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1996.a. eelarve.

Tõstamaa vallavoikogu kiHIlitas 28;veebrua..-il valla
eelarve üldmahus 3 866 000 krooni ilma vaidlusteta, sest pol
nud millegi üle vaielda. Raha jätkub napili selleks, et eksis
teerida, ning kõiki eelarveid oli kärbitud juba eelarve
koostamise ajal miinimumini.

Riik delegeerib kohalikele omavalitsustele pidevalt uusi
kohustusi, kuid raha nende kohustuste täitmiseks ei lisata.
Palju on räägitud omavalitsuste kindlast tulubaasist. Kahjuks ei
ole probleemi seni suudetud ega tahetud lahendada.

Tulude baasi aluseks on 1996.aastal laekurr.me ühe

elarJ.k-u kohta. Seega ei arvestata kulude baasi. See tähendab
seda, et erinevates omavalitsustes võib olla ühepalju ela..'1ikke,
kuid erineva..•• valla allasutusi(ku!ubaase).

Tõstamaa vallaeeiarve tulude arvestamise! lähtutati Ra

handusministeeriumi poolt antud lähteandmetest, jälgides
nende loogiUsust. Tulud koosnevad järgmiselt :
It maamaks =779 tüh. kr. -20%
$ laekutni..'1evee erik.asutamismaksust - 2 tuh. kr.

• laekum1"lc fuüsilise isiku tulumaksust (56%) =1256 ruh. kr. 
32%

-laekumine riigieelarve toetusfondist =1605 tuh. kr: - 42%
• eelmise aasta jäägi suunamine uude eelarvesse = 124 tuh.kr.
- 3%
a muud tulud = 100 tuh. kr. - 3%
Tulud kokku =3866 tuh.kr.

Tõstamaa vallaeelarvesse lisandu~ 1996.aastaI
Tõstamaa Hoolekodu, kuid rahalist katet lisaks ei tulnud.

Seega tuli raha "laenata" teistelt allasutustelt.
Eela...1Vekoostamise põhimõte oli seotud siis sellega, et

töötajad saaksid oma palgatõusu 13%, mille seadis ette uus
eelarve aasta. 1996.aasta eelarvest moodustavad palgad 49010.

Sellele lisandub veel sotsiaal· ja haigeleassamaks, moodustades
eelarvest 16%.

Büroo kuludeks on kavandatud 5% eelarvest, s.h.

raamatute ja ajakirjandusele 2% kogu eelarvest.
Hoonete ülalpidluniskuludele on kavandatud 14,5%

kogu eelarvest, s.h. küte ja elekter kogu eelarvest Il %.
Transpordile ja sõidukite korrashoiule on kavandatud

3,7 % eelarvest.
Kulusid teisiti analüü-sides on kulud järgmised:

*haridusel - 48%
*ha1dusel - 20010

*kultuuril- 13%
*sotsiaalhoolekandeI - 8%

*majandusel (teede korrashoid, tänavavalgustus, surnuaedade
korrashoid, autotransport) - 7%
* sport - 2%
*vallaarsti tasu, reservfond ja kassatagavara on ülejäävosa.

-----~-----------------------------------------------------------

TULUD I TULlJO ,,.. ••

11 11 MAAMAKS 779000 1 . ä_14 52 LAEKUMINEVEE ERIKASUTUSEST 2000 2 ':E ,- - -

17 1 LAEKUMINE FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUST 1256000 3 ,::;,' ; ,~
17 10 LAEKUM!NE RIIG!EELARVE TOETUSFONDIST 1605000 ii ' ", .• ,

ra 1 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JAAGID 124000 5
MUUD TULUD 100000 6

KOKKU TULUD 3866000 ~.!~ ~'\
\ \

18 3 KULUDE KATTEKS SUUNAMATA AALGUSE 3889 ~. ~.~~
JÄÄK ?-- ~'( 7

"Z..,~~~6l
KULUD

OSA
70 ÜLDVAliTSEMINE 772395 1

73 HARIDUS 1847630 2
75 KULTUUR 489525 3

76 SPORT 66470 4 '-I
,-

77 TERVISHOiD 40330 5 ,,-
78 SOTSIAALHOOLEKANNE .314000 6 :::
79 MAJANDUS 265650 7
83 RESERVFOND 50000 8

I ,,---- ---,1 I J • 5 • 1 • t

60 KASSATAGAVARA 20000 9

KOKKU 3866000

ee 1 .••• Y'
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Lume lükkamise kulud 1996.aastal (seisuga 17/03/96).

Asutus masintunnidhind (ilmaMaksumus

käibemaksuta)

koos
käibemaksu~aTõstamaa

Tl50231263419.65

Teedevalitsus
12251.38814.20

MTZ

290212.40

Tl50

40151.27136.65
.

