
Tõstamaa
valla

ajaleht

-
Midagi ei muutu, kui me ise ei muuda

on tore, et Tõstamaa vallas on vähemalt 28 julget, mõtlevat, fulevikupärastsüdant valutavat ko
danikku, kes kandideeriv~d volikogu 13 - le kohale.Kurdame, et maaelu läheb allamäge, raha ei ole,
elu on raske, vallavolikogu ....

Kurtmisest - kirumisest on vähe.Sellest ei muutu midagi, või kui, siis ainult hullemaks. Peale tuleb
hakkata ikka iseendast. 20. oktoobril tee seda, mida simi saad teha - mine valima !Siis oled sa oma
esialgsegi panuse andnud valla edaspidiseks arenguks.

Kolm aastat on valimisliit Tõstamaa, .

olnud kohaliku võimu juures. on aeg
tulnud öelda tehtu kohta, kurta valla
kõhna rahakoti üle ja pakkuda välja
valla rahastamise võimalusi. Püüame

üles lugeda kolme aasta jooksul
toimunud muutused,

1. Kohalik omavalitsus on kujunenud
suuremaks töõandjaks vallas oma
allasutuste kaudu '
2. Juurde on loodud· kolm valla~

ettevõtet endise haigla raamides ~
Tõstama~ Hooldekodu, Tõstamaa
Tervisekeskus ja Tõstamaa Hamba~
ravi

3. Taiendavat tööd on andnud riigi~
teenistus ~ loodi Tõstamaa
Päästeamet

4. Alustatud on ehitustöödega ja osa
objekte on ka käiku antud:
* toimub Tõstamaa Keskkooli

hoonete projekteerimine nimetuse all
Il Tõstamaa mõisahoonete kohan~
damine koolihooneteks "

* Tõstamaa aleviku puhastussead~
mete renoveerimine ja kanalisat~
sioonitrasside väljaehitamine ( pro~
jektid valmis ~ ehitamisega alus~
tatud)
* saaamate ehitus: lõpetatud Manija
sadama ehitus, Munalaiu sadama
esimene etapp lõppjärgus
* on valminud 2,9 km kruusakattega
teid· Manijal, aasta lõpuks viiakse
Manijalläbi telefonide paigaldamine
* on alustatud Tõstamaa Tervi"
sekeskuse uute ruumide remonti

Meenutame
möödunut ja vaatame

tulevikku

* vallarahva teenendamise eesmärgil
on muretsetud kaks bussi ( Scania ja

Ford-Transit ), Tõstamaa Keskkool,
on saanudkaubikuja kaks õppesõidu
masmat, Tõstamaa Hooldekodu auto
* lõpule viidi hooldekodu esmane
remont
* leiti vahendeid lasteasutuste

jooksva remondi läbiviimiseks
* püstitati mast mobiil - jajiigitaal
side parandamiseks
* toimuvad tööd Tõstamaa jõe
puhastamiseks kalakoelmute laien
damise eesmärgil
Eelnimetatud tööde tegemiseks on

valla nappe vahendeid kasutatud
minimaalsel. määral. Finantseerimise
allikateks on olnud fiikllkud inves

teeringud, raha. on saadud fondideit
tagastamatu abina, kalakapitaliit,
sõprusvallalt jne. Valla enda mak
sumaksjate raha on kulutatud valla
suure infrastruktuuri (koolid,
lasteaiad, seltsimaja, rahvamaja,
raamatukogud, vallaettevõtted, valla
teed, vallavalitsus jne.) finantseeri
miseks. Järgmine kolmaastak
näeb ette järgmiste projektidega
tegelemist:
* Tõstamaa aleviku puhastusseadme
rekonstrneeruTIise ·lõpetamine (mi-

. nister Reiljani lubadus' eraldada
järgmiseks aastaks 1,5 miljOnit

krooni tagastamatut abi)

