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Aprill algab kõigile reada ja tuntud
naljapäevaga 1. aprillil. Aprillinali
on, väike sõbralik nUke. aga ka
tähelepanuavaldus. Kunagi olid
käibel teravmeelse pildija salmiga

,aprillikaardidki.
Rahvakalendris on 1. aprill kar
jalaskepäev. Sellel päeval sooritati
rituaaIne karja väljalaskmine.'mil
lega püüti tagada suvel karj~e
ohutust. S~se tähendusega
on ka 14. aprill - künnipäev.' Et
tagada põllu kõrgemat saagikust,
pidi kündma sellelpäeval vähemalt
ühe vao. olgu või lumi maas:
Tegelik l(juJala.~1cmine ja ~lIl1u\öde ris sc?tud Püha Jnnga JUri Lo- hastvsrituaalina, asa ka kiiitSGl18

algus toimUSId vastav~lllinasbkUie. hetapJa SUI'IYlllS Lütarlapsi hävitanud kUljusevastu. KUljuseall mõeldi ka
Küll ori' aga oluline teada, et põl_ l?he.TasUks palus ta. et r8.hvasris- mÜ!kmadusid. hunti" Jt kllije
lutööd jagunesid 10 (ka .9) külvinä- tiu~ vastu. võtaks. Pühakuna on . loomi. ckes võisid inimesija löomi
dala peale." Meie Matsi Tliht- JOn hobuste, !lldsepõllutöõde kaits- kimbutada. Eestlastele" Seondub
raamatus" olid nee<Lkuupäevaliselt ja. põn~sega seotud rahvas- jürituli Jüriöö ülestõusugB:1343.a.
sees. Neid loeti 23. aprillist _ tele ongi põllutööde algusajaks rüütliteströövvallutajate vastu.
jüripäevast 24. juunini ,_ jaanipäe-. jüripäev. Tallu võeti suvised tööli- Seda tähendust kannab endas ka'
vani' äraspidisett: Kartuli maha- sed. maatamehed vahetasid rendi- tõrvikutegajüriöö jooks.
panek toimus 7. või 6. nädalal s.o. talusid., Aprillis on veel mitmeid nimetus
10. ..;20. maini. Rahva kombestikust tuleks",nime- tega päevi:'- tervisepäev 7. aprill,
23. aprill- jüripäevon kirikukaJend- tada jürituld. See on tekkinud 'pu~ kosmo~utikapäeV 12. aprill. m.uin-

I suskaitsepäev 18. aprill. maapäevI 22. aprillja markusepäev 25.aprill.
I N~. kõik tuletavad meile midagi

I ''''·~<.zJil~ .~: ~~ja • laseme. mabIaIt .• ,j_> h{"§. ,hea IIlIiitSta.jookselDejüriööjooksu
, ja alustame kevadtöödega.
Ka1endreld strVisElU Teras

I
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Tõstamaa VaRavoUkogu istungil
19.03.1997.8.. oli päevakolT8S: '
1. Vallavanema tagasiastumiSest
2. Vallavanema valimised

3. Audru politseijaoskonilaja korrakaitsefondi tööst
korra tagamisel TõsUmlaal -

. 4. Valla üldplaneeringu ~ustamisest
5. Kaupluse avamisest Kastnas
6. Metsaoksjoni komlldamisest
7.. VaIlaettevõtte "Vassa" juhlLtaJakonkursi tulemuste
kinnitamine

VaDavolikogu otsustas:
1. Rahuldada vallavanem Endel Tõnissoni

, lahkUmisavaldus.
2. Vallavanema kandidaadiks esitati abivallavanem

, Toornas,RÕhu. Sal8jase hääletamise tulemusena valiti
uuekS vallavanemales 13 poolthäälega Toomas Rõhu.
3', Alustada üldplaneeringuga .
4. Anda luba kaupluse avamiseks Kastnas.

. 5. VE Vassajuhataja konkursil~ laekus 3 avaldust,
millised vaatas ,eelnevalt läbi vallavalitsus. Volikogu
kinnitas 8 poolthäälega VE Vassa uueks juhatajaks i
Eim Martsoni.'

TEADAANNE TÕSTAMAA VALLA
ÜLDPLANEERlNGU KOOSTAMlSI;ST.
TQs~ valla üldplan~gu: koostamise alu
seks on Tõstamaavalla Volikogu otsus nr. 4,
19.märtsi~t 1997. aastast. Üldplaneeringu:

, läbiviimist juhib vallä poolt Jaak Valgeväli.'
_Planeeringu läbiviimise juures .on konsultan

diks AS Entec.

Tõstamaa" valla üldplaneering koostatakSe

Tõstamaa valla-territooriumi 'kohta -ja' selle
ülesandeks on kavandada territoriaal-majan
dusliku arengu: põhisuunad, määratleda kestva

ÜLDPLANEERIMISE TAGAMAAD JA
EESMÄRGID<,
• Miks planeeritakse?
• Mida SOOvitakseplaneeringu:ga saavutada?
• Mida määratlevad erinevad valla poolt läbi
viidavad planeeringu liigid? -
Need on vaid esimesed paar pikast 'küsimuste
reast, millele soovivad vastust saada paljud
planeerimisega esmakordselt koklrupuuwvad
inimesed nii valla kui ka linna administrat-

si()()nisja ka lihtelanike seas.
Järgneval paaril leheküljel on selle püütud
vastata.
PLANEERIMIS- JA EHITUSSEADUS '

Planeerimis- jaehi~seaduse eesmärgiks (§ 1
lõige 1 kohaselt) on tagada võimalikult paljude
ühiskonna i liikmete huvisid arvestavad

,tingimused keskkonna kujundamiseks" selle
kestvaks ja säästvaks arengUks, maakasutuseks
ning sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse
planeerimise sidumiseks.