Maz-5551

3108382.30

Buldooser
4122.4577.75.

Audru
DZ-122-A24.5165.6879.35

Teedev. Kastna

Tl503130460.20

25

1303835.00
8

1301227.20

Tõstamaa

TD75986.4917.60
PMOÜ TD75

1586.41223.45

E02621

1286.41529.25

KOKKU

153.522615.-

Esitamata on veel o/ü Tõhela arve .

Teede korrashoiuks on aastas planeeritud 45000.-

Koostas: K.Randmde

VALLA VOU1WQU TEATED

Üürivõlg18sed 01.03.96.a. seisuga.

alates 93.a. sept. 6948.95
94.a. mai 238.3"5

94.a. sept 5483.20
94.a. dets. 1885.20
95.a. mai 2716.70

95.a.juuli 1612.
95.a. aug. 2598.
95.a. aug. 137.
95.a. okt. 449.85
95.a. nov. 2819.45
95.a. nov 2447.80
95.a. nov 2275.05
95.a. nov. 322.20

Liivet, Ahti
Tõnts, Ülo
Tamm, Avo
Pusse, Arno

Besasnaja, Ilme
Miidu, Are
Põld, Leena
Allikas, Milaine
Press, Marita
Kudenko, Grigori
Miemis, Maire
Heinvars, Ivo
Pärn, Riina

Vallavolikogu korralisel istungil oli arutlusel:

I.Tõstamaa valla finantsolukord uue eelarveaasta algul.
2.Tõstamaa jõe munitsipaliseerimine.

3.Yallaettevõtte "Vassa" üürivõlglastega se~tud probleemid.
4.Raskes olukorras olevate perekondade probleemid.

Otsustati:

* Munitsipaliseerida Tõstamaa jõgi.
* Võtta kasutusele karmimad meetmed üürivõlglaste suhtes
- avalikustada võlglased ja
alustada võlgade sissenõudmist kohtu kaudu.
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Kuidas hindad oma iööd vallavolikogu liikmena kolme möödunud aasta jooksul?
Ütlen ausalt, kuna ei ela keskuses, jääb puudu mõningaid probleeme käsitlevast infost.

SiJgiselon tulemas uued valimised. Kas kandideerid taas?

Kõhklusi ei ole, aga kahtlusi on. Ei hinda ennast üle, võib-olla leidub kogenumaid inimesi. Olen
rohkem vaimu-inimene. Midagi kindlat ei ütle!

Kus on Sinu juured?
Olen pärit Ida- Virumaalt, Kiviõlist.Lõpetasin Tartu Ülikooli kehakultuuri erialal.

Kas elu ja tegevus Tõstamaa vallas rahuldab Si!!u eneseteostuse vajadust?
Olen väga hõivatud, igav ei ole. Püüame Pootsi kandis nüüd ise ka midagi ette võtta. Külas
käis Väikeste Lõõtspiliide Ühing. Edaspidiseks on mitmeid plaane.

Kui kuldkalake tlJitlaks Sinu kolm soovi, millised need oleks?

1. Tervist kõigil. 2. Raha taha jääb palju asju pidama. Sooviks ühte rahakotti, millest saaks hetkel vaja !lIinevat summat
välja võtta. 3. Et kuldkalake teinekord jälle tuleks.

ggSgggggggggggg.!?1Ji1s.!?1gggggggggggggggggggggJ?/PlJ?/J?/J?/gJ?/

MAAKORRALDAJA T6T66TO.AST ...

1996.a. jaanuarist kuni poole märtsini on antud omandisse ja kantud kinnisturaamatusse järgmised maaüksused:

küla maaüksuspindalaomanik

Päraküla

Laane-Mardi16,5 haSTEVEREA
Kastna

Madise24,7 haJÜRI JÄRVISTE
Päraküla

Aru24,2 haJAAKARRO
Seliste'

Piti17,4 haSAIDA RUUSMERE
Ranniku

Lepiku I30,0 haMARGUSKASK
Ranniku

Lepiku II20,0 haHENRI BÄRLIN
Rammuka

Tõrvaahju II2,05 haPEETERKULL

(ostueesõigusega erastamine)Pootsi
Lehise5,1 haOSKAR NÖMMUKSE

Päraküla
Leerimaa31,0 haARNO JÜRGENS

Ermistu
Puusepa16,7 haARVISEEMEL

Katastrisse kantudja esitatud kinnistamiseks PÄR..'NUKINNISTUAMETILE:

Ermistu Tominga I2,3 haÜLOLÖÖRAS
Ermistu

TommgalI13,47 haHELLE PIHLAK
Lõuka

Vene22,2 haHELGA VESTMANN
Pootsi

Lembitu15,5 haREINKULL'
Tölli, Lõuka

Pavli17,9 haAIVARam
Ranniku

Sööni-Jalwbi46,4 haADAALAMAA
ANNE LEHESTERammuka

Murru28,8 haJUHAN VESTU

Vale jutt...

