigust sotsiaalsüsteemist
abivahendi saamisele peab kinnitama arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning isikliku abivahendi kaart (IAK). Uusi kaarte
ning nende duplikaate hakkab 1.
jaanuarist 2016 väljastama SKA,
taotluse saab esitada posti või
e-posti teel, aga ka klienditeenindustes.
Abivahendeid, mis on vajalikud isikule töötamiseks töökohal, saab taotleda Töötukassast.

Muutub ka eelarve jagunemise põhimõte - uuest aastast
ei jagune abivahendite eelarve
enam maakonna kaupa, vaid on
üleriigiline.
See tähendab, et abivahendi
taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse Eesti abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, kellel on
SKA-ga kehtiv raamleping.
Teatud abivahendeid on võimalik edaspidi vaid üürida,
mõningate abivahendite puhul
tekib nii teenusepakkujale kui ka
kasutajale kohustus abivahendit
regulaarselt hooldada.
Sellekohast infot jagavad abivahendeid üürivad ettevõtted.
Kui üüritavaks määratud abivahendit on vaja mõjuval põhjusel siiski välja osta, tuleb esitada SKA-le taotlus ühekordse loa
saamiseks.
Taotlusi võetakse vastu digitaalallkirjastatuna e-posti teel,
saadetuna allkirjastatuna tavapostiga või klienditeeninduses.
2016. aasta jooksul jääb kehtima paberil arstitõend. Arst peab
märkima tõendile abivahendi

määruse loetelujärgse nimetuse
ja abivahendi ISO koodi. Sama
nõue kehtib ka rehabilitatsiooniplaanidele.
Edaspidi on kavas tõendite
väljastamine digitaliseerida ja
suunata vajalik info veebi, samuti jääb alles võimalus pöörduda
info ja abi saamiseks SKA klienditeenindusse.
Uue mõistena tulevad abivahendite loetellu aktiivsusgrupid.
Ratastooli, alajäsemete proteesi ja kuuldeaparaati välja kirjutades hindab arst või rehabilitatsiooniasutus seda, mis tingimustes ja kui aktiivselt hakkab
inimene abivahendit kasutama,
selle põhjal määratakse abivahendi aktiivsusgrupp.
Uue korra kohaselt ei toimu
enam seniseid nn kallite abivahendite (hind alates 1278,23
eurot) komisjone. Kui arst või
rehabilitatsiooniasutus on abivahendi välja kirjutanud, tuleb
erimenetluseks esitada taotlus
SKA-le, kes menetleb taotlusi 30
kalendripäeva vältel.
Kui varasema komisjonide
süsteemi puhul võis abivahendi
taotlusprotsess kesta mitu kuud,

siis nüüd saab isik erimenetluse
otsuse 30 kalendripäeva möödudes postiga kontaktaadressile.
Kui konkreetse abivahendi
eelarve on lõppenud on võimalik end abivahendeid pakkuvas
ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA
inimesele posti teel järjekorra
saabumise teate.
Peale teate saamist peab inimene pöörduma 60 päeva jooksul endale sobiva abivahendit
pakkuva ettevõtte poole ning
võtma kaasa saadud järjekorra
teate, isikut tõendava dokumendi, isikliku abivahendi kaardi ja
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate
ettenäitamisel.
Infot abivahendite süsteemi kohta, IAK ja erimenetluste
kohta saab aadressil abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee,
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/toovoimereform või infotelefonil 16106.
Sotsiaalkindlustusamet
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LAINE JANSEN

ARVUTIGA ESINEB PROBLEEME,
VAJAB REMONTI-HOOLDUST VÕI
ON AEGLANE?

04.03.1923 – 03.12.2015

Vajate arvutialast nõu?
Helistage 5817 9073 (Ingmar) ja
leiame Teie murele lahenduse.