ja säästva arengu tingimused ning siduda need
omavahel. Üldplaneering peaks seega saama
teed,näitavaks Tõstamaa valla edasises, arengus
ja tagama valla liikmetele parima võimalikU
elukeskkonna ning s~lle edaspidisepikaajalise
Ja säästva kasutamise. "
Kehtestatud üldplaneering saab omakorda '
olema Misemaks alUseks detailplaneeringutele

ja maakorraldusele hajaasustuses. '
19. tnlirts 1997
T6stal1UlaVJlllilvalJtsus

Planeeringu koostamise eesmärk on, eelnevast
lähtude$ pika-ajalise keskkonna ~utamisega
seotud küsimuste lahenda-mine ning kavade
väljatÖötamine valla arendamiseks ja ehituste
gevuse koordineerimiseks valla territooriuItuI.
ÜLDPLANEERING " \ ,

Üldplaneering o~ planeering, mis koostatakse
valla või linna territooriumi kohta. Planeeri

mis- ja ehitusseaduse järgi peab igal vallal või
linnalolema -üldplaneering" seda lubab seadus
koostada kas kogu: valla või linn~. kohta kor
raga või eraldi, valla või linna osade k3:,upa
(see on vajalik kiir~sti arenevate või keetukate
probleemidega piirkondade puhul). .
Üldplaneeringu: ülesandeks on kavandada terri
toriaal •.majandusliku arengu PÕhiSUWlad,
määratleda kestva ja säästva arengu tingimused
ning siduda need omavahel. Üldplaneering
peaks seega olema teed, näitavaks valla, või
linna 'edäSises; arengus ja tagama Ühiskonna
liikmetele parima võimaliku elukeskkonna
ning selle edaspidise pikaajalise ja säästva
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kasutamise. Seda on. võimaJik saavutada aga· koostatakse vaid üheks omavalitsuse valitse
vaid juhul; kui planeeringu käigus on läbi aru- misperioodiks (3 aastat).
tatud ning· üldsuse silmis sobiva lahenduse Planeeringu koostamisel peaks seega meeles

. leidnud kõik, või vähemasti enamus valla või pidama, et keskkond, milles me elame, on
linna elanike ja jiUiidiliste .isikute h\lvidest tundlik meie enda tehtud vigade suhtes. Viima~
(vältimaks hilis~id konflikte). Juhul ,kui soo ei pruugi alati avalduda aasta või paariga,
planeerimisprotsessi käigus leitakse võimaluse küll aga saada tõsisteks probleemideks meie
piires kõiki isikuid' rahuldav valla või linna lastele. Valla ning linna elanikel lasub kohus
arengu tee, l~tsustab see tunduvalt· valla ja tus tulla välja, oma seisu-kohtadega, kui valla
linna v~litsuse edasist otsuste vastitvõtmist või linna volikogu otsustes nähakse .midagi,
ning garanteerib ühtlasi ka planeeringust ju- mis el~ku kodukoha tulevikku ohustada
hinduvate otsuste kompetentsuse ning soovitu-' võib: "Planeerimis- ja·· ehitusseaduse" üheks

•-.o••

se ülds~ silmis. , eesmärgiks ongi halbade otsuSte vastuvõtmise
Planeerimistegevusse võimalikult > paljude vältimine.
ühiskonnaliikmete kaasamine ongivajalik~eie elukeskkonna ressw:sside. - maa- ja vee
selleks, et saavutatav tulemus ei oleks' vaid üks. keskkonpa ning loodusvar~e pikaajaline
kenade kaantegadokument niigi juba ametnike säästlik) kasutamine, lähtudesökoloogjlisest
paberiküllasel töölaual. Elanike . ja tasakaalust;', maj~duslikest-, sotsiaalsetest
maaomanike tahte kajastumine planeeringu.~ ning iihj~kondlik-Ökonoon-litistca.stteg •.~rjtest
ongi See;. mis tagab planeeringü hdiSt"'!l1iil tc- ongfüktplaneermgu peamme eesmärk.
imivuse ning annab planeeringule väärtJise:. Kebtestatud· üldplaneering on aluseks ju.ba
üks olulisemaid asju.; mida planeeringu edasistele detail-planeeringutele ja maakorral':'

. koostamise käigus tuleb silmas piOada on fakt, dw;ele hajaasustuses. Üldplaneeringpeab ka
et vastuvõetud planeering saab olema hiljem jastama kadetailplaneeringute koostamise jär
aluseks paljudele otsustele, mis mõjutavad jestust ning majandUslikke V9imalusi Üldpl~- .
ühis-konda veel ka kümne, tihtilugu aga isegi neeringu ellu viimiseks. Toimiv üldplaneering
kahekümne, koline-kümne või koguni saja peaks o~ema aluseks kogu ,.valla~isele aren
aasta pärist. Seega peab üldplaneenng olema gule. Sellest kinnipidamine edasiste' otsuste
koostatud lähtudes pikaajalises! perspektiivist latlgewnisel, kõigis eluvaldkondad~s näitab
Planeeringu koostamise algetapis peab valla~ valla-või linnavalitsuse sõnapidamisvõimet
valitsus valla liikmete abiga jõudma lähtekoh- ningühtlasi ka valla või linna poliitikute jär-

,tadeni,'mida ta planeeringuga saavutada jekindIu.st kogu valla või linna elanike ühiste
soovib. 'Neid seisukohti ei saa .koostada ja. eesmärkide saavutamisel. .

'välja mõelda vana poolt palgatud konsultant DETAILPLANE~RING ,
üksi,' Küll võib konsultandi või -konsultantfrr- Detailplaneeringon planeering, mis koostatak
ma . abi kasutada seisukohtade lõplikul se valla või linna territooriumi väiksema osa
formeerimisel ja' planeeringus sobival kujul kohta ja mis on ühtlasi läluaastatelehitustege
kajastamisel. vuse aluseks ..
.Lähtekohtade aluseks tuleks võtta vallas· juba- Detililplaneeringuga määr~tletakse planeeri~va
eksisteeIivad arengukavad ja programmid, ala kruntideks jaotamine,_ krundi ehitusõigus,
nende puudumisel või aegumisel aga need?es- tänavate maa-alad,. liiklus-korralduse'