... ,et volikogu on kõrgeim võim vallas. Pondud hauguvad, uluvad, urisevad,
hirmutavad, hammustavad ja kUkitavad, kus sUda soovib.
... ,et konkurents viib elu edasi. Võib ka hauda viia, kui MajandusUhistu
sirmialuse m~da katus Ravilõua kundele kaela kukub.

...,et bUrokraatia ei edene. Igal s~rjepoja tagaajajal poisipõnnil olgu dokument
taskus.

••••• I •••
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OMA KESKKOOL
Tõstamaa keskkool on üks täiesti tavaline kool. Ei kaldu nii väga kuhugi, ei püüa kõigest väest olla eri-, oma-, ega

imenäoline, ei tehta midagi uisapäisa uutG, teist-, ega välismaamoodi. Töötatakse nende õpetajatega, kes olemas on, ja
õpetatakse neid lapsi, kes kooli tulevad. Õpetatakse ja õpitakse nii, kuidas võimed lubavad.

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 227 last (a1gastmes 72,põhikoolis 114 ja keskkoolis 41 õpilast). Neid õpetavad 20
õpetajat, kellest 16 on kõrgharidusega. Kolmel õpetajal( Eve Rõhul,Toomas Rõhul, Kersti Valgeväljal) on II järk.
Keskkooli klassides õpetame lisaks üldarnetele tütarlastele kodundust ja noormeestele autoasjandust.

11- liikmeline kooli hoolekogu,kel1e esinaiseks on Helle Vahernäe, valiti 1994.aastal. Hoolekogu tegeleb
koolikohustuse täitmise, toitlustamise, majanduse jms. probleemidega. Kooli käekäik oleneb enamasti sellest, kui head on
suhted kohaliku omavalitsusega, kui paks on viimase rahakott ja kui oluliseks hariduse andmist peetakse. Tõstamaa koolil
on väga vedanud, vallavalitsus ja volikogu on hariduslembesed.Igal aastal on tehtud korralik san. remont, uuendatud
koolimööblit, ruumid on köetud, soojad ja puhtad. Käivitumas on projekt,mis võimaldab alustada koolimaja kap.remondi
planeerimisega ja kanalisatsiooni ehitamisega.

Lõppenud III õppeveerand lubab kinnitada seda, et meie õpilastest 20% õpib neljadele ja viitele, 50% õpilastest
jõuavad edasi rahuldavate tulemustega ja 30%-1 õpilastel esineb tunnistusel puudulikke hindeid.

Tublimad õppurid sel õppeaastal.
I kiassi õpilasi küll ei hilllillta; kuid õpetaja hinnangul teevad kõiki oma töid hästi ja väga hästi:Eneli Elleste,
Karoliine Kask, Rain Kaljurand, Marie Kriisa, Õie Merimaa, Raili Männamäe,
Lüsa Randmäe,Erge Saare, Eda Vallimäe, Liis Vääna.
II klassist: Grete Adler, Imbi Bart, Merlin Miido, Liisa Pert, Liina Pirsi.
m klassist: Alar KaJjel, Elis Leetmaa, Elo Pulk, Sigrit Saarts.
IV klassist: Silver Juurik, Argo Mirk, Fritjo Pukk, Reclika Teearu, Ave
Tuisk, Epp Tuisk, Andra Vaaks.
V klassist Kaarel Altmäe, Marika HeindIa, Egle Leetmaa, Maarja Lühiste,
Greta Pukk, Hannes Salu.

VI klassist: Kätlin Kask, Merje Pihelgas, Anna-Kaisa Saar, Kadri-Ann
Valgeväli.
VII klassist: Gerli Losseva, Martin Vallimäe, Ave Vene.
vill klassist: Evelüo Nõmmik, Marit Raist.
IX klassist: Kadri Lühiste, Raido Valgeväli, Tea Vallirnäe.
X klassist: Marek Lind, Raido Salk, Herje Vahernäe.
XI kla~sist:Liina Käär, Hardo Vahernäe.

xn klassist: Vlljo Lühiste, Moonika Miidu.