* Pootsi Põhikooli internaadi hoone

kapitaalremo!1t ja teise korruse

täienda~ine (peaminister Vähi poolt
suusõnaline lubadus·~ 2,5 miljonit
krooni toetust kahe 'aasta jooksul).
•• Tõstamaa Keskkooli hoonete, re~

konstrueerimine (JärgmisekS aastaks
minimaalselt 1 miljon krooni maa~
valitsuse Poolt jaotatavast RIP~ist.
Nimetatud summast ei pii~
sa. Lahendus on hoonete rekonst~

rueerimille etappide kaupa).
* Tõhela AlgkooI ~ lasteai:! ja
rahvamajaremOlit valla vahenditega
* Jätkub tervisekeskuse remont
Loodame, et järgmine perioOd toob
kaasa: ,'"

* Maade omanikustUmise jätkuva
kiirenemise

* . JäIjest paremini hakkavad valla
elanikud toime tulema ilmaabita
* Tekib rohkem töõkohti~suurellevad
sissetulekud
* Elu maal muutub senisest enam
elamisväärseks

Endel Tõnisson·
vallavanem



2. TÕllanaa l\I\lltb

103"L~ine MändlaPootsi Põhikooli. 5. Öm~alg!ltuse julgustamine Ja
.. ' ~pet3ja;. " ," toetamine.

USlftus,. ~. " Kool'pe.~b,jääm~,meri.' toitma . Kitsamalt meditsiini vallast on vajalik
Koduarmastus, _ 104 Jaak L,umera Pärnu~Elektrivõrgu !nimS9braliku,. asjatundliku ja

' ... Koostö~. ostu - müügi ()sakonna i~pektor _ kaasaegs~ arstiabi ..ning terviseeden-
Põld, meri ja mets on ~astasadu meie & Elu peab: e.dasiminema- kas või läbi ,:duse korraldamine ..
valda toitnud. Et adi:a taha on ,vaJa ra~kuste' ." . e.) . " TÕSTAMAA ON MEIE KÄTES
jarje.st vähem mehi, ,siis peab 'vall~: . 1·05Andrei Udu pensionär OO EESTIMAA, "00 SÜNNIM}A,
hakkama e~enema kohalik,,-'iöõs~s, 'i-'. Lugupe~tud penSionärid,. auslatudl.(UNI S~ KÜLA V~EL EEAB..: :.
turismiteenetidus, kalJbandus ... ea.ka.aslased! "''' ."107 {liinas. Relnfeldt Tõstamaa
Eelkõige on vaja töökohti! Teieo.lete. näinud küüditamisi, "Keskkooliõpetaja
Objektiivsetel põhjustel. on tänane n1ganud norm.ipäevadeeest koI: Olen sünnilt s!larlane, kuid alat~s
seis TõstatiÜlv!lllasrask~: tööpuudus,. 'hoosipõll!ll; mehed., on va~velnud ,1980.' aastast olen seotud.
takerdunud reformid;, väikekbOlide' Seise maailmasõja kaevitruis, olnud Tõstamaaga. ja tema rahvaga.Siil,1on'
mur~d, eelarve pidevalatäitmine, varigilaagreiskl, aga' ra~lruste kiuste e - mu kodu, mu töö ja mu. head sõbrad
suurtemajade külmad korterid ..... ··olete "üle'kasvatanud oma lapsed ja, tuttavad.Loomulikult olen huvitatud

INeed küsimused ootavad uut voli"" tänu sellele, on meil JälJeEesti riit<. ellest, et elu-olu minu koduümbruses'
kogu.. Valimisliit Sipelgad 'austab . teid ikka edeneks. Sellepärast otsustasin
Tõstamaa vajab noorusjõuga voli- sedavõrd, e!.ei anna lahkeid lubadusi, ka, nendest ,valimistes 'aktiivselt

. kogu, kes oskab ja julgeb ptsÜseid agateieliüvisiq, kaitseme. Vailas on osaleda. Sooviksin uuelt voliko~lt
tElha.Lähtuda saa~ sellest; mis meil 400 pensionäri, nad 'peavad volikogus arukust, otsustusjulgust ning rahva