. malt~oostada või ajakohastada. Üldplaneerin- põhimõtted jne: vastavalt "Planeeris- ja ehitus-
.gu ja. arengukava (Kohaliku omavalitsuse kor- seaduse" § 9 lõige 2-le. Detai/planeeringuid
ralduse seaduse järgi) vahe seisneb selles, et koostatakse. eelkõige konkreetse ehitussoovi
planeering koostatakse pikemat aja-vahemikku realiseerimiseks (ilma detail-plaanita ei saa
silmas pidades (20 aastat) kui arengukilVa, mis seada krundile ehitusõigust detailplaneerimis-- ..
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kohustusega aladel) ja saavut3maks üldpla- Avalikule väljapanekuJe järgneb planeeringu
neeringuga kavandatu elluviimist või muut- protsessis avalik arutelu ja juhul kui

. mist. planeerimisettepanekusse olulisi muudatusi ei
Kehtes~ detailplaneering on. seega aluseks tehta" planeeringu kehtestamine kohaliku
ehitise projekteerimisele, uute kinnistlite omavalitsuse poolt. Suuremate paranduste

m<><><:lustamiseleja olemas-olevate kinnistute ning täienduste sisseviimisel peab aga _toimu
piiridemuutmisele tiheasustuses ning detail- ma uus avalik väljapanek. .
planeerimise kohustusega aladele hajaasustu- . Järelevalvet üld- ja detailplaneeringute üle
ses.' teostab maakonna-valitsus. Järelevalve teostaja
PLANEERlNGU VASTUVOTMINE JA annab oma heakskiidu planeeringule pärast
KEHTESTAMINE , järele~alve teostaja pädevusse kuuluvate
l>laneeringu koostamisele järgneb selle vastu- nõuete (§ 22 lõige 2) täitmist ja avalik-õigus
võtmine kohaliku omavalitsuse poolt. Vastu- like isikute vaheliste vaidluste lahendamist

võtmise järel on kohalikul oma-valitsusel ko- seadusega ettenähtud korras (§ 22 lõi~ 5).
hustus panna planeering avalikule välja- Kehtestatud planeering' mõjutab maale sihtots
panekuJe. Selle käigus (üldplaneeringul 4 tarbe määramise läbi maa hinda. Reeglina
nädalat ja detailplaneeringul 2' nädalat) on .dikteerib ,krundi suurem ehitus-õigus·
kõigil vallallinna elanikel ja vallas/linnas (kehtestatakse detailplaaniga) ka suurema maa

-kinnisvara omavate! isikutel õigus planeeri- hinna.

misettepanekuga tutvuda ning esitada p~an- Siiski·, ei lahenda ka parim planeering
dusi ja täiendusi ning vaidlustada planeeringut. automaatselt kõiki valla või linna probleeme.
Kitja/ikult hiljemalt väljapaneku lõpuks- PerioÖdiIiselt täiendatud' (vähemalt 3-aastase
laekunud ettepanekutele peab omavalitsus perioodi tagant) ja vastavalt elu kulgemisele
vastama nelja nädala j~oksul peale avaliku korrigeeritud üldplaneering on aga muutuvas

. vä/japaneku lõppu. Isikud, kes hiljemalt elukeskkonnas aluseks valla või linna hoidmi

avaliku väljapan~ku lõpuks pole suutnud oma sel soovitud arengu teel.
seisukohti kas hooletuse 'või huvi puudumise Kaur Lass

tõttu lähetada, kaotavad õiguse planeeringu arhitekt-planeerIJa
hilisematele vaidlustamisele .. AS Entec teL 1-6466 570

Teadeaooe toimetulekutoetuse
taotlejaile.
Ajavahemikul 21.- 30. aprillini on võimalik tööotsijatel
ja mittetöötavatel toimetulekutoetUse taotlejatelosa
võtta aleviku heakorrastustöödest. Toetuse

arvestamisel kehtib eehnises vallalehes avaldatud kord,
kus iga 10 päevast vähem töötatud päev vähendab
arvestatud summat 46.- krooni võrra. -
Tööde .paremaks organiseerimiseks on vajalik
registreeruda valla sotsiaaltöötaja juures enne 20.-nda!
kuupäeva.
Ootan puuetega inimestelt ja lasterikastelt peredeit
avaldusi telefoni kasutamise toetuse saamiseks. '
On kasutada veel 50 % sõidusoodustuse raha

ühistranspordis n grupi invaliididele. Vastavad
blanketid saab vallast.
Maire Blasen

SotstaaltiJötaja

TÕSTAMAA PUSTEAMET tuletabmeelde, et

vastavalt Tõstamaa valla ~valiku korra eeskiljadele ja
ohutusnõuetele on kulu põletamine Tõstamaa valla
teritooriumil keelatud. Suuremadprahi põletamised ja
muud tule tegemised on vajalik kooskõlastada
Tõstamaa Tuletõrje- ja Päästeametiga. Tule tegemine
võib toimuda ainuh valve juuresolekul. Keelu eirajatele
mAAratäkSe vastavalt Haldusõigusrikkumiste
seadU$likule rahatrahv kuni 50 päevapalga ulatuses.

Vanarahva tarkus

Jüripäeval ei tohtinud ka tuld üles võtta, muidu on
metsloomadel väga tulised hambad loomade
murdmiseks.

(Tõstll1n44)
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Kenamets - kas pol~?

Teadmiseks erametsaomanlkele se ostu-müügilepingu sõlmimiseni ja ÕIGUSVASTA.