Meie kooli õpilaste ja õpetajate tublidust näitab, et tänavu on maakonna aineolümpiaadideit koju toodud auhinnalisi
kohti. Matemaatika olümiaadil saavutasid VII klassi õpilased Martin Vallimäe, Monika Seppama ja Mihkel Merimaa
kolmikvõidu. IX klassi õpilaste hulgas oli võitmatu Raido Valgeväli. X klassi õpilane Raido Salk saavutas nr koha. Neid
abistas ja juhendas õpetaja Kersti Valgeväli. Ajaloo olümpiaadil ei olnud tulemused halvemad, esikohti küll ei saavutatud,
kuid II koha said Martin Vallimäe ( VII kl.) ja Liina Käär (XI kl.).Juhendas õpetaja Lya Vesik. III kohale tulid õpetaja
Elli Terase juhendamisel Priidik Maninen (Vm kl.) ja Kadri Lühiste (IX kl.).

Meie kooli ja Pärnu maakonda esindavad vabariiklikul matemaatika ja ka
informaatika olümpiaadi! Raido Valgeväli, ajaloo olümpiaadil Kadri Lühiste ja Liina Käär.

Õpilased ja õpetajad on meil rõõmsameelsed ning teotahtelised.

Ants Pirso,
Tõstamaa Kk direktor •

•• "···0·· •• • •••••• OH"" 0 •••••• 00 ••••••• • •••••••• 0 •• 0 •••• nn •••••••••••••••••••• oh •• oo ••••• '0' ••••••••••••••••• oo 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••••• _ •• _ ••••••••• _ •• , ••• _ ••••••••• n. 0" oo •• 0 ••• hH •••• 0.' 0 _ 00.0 ••••••• _ .00. u •• _n 0 •••• 0 •••••••••• u.

f änosed abituriendid oma kooüst.

'" Mulle meeldib, et meie koolis on küllalt palju rõhku pandud spordile. Samuti meeldib, et ma sain siit õiged
oskused käsitöö aiatKasuks on tulnud just õpetaja nõudlikkus.

-. Sellest koolist olen ma saanud nii keskhariduse kui ka ettevalmistuse eluks.Õppimises ma kiili eriti hoolas pole
oinud, kuid seUele oleksht juba varem pidanud mõtlema, et õpin ainult endale.

-. Hea oleks, kui koolis oleks v!}imalik tegelda maalimise või muusika õppimisega."
••••• I .----
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HJlvitbõst koolis.

Oleme maakonna väikseim keskkool Pärnumaa servas ja seetõttu pole suuri
võimalusi kaugemale sõitudeks; teatrite, kontsertide külastamiseks. Jääb. üle
käed ise külge panna ja tegutseda.

Koolis töötavad alaliselt koorid ( mudilas -, laste - ja naiskoor ),
tantsurühmad (noorem, kesk ja vanem aste). Edukalt on tegutsenud puhkpiil,
tehes suure sammu täiuslikkuse poole. Poisid on suutelised ära mängima
täispika kava. On käidud mängimas maakonnas ja linnas. Folkloorirühmad on
osalenud "Baltica" lastepäevadel. Koorid ja pasunapoisid on käinud Tallinnas
laulupidudel. Tegutseb keskastme näitering, aktiivselt lüüakse kaasa
noorteorganisatsiooni 4H töös.

Sellel õppeaastal on toimunud diskoõhtuid, öökostüürnidega päev koos ööteemaliste etteastetega, jõulupidu, laulu - ja
taidluskonkurss. Kooli kaunimad hääled on Andra Vaaksui, Eege Laansool, Martin Vallirnäel, MaaIja Lühistel, Kärt
Somelaril, Inga Jevsejeval, Erko Oidersalul, Marek Linnul ja Kaido t-Aartsonil.

Tulemas on kooli kevadpidu, maakonna laste laulu - ja tantsupidu, viimane koolikell, lõpuaktusOO.
Paljud noored on huvitatud klaveri - või akordionimängu õppimisest. Vaja oleks õpetajaid, instrumente ja ruume. Ka

tehnikahuvilisi poisse jagub küllaga. Selle töö organiseerimine jääb rahakoti kõhnuse ja juhendaja leidmise, samuti tel-111ika
taha pidama.

_ Tublilt töötavad kodu - uurijad - Forseliuse seltsi liikmed. Kevadeks peavad nende uurimistööd kaante vahele saama.
Teretulnud on mälestused Tõstamaa koolist, kirikust, külaelust. Õpilastele oleks sellest suur abi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see õpilane, kes on soovinud lisaks õppimisele ja spordile veel tegutseda huvialaringides,
on seda ka saanud

Viivi Karlep
Tõstamaa Kk huvijuht

------------------------------------------~-------------------

.f änosed abituriendid omo kaoüst.

fo Eelkõige on kool andnud mulle keskhariduse, kuigi see on tulnudmuDe üle kivide ja kändude, sest õppimise
vajadusest arusaam tuli alles I2.klassis •

•••Õpetajad nõuavad palju, aga see ongi hea, sest kõik mida õpid, tuleb ju edaspidi endale kasuks.