. on: . rahv~stik ja' selle·.paiknemine". 'esindatud olema. Soovin teile tugevat muredele ja vajadustele läliemale
IQbdusriklruSed"geograafiline.asend. t~rvist,kõige kallimat, ",ara ! Tehke tulemist. '
* ,Oleme isilOJkeskse ühisk~nna õige:valik! 108 Karin' Vääna EHP .Tõstamaa
poolt.Häda'solijaleei keera selga " 106 Mlldls Veskimägi Tõstamaa kontorijuhataj~
~*OleIl1e.erastamise poolt, aga ahnit- TerVisekeskusearst" ,._ . Tahan .kaasaaidata, 'nii p~lju ku~
semise vastu " ,~Valla iUdine~eluiärg on sügavas oskan, Tõstamaa" elu parandamisel:
*, Taballl_evallaS näha ){onlÕ.!fe~rivat kriisis..'Välitseb"töÖpuudus, lootuset- ~ Vähem sõnu, rohkem tegusid. '
kaU:b1U19t!st.~ellega",alaneva:d·hi~ad,_ his tuleviku'.SUhtes;masen,dl,lS.'Valla' . 109 AvO.MUdu oq K.asftia:keevitaja
~uba saabkiir~mtni kätte, Qnyaliku- 'elanikkond vananeb aa-su,lC: aastan lukkSepp kood. ja "külv peao jäama
võimalus ., ' .loo~ulik iive' on negatiivne,' ühe muidu "lõ~b leib otsa., Võtan'
* Toetame vallaS., väikeett~võtluSi. sünni kohta tulebkäesoleval aastal . muteks,et' jalgtee koolimaja juurde___ , _ r.

se~_·., e~lkõtge -'".'altista1l1iskapitali 2,5 SUl"llJ.a.Toimub edasiviiva ,jõu - sa~ tehtud .,
l~idtiliseLfQndidest ._<: .•• l.\oofU$e~'asumine Umllidesse. Üha' . I (0~7,l\:Iait . Janson .Tuletõfje~ja
* Vol~k<>.gUülesanpe ;on abistalia. Ja rohkem ,inimesi kannatab 'r-avi-vaja- 'päaSteametipäästja ~tõrjuja
ko.ntrolli~val!a e~.1:~lYQtteid," ",',. vate hingehädade 'all.' Selle üheks' "KaItseilja liaklen" kuni leiame valda
*:. Et oleks' tUtva~e peab v~Wls l.lv;lldusekson lokkay. alkoholi kuri-,', o~a politsei ~',
olema konstaahel .~.},,~, ' .t~l'Vitamine. , .' 111 Marju Adam~ õpila.ne
.*Tahame nähaseltSiel~' J;assü~di ·'.Needonslinged relld, kuid tänane' Inimene õpib.~oguelu. Sellega ma
k9lades . ~ .~. ~,' ..'.'.",. ".~aalsus .. Me:,-;:pe/fme t~ele näkku PJ;aElgutegEl}en,jakyi vaja kasutan
* Igale:, lapsel.e'vallaskonldJrentsi- vaatama;" 'Tulevase . volikogu c" ees ,koduvallas" 0' , •

võiFlelive baridus .' ' seisab raskeiilesanden~ s~lle prOtse~i' 112 ~D~",Lehtsalu Tõstamaa Seltsi-
* Tahame volikogu töö muuta asja"'peatamine,voahest?' ka, p~raniirie 'm~ja Juhataja " .
likumalg; " paremusele: . , .. SIpelgas ütles Rbhutirtsule: .iKui on
* Ärgitada inimesi tWi'nustamisega Lahendus on kompleksne: . l!lul su suvetõö, eks siis talv~l tantsu

redasi tegutsema 1. Suund vabariigi e valitsuse järje- löö. 11 Ja mina Ql~nSipelgas ...