Kui varem saierametsaomanik või õigusvastaSelt SELT VÕÕRANDATUD .MAA TAG~TAMISE
võõrandatudmaa tagastamise õigustatud subjekt metsa ÕIGUSTATUD SUBJEKT-talle tagastataval.maa1 ko
raieks vajalikuddokumendid ja tarviliku informatsiooni halilm komisjoni"otsQse~useI. Neil onnietsa lõpp- ja
riigimetskonnast, süs alates käesolevast aastast on kord valikraied peatatlid. Lubatud on sanitaarraie vastavalt
muutunud. P~gu on Riigi Metsaametis käsil metsa--; vajadusel~. Raiutav m~.ts tuleb ette ~ärkida. taSudli
majanduse süsteemi üks 'suuremaid reformimisi. Seo- hinnakirjajärgne hind ja vormistada RAIELUBA.~' '
ses sellega töötavad alates l.jaanuarist 'lea.'m~onda-' Peale selle on veel maade OSTtJEESÖIGUSEGA
de metsaametites konkursi alusel tööle võetud eram.et- ,ERASTAMISE ÕIGUSTATUD SUB.t.E:({T~k~s võib,
sanduse konsultandid, kelle kohustuseks on emmetsa- raiuda pürisihte ja teha hoolduseaiet tasuta. kui tal 6n
omanIke ja õigusvastaselt' võõrandatud~ metsamaaolemas valla' otsus ja püriprotokoll.."Tasuda tuleb
tagastamise õigustatud subjektide nÕustamine ning käibemaks arvestusliku kännumha pealt.
õigusvastaselt võõrandatud maadel vajalike.rmete kor-' Need isikud. kellel on õigus tasuta rmeks. peavad ise
raldämine ja vastava dokumentatsjooni vormistamine. kandma meJsa kluppimise (ettemärkimise) kulud. Vaja
samuti.riiIdiku järelvalve' teostaIDineraie ee!;kjtjadest onRAlELUBA. .
kinnipidamiseüle. Pärnumaa on jaotatud 6 konsultandi V~l mõned selgitused.
tööpürkonnaks.· . Maade väljamõõtmiseks visüride sisseraiuiuisel rmeIl!-
Riigi~etsaameti peadi~ktori käSkkirjaga nr.H. ba vaja ei ole. Visllr ja pOOsi.hton kaks iseasja. Visür
29.02.1996.a. kinnitatijuhend metsa raiumiseks era- ja võib olla kuni 1m laija on vaja.et oleks läbinähtav. Pii
õigusvastase!! võõrandatUd maadel. KäesolevaaaSta risiht on piirirajatis(AÖS §15pl).Pürisihi maksimaalne
11. veebruari EV Presidendi ot$Us nr.Sl §18 toob laius on kuni 2m ühe kaiastriüksuse poolel. Pürisihtide
mõned täiendused soojuurde. 'rajamine on keelatud parkides. haljasaladel,i~dikes
Emmetsaomanikke võib rühmitada järgmiselt: ',. ja hoiumetsades. " . ' '
1. ERAMETSA TÄIEÕIGUSllK OMANIK on see, Harvendusraie tegemisel ei tohi puistu rinnaspindala.
kelle.maad'on kantud kinnistusraamatusseja kelle met.;; .puudearvu hektaril ega .täiust 'viia madalamale
sade kohta on olemas kinnistatud ja kehtiv metsama- keskkonnaministri poolt kinnitatud hooldusraiete
jandamiskava. Tema võib metsaraiuda vastavalt met- eeskirjadegakehtestatud normatiividest. Sanitaarraiega
samajandamiskavale.Vähemalt 2 nädalat emie raiet on tohib raiuda ainult puid. mis vastavad hooldusraiete

..•.. ' . -

vaja vormistada METSATEATIS ja seelcinnitadakon- eeskirjadegamääratud tingimustele.
sUitandijuures. Ümarme1s!lmaterjalide veol väljaspooloma' kinnistu

"2.ÕIGUSVASTASELT TAGASTA11.JD, MAA pÜfe on vajalik METSAMATERJALI VEOSELEHT.
TAGASTAMISE ÕIGUSTATUD SuBJEKT kellele Veoselehe väljas1:8lllisealuseks on raieluba. metsateatis• • , - < ~

on 'kohaliku oma~alitsuse täitevorgarii korraldusega või metsamaterjali'ostu-müügi leping..
tag~tud maa,.mis QD aga kinniS!üsraamatussekand- . Kõigiserametsandust puudutavates küsimustes võib
mata.Temal on õigus 1a$u18.teha hooldusraiet ja raiuda pöörduda erametsanduse konsultandi poole. Vastu
pürisihte.keelatud on ,metsa lÕppraie. Enne ,'raiet on võtuaeg alatesaprillikuust on Tõstamaa v~lavaiitsuses
vaja puud ette märkida ja vormistada RAIELUBA. igal esmaspäeval kell 9.00-14.00 '
Tasuda tuleb t3l aga käibemaks arvestusliku kännuraba Ratmo Soomre .
pealt. Käibemaksukohuslastele makstakse aasta lõppe- Audru - Tõstamaa - Varbla - Kthnu piirkonna
des käibemaks tagasi. Sellekson vaja metshinnata. erametsanduse konsultant
3. ENSV TALUSEADUSE ALUSEL MAAKASU-

, TUSE ÕIGUSE SAANUD TALUPIDAJA, keskuni
kohaliku .omav~itsuse korralduseni mai õigustatud
subjektidelemittetagastamiseja kompenseerimise koh
ta kasutab seda maad. Nendel maaadel on peatatud

.kõik raiedvälja arvatud ~sanitaar-Iageraie-.mida S8aQ
vastavalt vajadusele teha vaid' metsakaitseteenistuse
otsuse alusel. Enne raiet on vaja mets emidada ja hin
nata. maksta selle hinnaküjajärgnehind ning vormista-
da RAIELUBA. ...
4. MAAKASUTAJA ÕIGUSVASTASELT
VÕÕRANDATUD MAAL; millele 'ei· ole esitatud
~astamise või asendamise taotlust kuni maa erastami~
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Puujalaga mehest ja muust ka
1935. Süs läks

Koonga . algkooli
juhatajaks ja oli
selles ametis
1955.aastani. KA
kolmas põlv on
truukS jäänud õpe
tajaametile. Juhan
Seiman~Saluvee
tütar Ellen on

õppejõud - põllu
majandusülikoolis.
Tootsi vana. Jaagup
oli Tõstamaa kibel
1~'-;r'n1 eht-olu esi-

mene kitja~ja ..
Kirjandusmuuseumi
s on tema vastused
1875.aasta
küsitlusele. mida
tuntakse "Tõstamaa
kihelkonna
kirjeldusena."Kirja
on pan4ud Kastna