* Kool on andnud mulle palju uusi sõpru. Olen saanud juurde ka uusi teadmisi. Minu jaoks on olnud
keskkooliaeg küpsemise aeg.
-------------------------------------------~-----------------

Juba eelnevatel aastatel on Tõstamaa keskkooli õpilastelolnud võimalus omandada autojuhi kutse. Aastatel 1984
1991 lõpetanud õpilased võisid saada C-kategooria autojuhiload. Õppetöö toimus sel ajal Pärnus. Alates 1994. a-st on
õpilastel võimalus autojuhiload kohapeal saada. 1994.aastal oli asi uus ja B-kategooria juhiloa omanikuks said viis vaprat
neidu. Järgneval, 1995.aastal said B-kategooria juhiloa kätte juba 12 õpilast. Sel aastal proovime poistel taas võimalus
omandada ka e-kategooria e. veoauto load. Õppetöö algab poistel reeglina juba lO.klassis, kus alustatakse autoehituse
tundmaõppimisega. Jätkatakse Il.klassis liikluseeskirjade õppimisega, siin liituvad poistega ka tüdrukud. Tüdrukuid
reeglina autoehituse· üksikasjadega ei piinata, omandatakse vaid .üldteadmised. Il. klassi lõpus teevad poisid eksami
autoehitusest ja 12.klassis jätkub liikluseeskirjade õppimine, millele lisandub ka õppesõit. Kevadel sooritatakse kooliek
sam liikluseeskirjade tundmises ja autosõidus, seejärel riiklik eksam Pärnu Autoregistri Büroos. Edukatel eksamisoorita
jatel on enne keskkooli lõpetamist autojuhipaberid taskus.

Praegu õpetame vaid keskkooli õpilasi. Tulevikuplaanis on võimaldada ka teistel valla elanikel, kes seda soovivad,
õppida autoasjandust ja omandada nii B kui ka C kategooria load. Praegu oleks võimalus sooritada B-kategooria auto
juhieksamid ekstemina. See tähendab seda, et kel sõit ja liikluseeskiri selge, võib tulla või helistada
Tõstamaa keskkooli täpsema info saamiseks. Kel tahtmist - proovigu.

•••• .-- Margus Noppe/ .



Märts 1996
.....•

'( änased abituriendid ornakooUst.

- 7-
.•....----------

'" Selles koolis on möödunud minu ilusamad aastad. Kool on mind arendanud, andnud mulle võimaluse edasi
pürgimiseks.Koolis on tähtsai kohal sport, kus ma saan ennast teostada. Kui aastate pärast meenutada praegust
kooliaega, siis ütleksin: "õpetajate mõistlikkus, sport, matemaatika ja soojad klassid."

f< Tõstama Kk on väike maakool. Väikese õpilaste arvuga.Mulle meeldib koolis käia, sest ma ei pea kartma, et
mind ei mõisteta. Minu arvates siit koolist saadud tunnistusel on väärtus ja ma tahan seda kindlasti saada.

le Arvatakse, et kõrgkooli siit ei saa. Mina seda ei usu. Ega siis ainult õpetajad saa sind õppima sundida. Ole sa
Ukskõik millises koolis, oma huvidele ja tulevikule pead ise mõtlema.

----------------------~~-------------------------------------

Jd11e011 lõppemas liIs looliat1sta

Hariduse eesmärk on elus toimetuleva isiksuse arendamine

Kui pikk peab olema koolitee, et elus toime tulla '?Kas piisab üheksast aastast või peaks selleks kuluma vähemalt tosin
aastat ? Mis on nende aastate sisu ?

Elu meie ümber muutub iga päevaga ja ühtlasi saab ka selgemaks, et ilma hea hariduseta võib mõnigi ilus unistus
jääda kättesaamatuks. Statistika näitab, et mida kõrgem haridustase, seda suurem on töökoha valik. Tee kooli ja töökoha
vahel on pikk ning sihtpunkti jõudmiseks tuleb enne vaeva näha. Kool aitab ette valmistada last elus toimetulemiseks,
aitab kaasa anda vastavat teadmistepagasit, oskust näha ümbritsevat elu lahtiste silmadega, omandada õiget mõtteviisi,
humaanseid arusaamu suhetes teiste inimestega

Meie õpetajatel on seda parem teha, sest tuntakse kõiki õpilasi. Kooslapsevanematega tunneb lapse edukusest rõõmu
kakool.

Kuid kodu osa lapse elus on väga suur. Tahaksin veelkord meelde tuletada, et tulge julgesti kooliuksest sisse,
helistage või lihtsalt tundke huvi, kuidas teie laps käitub teistsuguses miljÖös.