..Kandidet'-l::ime volikogusse, et kin4jale' .' ': -teavitamisele' maaelu '113 MaIre Adler mÜüja
,/ .; muuta elu - ~oluvallas:'; y probleemidesC: "Kõik mis va·!l".-.t~~e,ära ,

~loLPriit Adams':ÖÜ Tõhel;juh~taja • 2;" Maae~utegelik kaJastamine' ajakir- Valimisliit Sip~lgas köhtus 10.
'Nõu"ja jõuga toetan'nii.'väike - kui· janduses.·., . oktoobril., se},tsimajas valijatega.
suuretteyõtlUseal'engqt. Tõstamaa. 3.~KoostÕõ te~ste.v~ldadega, tagas- Valimisliidus SipElIgadkandi4eerivast.,
vallas '>"~H ~ _ tamatu laenu fondidega, 13 -st inimesest oli, kohal 1.2. Se,e

102 Margus';,'''Noppel· rõs~m:'aa 4. ~'-,'ö. T~tamaa Pää~tek?~itee iieenes~~t, näj~b, meesk:>~a
. KeskkoofLÕP$ja, ". lo~mme, ~kühu· ~ul~ksld ark~a ö~emasoluJa v~ln:lsolelwt koostooks.
Milleks· tühjad lubadused, inimest vaimuga teotähtehsed Ja Slpelgad a.rvasld,et nemad kohtuvad
hindame ikka tema tegude,:- mitte ~makasupüüd.~atud .~aj~n~~p.ehe~ ed~spidigi, et. k~~aldada:_ajurünn~
sõnade järgi. ld~e~ener-aatorld; opbmlstld, p~SSI-, kuld elu elamlsvaarsemaks~muutml-

mIstId. seks.



Tähelepanlt v~liJa~J
Eelvalimine toimub 10.-19. oktoob··

rini Tõstamaa vallamaja ruumes-kella
12.00 - 15:00.Võta kaasa Ee~tipass
Valimiste päeval aSuvad valimisjaos~
konnadjärgmiselt: .
jaoskond nr 1 Tõstamaa Seltsimajas
jaoskond nr 2 Tõhela Rahvamajas
Jaoskond nr 3 Pootsi Põhikoolis
Kellel. tulek vallamajja taske;. võib
valida kodus. Selleks tuleb' andaoma
soovist teada valimiskomisjonile
telefonil 96-260, kella 12.00 - lS.00.:

i21' Eduard'; Vilbre abimetsaülem
·Seliste
'122 Paul. Karlep ~lupidaja,
Tõstamaa '

123 Leo Langus põllumajandustööta
ja KaSnla .

124 Leo Salk põllumajandustöötaja
Tõhela
-125Silvi Rand raamatukogu juhataja
Tõhela

. 126 Milvi Rand talupidaja
Pootsi
127 LeinoBlasen -teemeister Tõsta
maa

Kolmapäeval. 16.oktoobril
Tõstamaa vallamajas kell' IS. OO

.,PRESSIKOI\t"VERENTS
teemal:

mis oli,

Head hoiustajatepäeva!
Ehk milline näeb välja hoii.stajak

. päevanno '1996 HoiupanglJs .

?k:toobrikuu 1Õp~ei ÕIeenam kaugel r
Ja. sellegakoos lahene~ ka panga Üks.
suuremaid tähtsÜndmusi, hoiustaj~te

., päev. 'Seda . päeva ' tähistatakse'

<;lk:toobrikuu yiimäsel pÜhapäeval.
Hoiupank alustas hoiustajate päev~
tähistamistt993, aastal ja sel aästal·

.,tähistab Hoiupank' kõigi' panga
klientide tähtpäeva neljandat korda

.Sellega. seoses tervitame hoiustajate
päeval kõiki omakliente ja sõpru.
Erinevalt eelmistest aastatest tahame
seekordrohkem tähelepanu pöörata
laiemale~ kliendihulgale, eristades
kahtsihtrÜmna: era- ja ärikliente.
Eraklientuurile on kavas korraJda~da

mis on, ,lioiustajate päeva eel kliendinädal,
mis tuleb" mis toimub alates 21. - 25; oktoob