.... ' .. valla (KastJla oli
Sajandialgusestehtud Kastna küla Tootsl talu perepilt.EndIse koolitalu aJasIstu~ad iseseisev vald

puujalaga peremees Jakob Seiman. naine Marija.~tar Looa ~abiellusJaan ~~Iga). -1893.aastani) _ kõik
Seisavadpojad Jakob ja Juhan ning tütred Mari ja Ann (abIellusMart KaJjeliga). talud,' nunried,

Jakob Seiman sündis 155 aastat ükskordüks oli peas, liitmist, väljad. heinaniaad. mäed ja jõed. Ei
~ tagasi. Vanakalendri järgi lahutamist, jagamist ja korrutamist tea me täpapäevaJ. kuS olid

12.aprilljl 1842. Ta - oli oskasid õigesti ~en~~a.· Ristialused. Mustametsa,.Nabassilla
aastakümneid Kastna luterlik - ~eadus: rahv~ ja rugtd, väljad või .Kurgemaa ja Karu

- koolmeister. Oleks kauem~ olnud, pea1inriad,sadamaImnad, suuremad heinamaa või Suuri mägi. Jakob
aga 1891.aaSta1pandi kool-kinni. Ja jõed ja.kõrgemad mäed, kõigist o~d_ Seimani kirjapandust saame teada,
täiesti _ ~vasel põhjusel ~ teadlikud.. Usuõpe~, ~ud j~ ~t kiaasaknad pandi ette 1825.
õpilasi oli vähe. Sada aastat tagasI palved olid peas. Kirjutamiseks oli Esimesed olid Vüdaka ja Küsa talu.
.ühemuresid ei olnud: peres ikka 6 tahvel ja krihvel.Koplitükke õpiti Esimene korsten tehti 1856 Madise
kuni 12 laSt, .aga luteri- ja peerutule vaJg~l." talus, esimesed rautatud rattad

õigeusuliste lapsed ei ~tunud Peale .kooli sul~eI?ist ~ Meelukal ja Madisel ~g esin:tese
ühte -koolituppa.. Isegt lapsed koolmeister ~uPldaj~. Kiv~~ rautatud ree .tegi Maruga Peeter
ütlesid:"Näe. I veneusulised!" Ja - augu . kaev8.lJllsel vajus kiVI 1844. Kartuleid hakati põllule
teised vastu: "Va luteruse usk!"' - paremale. jaJaJe.j~ lö~ sell~. panema 184$. ~aisemehest sulase
Jakob - Seiman oli hinnatud Jakob S~unan soo 1.~ 1917 J~ aastapalk rahale rehkendatult oli
koolmeister. Martin Tammeniit puhkab Tästamaa surnuaia!. 100 rubla. Poissmehel 5 rubla
(1907 - 1988~Valv~Randmäe isa). Noorem poeg Juhan sai õpetaja vähem. Tüdruk sai 50 rubla.
kelle vanemad õppisid Tootsi kutse Sindi pedagoogilisesklassis _122 aastat tagasi olid-Kastna vallas
koolis, on oma mõnusates 1898, oli õpetaja Võlla v~la EaSaJ~ ·8 talul õunapuud ja ühel "mesipuu
mälestustes kirja pannud:"Mind ja Seli valla Massu koolis. Ta oli aed".
paneb imeStama, kuidaskolme SellKirjandUse Ringkonna peamisi _
talvega suudeti lastele mi palju asutajaid 1908.aastal.. Tõstamaa Andrei Udu.

õpetUIa. Näiteki minu vanemad: kõsterkooliõpe!8Jaks' tu~ _ .Ju~
lugesid soravalt. kirjutasid vigadeta, seiman 1912 Ja: töötassoo aastam
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, Muusika meid seob.

Märtsi lõpul sai teoks esimene. Tõstamaa valla laste
lauluvõistlus. Lastelaulukonkurss on olnud pikka aega

" traditsiooniks Tõstamaa Keskkoolis ja eehni~t aastal .
tekkis mõte,'et miks mitte korraldada selline tore üritus

"kõigile vaJJalastele. '.
Seda. et laulusõpru"meie kandispalju on ld.Jmitaska
21. märtsil seltsimajja kogunenud suur
rahvalmlk.Laululapsi oli kQ~e tulnud' Pootsist,
Tõhelast, 'Tõstamaa lasteaiast ja keskkoolist - kokku
35.Võistlustest osavõtjaid 'tervitas vallavanem Toomas
Rõhu. Sel päeval sai kuulata palju' kaunist laulu ja
vahelduseks ~a vahvaid tantsu - ja folkloorikavasid.
Loomulikult oli kõigi laste laulu ilus kuulda, aga zürii
pidi otsuse tegema. Võitjad selgitati ,neljas
vanuserühmas: 5.- 7.a. I koht Marja Kütt"n koht Marit
Karotamm,. m koht Leana Langus. Lapsed käivad

. Tõstamaa lasteaias ja nendelauluõpetajaks on Tiiu
Ftaavik. -

8.-10.a. I koht Sigrid Soonsein Tõstamaa Keskkool;
õpetaja Maimu Juhkam, n koht Kristja1lRosko Tõhela
algkooi, õpetaja Tiia Schär, m koheSiiri Rätsep Pootsi
Põhikooi, õpetaja Heli Kvell. 11.-1-3.a.I koht Andra
Vaaks, n koht Eege- Laansoo, m koht Greta
Pill. Tüdrukud õpivad Tõstamaa Keskkoolis
lauluõpetaja Vüvi Karlepi käe all. Selles vanuserühmas
oli valiku tegemine raskeim lauljate ühtlaselt tugeva
taseme tõttu. 14. -17. aastaste vanuserühmas· tekitas
elevust noormeeste arvukas osavõtt. I koht Martin
VaJlimäe,n koht Ivar Salk, m koht Kaido Martson, kes
võitis·ka publiku südame.Noorte meeste laUluõpetajaks

Martin Vallimäe - vanema vanuseastme võitja. _

Vallavanem traditsioonilealust panemas.
on Vüvi Karlep.
See oli ilus kevadine konkurss - ja .laulsimegilume
lahti!Logdame, et see saabtraditsiooniks.
Ene Lehisam

Tõstamaa Seltsimaja juhataja.