Ei maksa arvata, et koolipoolsete nõudmistega tehakse liiga teie lapsele. Hiljem saadakse aru, et see oli kasulik.Sageli
lubatakse liiga kergekäeliselt koolist puududa ja tulemuseks on, et veerandihinnet ei saagi välja panna. Kui kaugemalt
tulevad õpilased jõuavad kooli õigeaegselt, siis alevist tulijad hilinevad tihti esimesse tundi. Kas lapsel on riided puhtad ja
triigitud, ka seda on võimalik kodus jälgida.

Kevad läheneb. Päike toob soojust ja valgust. Läheneb õppeaasta lõpp. Soovin kõigile hingerahu, õnne ja edu!

Lya Vesik,
Direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal.

-------------------------------------------------------------

Õpilaste mõtteid tll\evikltSt aasta' .2010 ...

* Mu töö on normaalne, mitte just tavainimese töökoht, aga ikkagi hea. Mu elu on rahulik ja vaikne.
Alo

* Me elame infoühiskonnas, kus oleme ümbritsetud igasugustest elektroonilistest aparaatidest. Eesti on liitunud Euroopa
Liiduga.

Martin

* Aastal 2010 eksisteerib kogu maailm ainult arvutitele. Sport on peaaegu välja surnud. Kuritegevus ei eksisteeri. Lapsed
sünnivad Jaborites.

Elvis

* Tänu uutele avastustele keemias - bioloogias ja tehnika vallas, ei ole enam puudus puhtast veest, toidust, riietest ja
olmetehnikast.

Jüri
* Inimene peaks rohkem mõtlema tuleviku peale, mitte elama ainult olevikus.

Kuldar

* Mu ainsad südamesoovid on,et jätkuks tööd ja perega oleks kõik korras. Enam ei kahetse ma, et olin kunagi nooruses
õppimise peale aega raisanud. Tunnen uhkust enda üle.

Egle

~ I •••••
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A valik kiri avaliku korra eeskirja autoritele.

Et seaduse loome pole puulõhkumine ega maa pahempidi pööramine, süs olen sunnitud juhtima Teie tähelepanu
vastuoludele EV Põhiseaduse, Inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Teie poolt välja töötatud eeskiJjade vahel.

Kommenteerima ei hakka ma eeskirja pk.:3.2, 3.3 ja 3.10. Küll aga pk.4. Tsiteerin: Massiürituste (rongkäik,
demonstratsioon, pikett, rahvakoosolek, spordivõistlus, laat jne.) korraldamine on lubatud ainult vallavalitsuse loal ning
täites täpselt loaga kindlaksmääratud tingimusi. EV Põhiseaduse §45 ütleb aga, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid,
arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis ja muul viisil... EV Põhis. §47 aga määratleb, et kõigil
on ilma eelneva loata õigus rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada ... Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 19
pk.2, tsiteerin: Igal inimesel on õigus vabalt arvamust avaldada. See õigus kätkeb vabadust hankida, saada ja levitada
igasugust informatsiooni ja ideid, sõltumata riigi piiridest, nii suuliseit, kirjalikult kui ka ajakirjanduse või kunstiliste
väljendusvormide ja teiste vahendite kaudu. Ja Inimõiguste Rahvusvaheline pakt kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta
artikkel 21: Tunnustatakse õigust rahulikele koosolekutele. Selle õiguse kasutamine ei allu mingitele kitsendustele peale
nende, mis on kehtestatud vastavalt seadusele ja mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riikliku või ühiskondliku
julgeoleku, avaliku korra., elanikkonna tervise ja moraali või teiste isiku õiguste ja vabaduste kaitseks.

Kuna Riigikogu ratifitseeris Inimõiguste ülddeklaratsiooni, samuti ka EV Põhiseaduse, siis palun järgmised valla poolt
välja antavad eeskirjad viia kooskõlla ülalmainitud seadusaktidega.

Et valla volikogu poolt välja antavad eeskirjad ei sarnaneks saksa sõjaväe komandantuuri - käsin, keelan, trahvin 
käskkirjadega, siis väga soovin kuulda midagi ülevat ja seda vastavalt EV Põhiseaduse § 28-le, sest Tõstamaa valla
autoostu buum peaks juba vaibuma ..

Alati Teie
VelJo Kar/son.

Vastus avalikule kirjale.