* esineb Tõstamaa .vallavanemEndel . rini.Sel puhul kutsume klie~te oma
Tõnisson .. kontorisse :ning' paletIme Hoiupanga
* võimalus ~sitada küSimusi antud teatud tooteid soodustustega..
tee~al v~limisliidu liikmetele ' Täiskasvanule tasuta hoiukaart;
* võimahis;aada moo~utamata infot noorele õppuriletasuta noortekaart;

algallikat~s~ va1l_~~~lu k~hta (va:1I~~.. ~astele~.rasuta lilstekaart jal
vanem,volikogu.eslll1eesJt) . ullatuskingItus.. ~
* võimalus9seada kahtluse alla Lastekaardi omanikke rõõmustame

.,kõnelejate viÜted ja tu1!a väljao~a v~.ike~ei~llattls~ingititsega-s~ oleks
tõega.. _ . nn kaardl valdajale küi ka sel nädalal

~ralru,luta om~ energiat asjata tühja -taotluse~sitaj~le panga logbga
JUtu tegemisekl; küla,ta.numaal vaid helkur. SamutI pakub' Tõstamaa

."räägi seda valimisliidu Tõ~~a:a' kontor reedel so. 25. oktoobril kontori
pressikonv~rentsil ! . külastaJafele kooki ja kohvi..

Veel tahaks meie klientidele teatada~
et nüÜdon võimalik saadaväiKelaenu
kaTõstamaa .kontorist. Väikelaen'on
mõeldud tarbimistaenuna ning
võimaldab' inimesel, kellel on

..regula:ame siisetttlek, sooritada.
suuremate kodumasinare Osttl ilma
raha kogumata. Laenusumma' s51ttlb

.J inimese netopalgast ja pere lii~ete
~rVust.. Täpsemat informatsiooni
väik~laepu' kQl:!ta'saate Tõstamaa

,~ontorist .. ::.
LõpetlJseks söoyin~Teile veel J~ord

'h~a'9 eelole\;,tt h~it,fstajaiepäev; ning
külasfage mele-kontorit!
Lugttpidamisega
!ari'ii' Vääna
Tõstamaa kOIifori teiJer

Valimisliit Tõstamaa
Valimisliit TõstaIllaa on olnud püsiv,
sest on ainukesena paljudest eelmistel
valimistel kandideerinutest püsinvd
koos ja säilitimud oma põhimõt

e ted.Volikokku kuulunud valimisliidu
~liikmed on pÜÜdnudolemasoievate

võimaluste juures~saavutadamaksi

mumi" teha amkaid otsuseid,j~ aren.,
dada vaHa elÜ.Meie eesmärgikS ei' ole
olnud " lüüa plats puhtaks ", vaid
dem'okraatlik areng ja kooStöövõima
likult ~paljllde aru~lt. mõtlejatega .
Oma saavutuseks loeme .seda,. et
oleme suutnud csäilitada tasakaaluku

se, koostöö ja energia edasiminekuks,
mitte misates sedatiilitsemisele ja
ititrigeerimisele.

~Oleme vaHa' juhtimisega sedavõrd
kollil puutunud, et teades olemasole- .
vaid võimalÜsi,ei saa anda katteta
lubadusi.

Meie prioriteetideks 'on olnud jasaa.~
ka edaspidi olema:
•••Aktiivselt otsida võimalusi, vahen
deid ja idClidvallaeluedasi arenda-c
miseks (koostöö riiklike" stmktuuri- ~
dega,. teiste omavalitsustega, fondide
ga, sõprusvaldadega jne)
•••~Toetada, aidata ja soodustada
ettevõtlusearengtl!'. " ~

•••VÕi~lcla..elujõ~li~e põllumajanduse
tekkimise eeSt .' .

•••Olla,~ edaspidi hariduse- , kultuu
.ri -, spordi -jaseltSlCllulembesed
••• Muretseda' elamiskõlbliku elu-,
keskkonna eest Vallas '. oo • ~

•• Sotsiaalabira~ad ja toetused jõua_C 'Uksikkandidaat:
vad õiglaselt abivajajani ' .. 128 Kalju Lõpp, tööotsija.
•••Jagada valla vahendeid põhimõttel: Tahan esindada tööttiid· ja nend~