Mul meeles veeLpubliku lemmik Kaido Martsoo.
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80 aastat Tõhela raamatukogu.
sustatakse
raamatud lastaära

köita, olgulinnas
ehk maal. kui saab
köite 20 margaga,
aga köitma:tuJt
raamatuid mitte

enam välja lugeda
anda. i\ Ja köitmi

sele saadetigi 98
raamatut, paar aas
tat hiljem 74 raa
matut.

Et pikkadel talve
õhtutel pakkuda
seltsi liikmeteleha
riduslikku ajavii
det, teeb Karp

_Noppel etteluge-
misi emakeele
grammatikast,
Jaan . Noppel
laulmise teooriast,

I .Jakob" Pärdijaak
Noorsooseltsi liikmedPäInu laulu~l 19~9. ~. katjakasvatusest.

3. aprillil 1917 aastal kogWlesid laenutm~eoo oli -selts! .~etele 1925.~ lõpul tõusis .päevakorda
Tõhela kandi ärksama vaimuga tasuta. nutteliikmed maksid väikese Noorsooseltsi raamawgogu yõtrili
inimesed tolleaegse~ Tõhe)a tasu. , .. ' /' ne avalike 'mamatuk()gude võrku:
koolimajjaja asutasid Tõhela Noor;. 1920. aastast On säilinud andmed Selle otsustamiseks ,kutsuti kokku
sooseltsi. Seltsi eesmärk oli raamatukogu kohta: .. ' seltsi erakomiline. üldkoosolek.
põhikirjajärel jArgmine: "Seltsi ots- "Seltsi raamatukogus on -rumestiku Pärnu Maakonna Koolivalitsusele
tarbeks on rahva huvi äratamine järel 262 ramatut.. Nendest on an~ jaatav' vastus. Ja 1926.
teaduse ja kunsti vastu, vabaha- praegu k~ 177. vAlJaslug~a 45. aasta '..4; _veebrimril anti Noorsoo

riduslisele isetegevusele õhutamine. , aga /40 Jäljeta kadunud.. Nn ~uur seltsi raamatugogu taamatud· 1Ue
hariduse levitanime. majandUsel~ raamatute kadu on olnud j~ste! avalikule raamatukogule: Sellest
edendamine. rahva .vaimlisejake-" põhju.stel: 191.8. ~ SÜgtsel.kUI l:ijastalates on raamatukogu! palga
halise' kasvatuse eest hoolitsemine kohalised kooliõpe~j.~. kelle valve line juhataja. varem sai palka ainult
ja- oJria lligeteigakOlgnearenda- all r.aamat.nk0gusel~IS.P~us .kur- koristaja. Esimeseks juhatajaks" sai
mine. "Selleks nägi põhikiri ette . sustel olid. asetati kooli.majasse Martha Tolli. Selts valis omalt poolt
muude ettevõtmiste '.kõrval' ka kõhuWbiste b~. ja .arsti pers~ raamatukogu toimkon~ ja lubas ka
raamatukogu avamise._ naal on o~voliliselt .~atU1d, edaspidi toetada raamatute o~sel.
Et panna alus Noorsooseltsi majan- andnud ,haigetele lugen.nse~., Raamatukogu asus väga kitsastes
duslikUle k1Ujele ja saada raha mispärast need ~tud~ nu~ hai- tingimustes. kuna,. neid ruume
raamatute ostmiSeks. pandi 'asuta-· gete käes lugeda olid. ärapoletud kasutas Ici kool. 1930. aastal üüriti
miskoosolekul toime korjandus. said.. Teiseks on kõikr:~d °kirik~as tühjah seisev.tuba. selts
Laekus 92 rbl. 14. kop. Kellel raha köittnatult, oste~~. nuspärast ostis vajamineva mööbli. Nii jätkus
nappis. see - tõi kodust mõne mõned'_raamatud nn ka~enud on. raamatukogu teg~vus aastast aas"
raamatu avatavale iaamatukogule. et neist ~ee~mõned üksikud. le,hed tasse. Noorsooseit maksis ruumi
Raamatukogu . oli· avatud on jäfele jäänudooSeltsileon mven- .üfiri. andis raha raamatUteostmi
pühapäeviti koolimaja teiSel korrU: taari ~ur~tsetud: 1. suur lau~. 1 (järg lk. 9.)
sel. Raamatuid andsid välja seltsi suur mul raamatute jaoks. 2 pikka

liikmed niInekirja järgi. ~tute pinki ja 5 kõlbulikku taburetti. Ot-
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Vello Madise (Andrei
Madisson) juhataja aastatel

1935 - 1940 ..

poliitiliselt õigeks. Kõrvaidati kõigi
pagulusse läiQud kirjanike teosed,
aga ka palju muud, isegi maailma-
kiJjanduse.klassikat. .
1959. aaStaI kolisraamatukogu oma

, .praegusesse asupaika. See on sama
ruum, mmes alustas raamatukogu
1917. aastal, ollt?s jõudnud
vahepeal ollakolmes'erinevas .
kohas. Raamatukogu! on olnud
kokku 10 juhatajat.80 aast&tegevus
on kajastatud kahes
kroonikaraamatus.,

Praegu on r8amatufondis üle 6000
raamatu,. tellitud on 16 ~akirja .. Ja
lugejaid nendel~ on jä.tkunud. Nö
suurt huvi raamatu ja raamatukogu
vastu, kui praegu, ei ole varasema
tel aastatelolnud.