Siinkohal toome ära EV Põhiseaduse §45 ja § 47.
§ 45.Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul
viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea
nime kaitseks. Seadusvõib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks
saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu
kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides. Tsensuuri ei ole.
§ 47. Kõigil on õigus ilmaeelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses
sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate
ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Ilmselt leiab ka lugeja, et 1) hr. Karlson armastab rõhutada kodaniku õigusi, mitte kohustusi ja piiranguid.
2) vallavalitsus peab arvestama nimetatud EV Põhiseaduse § - dega täies ulatuses ja

määratlema oma osa sellest tuleneva täitmisel. Vallavalitsuse ülesandeks loeme anda massiürituste korraldajaile igakülgset
informatsiooni. Näiteks: 1) millised on piirangud liiklusohutuse tagamisel

2) kelle omandisse kuulub ürituse paik
3) kas ei teki oht, välisürituste korral minna vastuollu looduskaitse seadustega jne.

Kui aga massiüritus 1) häirib avalikku korda, 2) ületab üldkehtivaid kõlblusnorme, 3) ei taga üritusest osavõtjate ohutust,
4) soodustab nakkushaiguste levikut, 5) ohustab riigi julgeolekut, 6) haavab kaaskodanike au või head nime, siis kohalik
täitevvõim - Tõstamaa Vallavalitsus - esitab omapoolseid tingimusi ja piiranguid tuginedes EV seadusandlusele ja
Tõstamaa valla avaliku korra eeskirjadele. Ka avaliku korra eeskirjad ei kujuta endast midagi muutumatul. Hr. Karlsonil
on võimalus juba 20.okt. kandideerida valla volikogusse ja valituks osutumise korral võtta aktiivselt osa valla juriidiliste
dokumentide väljatöötamisest ning olemasolevate patendamisesl.

Veel vallavalitsuse autopargisl. Vallavalitsuse autopargi moodustavad:
1) 46- istekohaga autobuss "Seania" - saadud Mustasaari valla abiga;
2) 15 - istekohaga "Ford"- ostetud valla vahenditega;
3) vallavanema ametiauto "Zaporozets"- saadud külanõukogu It - momendil liikumisvõimetu. Esimest kaht

autobussi kasutatakse rohkem valla koolide, kultuuri, spordi jpm. ettevõtmiste huvides kui vallavalitsuse tarbeks.
"Zaporozetsiga" vallarahvale otseseid teenuseid ei osutata.
Loodame, et hrXarlson oma edaspidistes aruteludes ei jõua selleni, et vallale anda õigus ainult jalgrattaid osta.

---.

Endel Tõnis,<;Oll,

vallavanem.

~ ....•._-------------
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Sport

Toomas Rõhu.

Võistkond Bürokraadid.
#

Algamas on Tõstamaa korvpalliturniir. Kui soovid
osaleda, pane võistkond kokku ja registreeri see 25.
märtsiks telef 96.226 Toomas Rõhu. Hea, kui on välja
panna naiste ja meeste võistkond mõlemad, kuid tänavu
saab osaleda ka eraldi. Osavõtumaks on 100 krooni

võistkonnait, kui on mõlernad võistkonnad, jääb osavõtu-

VÕIMALUS OSALEDA
Mälumängusarja viimane, viies võistlus toimub

neljapäeval, 28. märtsil kohvikus Havilõug.

Eelmise aasta karikavõilja - võistkond" Täring"
maks ikka samaks. Esindajate koosolek, kus' arutame
täpse- malt, mis ja kuidas, toimub esmaspäeval, 25. märtsil
kell 18.30 seltsimajas, samas on võimalus teha veel
viimane treening, sest mängud algavad alates 27. märtsist
esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti.

Eelmisel aastal võitis meestest Täring ja naistest Jõgi.

Võrut ja Kadrinat, kaotati Elvale ja Tõrvale. Viimasel
päeval oli võimalus võita Valgat ja tulla pronks
medalitele, kuid oli . "väga must päev" ja tuli leppida
neljanda kohaga.

KOOLISPORT
Möödunud veerandi suuremaks spordiürituseks

Tõstamaa koolis olid suusaneljapäevakud, mida peeti
kokku kaheksa. Osales 70 õpilast, enamik neis 5-7 korral.
Tore, et enamus vanemaid pidas tähtsaks anda lapsele
võimalus sportida ja tervist tugevdada ning oli muretsenud
vaatamata soolastele hindadele suusavarustuse.

D-vanuseklassis tulid võitjateks Sven Jürgens ja
Maarja Lühiste, e.vld. Martin Vallimäe ja Ave Martsoo,
B-vkl. Raido Valgeväli ja Kadri Lühiste ja A-vkl. Hardo
Vahemäe.

#

e-vanuseklassi maakonna meistrivõistlustel võrkpallis
läks hästi Tõstamaa tüdrukutei. Pärnumaa meistriteks tulid

Önne Rivimets, Evelyn Vahemäe, Kätlin Kask, Gerli
Losseva, Moonika Seppamaja Ave Martrson.