'kes teeb, see saab; kes "viriseb jääb niuredel~lahendusi otsida .
ilma... ' ... 'Kullamäed on kaugel meist,.
Valimisliitu kuÜlu~d ~a senini vallas agaära saab teha siiski Üht:4eist,"
aktiivselt tegtrtsenud Inimesed erine- kui valite 20. oktoobril mind!
vatelt elualadeit ja erinevatest piir-

. kondadest:

114 Hilja Mindia õpetaja, ~meti-
ÜhingulliderPootsi '.
115 Saima, Soos;"'r sidetöötaja Tõs
tamaa

116.Marepäma erastamisspetsialist,
falupidaja Tõstamaa

. 117 Heino' Tamm. volikogtl esimees,
metsahärra, Tõstamaa

118 Tooma:' Rõhu õpetaja Tõstamaa
119 Endel Tõnisson vallavanem Tõs
tamaa

120 .ElIuard Alumets tahipidtija,
en.er.:geetikaspetsialist Seliste
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Teade
Kuna ~lmised ajutuse maaka
sutuse lepingud on aegunud ja
maade kasutamises on palju muu
datusi, siis .amsäamatuste vältimi

seks on vaja kõigil maa kasutaja
tel sõlmida uued maakasutus

lepingud. selle tööga peab valmis
saama 1. detsembriks, et jõuaks
maksuametile õigel aja õiged and
med 'esitada, Maad, mille kohta ei
ole sõlmitud lepingut, võib kasu
tusse anda teistele soovijatele.
Maakasutuslepinguid ei .sõlmi~a
kinnistUsse kantud maaomanikega
ja praegu mõõdisamisel olevate
'maade omanikega.
Vastuvõtupäevad on endiselt
esmaspäev ja neljapäev, kella 8.00
- 17.00, lõuna 13,00 - 14.00

Fotol all Tõstamaa valUavolikogu
aastatel 1935 -1939. -

Istuvad va",c;aktlltparemale;
Jakob Tõnis.soo, Martin Karlep,
Martin Laanooo, Martin Niine.
Teine rida; Reinhold Qtmann,
Herman Meresmaa, Andrei Kür,
Martin V eiIljärv, Georg
VestmalUl, Andres Karilaid,
Martin Vanatoa.

Kolmas rida; August Soo, Martin
Mihkels, Andres Ka.tjel,. Kusta
Vah11l.

Neljas rida: Jaan Kiirats,
Voldemar Karjel, Enn Ristkok,
Heinrlch Karjel, Paul Karlep,
Erich Vühner, Andrei Udu.

Eile ·Vaheltläe,

Tõstamaa valla maakorraldaja

Must kroonika
Augusti -. ja septembriIo.m1 oli
Tuletõrje ja Päästeametile Il
erinevat väljakutset, nendest 5
tulekahjule.
10. aug:kell 9.36 teatati, et põleb
Jaan Tuul~ehe elamu juures asuv
garaaz.põhjus - lühis
elektriseadmes.

11. aug. kell 15.55 teatati, et põleb
Soomre' külas asuv Murro
talu.Eluhoone hävis täielikult.Tule

tekkepõhjusi uurib
politsei.Orienteemv kahju 200 
250 tuhat EEK.

Sama päeva õhtul kella 21.00 ajal
kutsuti appi Kastnasse, kus oli
süttinud elektrilühise tagajärjel hr.
Volmerile kuuluv sõiduauto. '

03. sept. Väljakutse Helmi
Rivimetsalt -.põleb korsten.
Kohapeal .selgus, et korsten oli
halvasti puhastatud. ning ajas
tahma välja. Korsten puhastati
uuesti.

Sama päeva õhtul kella23.00 ajal
põles Mati Matvejevile kuuluv
veoauto.

Kui nüüd küsida, kas tulekahjusid
oli vähe või palju,võib vastata
ainultüheselt - palju ..
Jääme lootma,et järgmises mustas
kroonikas. ei- oleks' millestki
kirjutada.

JaanPall
Tõstamaa Päästeamet

Toimctus

Lea Ra.1llik Tõstamaa Raamatukogu
tcl96 184

Tõstamaa Seltsimaja Ene Lohtsalu
tel 96 172