Seni, kuni koduaknais tuld ja kui

Algklassidepäev
Tõstamaale
4 .. aprillil kogunesid umbruskonna
algkoolide õpilased Tõstamaa
Seltsirila.ija.Juba neljandat koma
toimüs algklasside päev.
Kohale tulid Iapsed Lindilt,Pootsist,
Tõhelast; Varblast ja Tõsta
maalt.Osavõtjaid oli peaaegu 110.
Päevaigas seltskondlike mä.ngu
dega. Järgnes väike kontsert.Ja süs
asusid võistlustuUe arvutajad, eesti
keele tundjad, ilukiJja kirjutajad ja
etIejad.
Tasavägises "pähklite" puremises
IV ld8s~ide õpilastele saavutasid
paremaid tulemusi: I koht Alar
Kaljel TõStamaa Kk, n koht Elis
Leetmaa Tõstamaa Kk, ID koht
Mari V8.htre"Varbla Pk. Kaunimad

käekirjad nklasside õpilastest olid: I
koht Erge Saare Tõstamaa Kk, II
koht Lylia Sutt Varbla Pk,' ID koht
Raili -Männamäe Tõstamaa Kk:

Eesti keelt tundsid kõigeparemini
Varbla Põhikooli õpilased: Andrus
Ausmeel, Dja Maljutenko, Valdo
'Põldaru. Neile jä.rgnes Tõstamaa
Kk I võistkond: LÜlla Pirsi, Lüsa

Pert, Grete Adler. Kolmandaks jäi
Lindi Pk n võistkond: Madli

Soovik, Kati Ojasaar, Heleni
Mustonen. I klasside õpilased
lugesid luuletusi, Tublimad olid: I
koht Tõ'nu Reinfe!dt'Tõstamaa Kk,
il koht Süm Rohtvä.li \Tarbla Pk, ID
koht Süm Heindia Tõstamaa Kk.

4H lapsed organiseerisid spomi
võistlusi.Õpetajad said omavahel

, kohvilauas kogemusi vahetada.
Lepiti kokku, et jä.rgmisel aastal
kohtume kõik Varbla Põhikoolis.

See tore päevandis lastele võima
luse kohtuda oma eakaaslastega
teistest koolidest' ja jääb kauaks
meelde'':
6te Ratst

Tõhela AlgkooUjuhataja.

aprif[1997
seal loetakse raamatut, kestame
veel.
SiMRand
1'Q}ltda hlaifftJful<ogu juhataja

Arnold Vilgats juhataja aastatel
1940 -1944.

·9

.Aleksander Koppel juhataja
aastateU929 - 1935.

~ I~ ~ süski koma. Sclts~

Anaja teisel korruselolid ette nähtud
ka ruumid r~tukogule. Aga
ajalootu"uted ja lormid tulid ja tegid

oma töö ning seltsimaja jäigi ehita- .
mata.

Sõjaaastad möödusid ilma suure
lhate muutusteta. 1945." aasta algu
seks öli raamatukogus 1650
raamatut, neist nõukogudeaegset
kirjandust 100 eks ..
Väga laastavoli raamatukogule
1949. aasta, mil kõrvaldati fondist
708 raamatut. Neist - 192 jäi
küüditamise tõttu tagasi toomata,
kuid ülejälUluid ei pidanud nõu~o
gudevõim

seks, kindlustas raamatukogu.
1935. a8stal peeti "... raamatuaasta
päeva aktus. Rmlmatnte tähtsnsest:
kõnelt:bMa~koolivalitsuse

raamatuaasta korradaja härra Kil
gas. Raamatuaastakülastajaid on
rohkesti, kuid raamatuid ostetakse
võrdlemisi vähe.Koha pääl. on
Noorsooseltsil avalik raamatukogu
ja säält ümbruskond saab uuemad.
teosed. Sellega võib ja peab arves
tama raamatute ostu vähesust."

Üsna pea kerkis Noorsooseltsi ette
v~adus 'oma. maja järele. Raha
saamiseks korraldati peoõhtuid,

" korjandusi,näitemüOk~.Raskusi oli
prÖjekti kinnitamisega, kuid 1936.
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Sport, Sport, Sport~ Sport, Spem, Sport, Sporl, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport,
::::2::;:::·::::1\lQ~~t.::::::::::::U::::: võistlused, k-usosalesid 'ka Tõs- luseit. Jaamwis tuli Deivid Pär-\ ..
o Varbla värskelt remonditud tamaa s'Qusatajad. - mnnaa.meistriks A vk!. JO ja 5
saalis toimus Vabariigi aasta- Pärnumaa Koolispordi Lüdu km. Eesti. arvestuses jäi pari
päeva·'tähistami;~eks võrkpalli-. suusavõistlusteloliväljas ka maks tulemÜseks noorte ffiClst-.
turniir. Naistest tuli võitjaks Tõstamaa ,kooli esiondus. IndjVj- nvõistluste) Käärik-ulsaavutatud
Tõstamaa võistkond koosseisus <:luWselt,tuli maakonna meis- . 10. koht 10km vabatehnikas,
Moonika Adler, Kristiina Lepik, triks Avld. Deivid Väära, II'ko- _Tõsise harjutamisega on noor
Ivelin Midri, Raidi Rand, Lagle ha sai B vkl Raido Valgeväli ja mehed jõudnud tasemele, kust
Adler ja Evelyn Liländer.. m .köhaAvld. Hardo Vahemäe. Eesti tipp juba paistab. Sinna
Tõstamaa meeskond Janek Jaan- - TeatesuusataIpises:' tulid meis- jõudmiseks on vaja surut taht
soo, Alo Adler, Ago Adler, Too- triteks A' vid. I J' võistkond lJMdo mist, tõsist tööd ja ka rahalisi
IDaS Rõhu, Moonika Adler ja V8l!eI11ä,e,.Argo Kaelep ja Dei- . vahendeid Kuid elus ori kõik
Kaupo Põltsam- sai we mees- vid Väära, il koha saawtasid' 13 võimalik
koona hulgas kolmancb koha:. vkl. noormehed Raido Valgevä-t -AHE-:,P-:::~":-·LE-.p-::1\NU-· ..:::-:" .. -:<-;S-T-·:f\R-:·:-T-{-.-

o Vabariik1ikulEesti Koolispor- li.,Martin Valliml1eja Alo Adler . Eesti -Koolispordi Lüdu algklas
di "Lüdu.võrkpalliturniiril ~sine- ningkolmanda koha C vkl. tüd- sidevõistlussatjast "TähelepaIlU,
sid teises liigas hästi Tõstamaa rukud Ave Vene, GetliLosseva start'! võttis Tõstamaa kool sel
tüdrukud. Nü' 8.-9. klasside ja Maatja"Lühiste ning Avkl. il aastal osa viiendat korda. -Pare
võistkond kui 10.:12 klassi võistkond Andres Sahtel, Ardp mad' tulemused ön eelmise aasta