Tõstamaa koololi seekord väljas kahe võistkonnaga
ja teisele võistkonnale kuulus kolmas koht. Seal mängisid
Kadri Jõgi, Anna-Kaisa Saar, Merit Kaelep Mari-Liis ja
Kadri-Ann Valgeväli ja Reena Pavlova.

#

Eesti Koolispordi Liidu võrkpallivõistiustel-Elvas osa
les ka Tõstamaa võistkond koosseisus Renate Algpeus,
Herje Vahernäe, Kersti Taal, Kristi Tammela, Raidi Rand,
eätlin Strandberg ja Ave MartsOn. Võideti Noarootsit,

VASTLAPÄEV

Tõstamaa Spordiklubi pidas vastlapäeva spordi
üritustega.

Kurvilisel kelgurajal proovis osavust üheksa
neljaliikmelist võistkonda. Kiireim oli võistkond Üja M-id,
kuhu kuulusid Üllar Marus, Maris Marus, Mare Pärna ja
Marko Tjurin.

8 km pikkusel suusa-sõidul olid kiiremad Viljo
Lühiste, Deivid Väära ja Andres Martson ning nais
võistlejatest Lüa Oidjärv, Kadri Lühiste ja Anneli
Kaljurand. Erinevate vanuse-klasside võitjateks. tulid veel
Mihkel Lühiste, Ardo Käär, Tõnis Karlep, Priit Kaljurand
ja Kersti Valgeväli.

Viske-teatesuusatamises, kus suusadistantsi! tuli näi
data oma visketäpsust ja iga möödaläinud pall andis
väikese lisaringi, osutus paremaks võistkond Oma Pere
koosseisus Maarja, Kadri, Viljo ja Mihkel Lühiste.

Neid, kes olid otsustanud veeta pühapäeva kas ise
sportides või kaasa elades, oli väljas päris palju. Lõpuks oli
kõigil võimalus maitsta vastlasuppi, mille eest tänusõnad
vallale ja pr. ja M. Terasele. Auhinnalauda aitas rikkastada
Sauli äri.

Paastukuu jutt.
Sada aastat tagasi õppis kUlapoiss Koolmeistriks Seli preestri

juures. Noormehel tuli ka toapoisi ametit pidada.
Peale pikka õppetundi ütles patuska: "Andrei, mine aita, too tükk liha ja pane

panni peale ! "
" Isake, paastuaeg ju ? "

" Paastub see, kellel liha ei ole."

••••• •....-
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Mu kevad algab pääle jõulu juba:
neist päiksekiirtest oli ammu puudu,
mis vargsi poevad läbi hännas mudu,
kus kurb ja pime ootamas mu tuba.

(Marie Under.)
Ta tuleb igal aastal. on alati väga oodatud. Märke tema saabumisest püüame juba ammu leida.
Seekordne, kohe- kohe minevikuks saav lumerohke talvoma võimalustega on ennast
ammendanud. Lumevalgusest ainult ei aita. Oleme väsinud pimedusest ja külmast. Me naudime kõrgemalt käivat päikest,
lindude esimesi lauluhatjutusi, <iotarne sinililli, ülaseid ja
toomingaid .. .Igal aastal on nad ju täiesti uued.

Maainimene vaatab igatsev- murelikult põllu poole, loomad ootavad katjalaskepäeva, õpilased koolitalve lõppu,
töölkäijad suvist puhkust. Ja hing ... tema igatseb igal aastal midagi, mis seni olemata ja saabub kindlasti just sellel
kevadel. Aina ootame midagi, mis on veel ees, tulemata. Kohe- kohe on käes kevadised suutpühad, lihavõtted, mille
silmnähtavaks tulemuseks on ki~ud munad. Sümboliseerib ju munagi taassündi. Me loodame taas, naeratame rohkem ja
oleme üksteise vastu lahkemad.

Vist elus kaunimat ei olegi kui - ootus,
sest suveks valmistuma juba algan
ja talve tulisemalt maha saIgan (Marie Under.).

Päikest ja teguderohket kevadet !

Vale jutt ...
... , et peale Noa laeva veeuputust ei tule. Hiljaks jäänud kevad, mitme
talvelumi ja Ermistu järv mõtlevad midagi muud .
... , et vend venda ei tunne. Tunneb kUll, kui sellel õlleraha taskus on.

Olen tänulik Leo Languse/e. kes sel
lumerohkel talvel on minu koduteed

lahti hoidnudja
mitmel korral ka transpordiga aidanud

Kontakttelefonid

Tõstamaa Raamatukogu Lea Rannik
Tõstamaa Seltsimaja Ene Lehtsaiu
Tehniline toimetaja Ivar Vinkler

96-184
96-172
96-216