võistkond pääsesid finaali. 8.'-9. Käär ja~KaidoMart.~on. Ilja ülemöödunud aastaIII koht.
klasside .võistkond Cätlin '0· TÕSIselt hatjlitavad suusata- , Sel aastal jaanuaris, veebruaris
Strandberg, Ave Martson, Raidi . misJ Eeri Tammiku suusagrupis, . ja märtsis toimunud alagrupi
Rand, Evelyn Vahemäe, Kätlin kesmuide on ka Eest!_Ühe pa- võistlustel saavutatud võidud
Kask ja õnne Rivimets võitis' riina· suusataja Andrus Veerpalu viisid edasi poolfinaali, kus 16
alagrUpiturniiril Põltsanlaal treener, kaks Tõstamaa noot- osalejast pääses edasi finaali 4.
TootsiPõhikooli ja Kärdla Kesk-meest, Viljo Lühiste ja Deivid Viies' teatevõistluses saavutatud
kooli 2:0 ja ~õltsamaaÜG 2:1, Vääta. NÜüd on hooaeg lõpJ>e- tulemused jätsidmeie kooli 5. ,
1:2 jäädi alla VÜIDsi Kesk- nud ja võib teha väikese tagasi- finaalipääs jäi 2 punkti kaugu-
koolile. vaate. sele.--------------
~grupis. ~vu~tud teine koht Viljo saavutasdets~~s K~- ::}»:<:::}»~QR~AL.i.:}::::::::::>··
VUSedaSl finaali Elvasse, kus 1cullO km vabatenikas Jumnon- Märtsikuus toimus traditsiooni
võideti Tootsit, VÜIDsit,Võrot, de hul~asU koha: Kahjuks tabas lille Tõstamaa korvpalliturniir.
kaotus tuli vastu võtta Elva teda aasta algulhaigus, mi.stõttu Osales neli meeskomda ja peeti
G~siumilt ja Valga Vene tulimitmetest _tähtsateSt võist- Il täispikkaenamuses üsna ta- .
G1\mnAAsiumilt.Seega .kuulu$id lustest eemale. jääda .. Jaanuari savägist mäIlgu. Üllatslikult ei'
Tõstamaa tüdrukutele pronksme- 'lõpus tuli Päm~ f8litrdin- suutnud võistkonda. välja pam13'
dalid.. ' _ gudelt meeste "10km I koht '. keskkooli noormehed, põhjuseks
10.-12. klasside võistkond Eve- Veebruaris võitis ,Viljo Jõulu,,- ilmselt muud huvid ja arusaam,

,1yn Liländer, Rerje Vahelnäe, .mäe 30 km suusasõidu. "Koviro" et oma'kool on VÜffiane,kelle
Mari-Lüs Pililak, Cätlin Strand~ auhinnavõistlustel, kus kohal oli eest tasub võistelda.
berg, Ave,Martson, Raidi RaD.d. kogu Eesti m~ssuusatajate pa- Põhiturniiril kogus Tõstamaa 3 ,
ja Kristi Tammela pääses samuti remik, tuli 1Okm vabatehnikas Täring 2 ja Tõhela 1 võidu,
.alagrupist edasi. Finaalturniiril 12. koht Pootseli mäng' muutus küll
Kundas tuli leppida neljanda Deivid esines väga hästi hooaja jäerjest. paremaks kuid võitu
k.?I:aa.~~~..'.., , , , , , eelsetel suusa~jat<: jooksuvõ~st- .süski ei Saadud. I

::::::::::::::::::::::::::::::S.UUSATAMINE:::::::::::::::::::::::::::::: lustel. SuverullivõIstlustel oli ta Finaalmängud peeti 2 võiduni'
"~:':V~;~~~~"i~h'ik~~~~õi~:::w~"noorte 6 ~ distantsil-3. , samuti 1.-2. koha selgitamiseks TÕsta~
vele jõuti pidada mitmed suusa- tuli 3. koht "Visu silgise" võist- maa ja Täringu vahel läks vaja
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Toomas RlJhll

tmniirl. I koha võitsid Tomek
Jaansoo- Andres' .Männilrus,
järgnrsid Ainar Rohelpuu:
Deivid Väära , Tarmo Blasen;
Algis Kiinvald, Riho Jwjev~
Virgo Laansoo ja Janek Jaansoo
Meelis'Fedulajev.

Vallavalitsus

Lp. vallakodanik!
Seoses väljakuuluta~d üldplaneeringu koostamisega ootavad
. koostajad ja Tõstamaa vallavalitsus Sinu arvamust selle sisu

kohta. Selleks korraldame 24. aprillil ava1ik~ planeeripgut
tutv~tava päeva., kuhu on oodatud kõik kel asja vastuhuvi 

nii kaasa rääkima kui kuulama.

Jälgi edaspidi täpsemat reklaami!, ~..

k~~e ~. Esimese mängu Tanno Blasen, Enn Martson,
VOlbsTänng 51 :48, teise Tõsta- Toomas Rõhu ja Jaanus
maa 49:45. Kolmandasmängus Anderson.
väsis üllatuslikult noorem Tõsta- Mängl)des 3.-4. kohale võitis
maa võistkond, makswsele pää- ,Tõhela. kahel korral Pootsellt

ses Tärin~u ~~ate suurer.n ,."6".,.7".,.:3,.,.,,9,.,.;,..,.,5.,-.6.,-.:5,,.,.5_. ..,...---' _

kogemus Ja nn tuli, ootamatult ::::::::::::::::::::::P..ÄARiSitoItVPAtV::::::::::::::::::::

$~ur 70:35 ~õit. Võitjad mängi- K~ll~näiJik~u~~tk~~~C
~ld .koo~selsus Ando Lomp, litumiirist üle, said osaleda 29.
fannJUI)ev, Andres Männikus, märtsil toimunud paarismängu_

Mõtelg~ tänavate valgustamisele, kuid , et tähtajaks tagastamata raamatu puhul tuleb lae-
eelkõige vaimu va'lgustamlsele nutajal tasuda iga Olefainudpaeva eest 20 senti
V. Hugo (1802-1885.), prantsuse kirjanik. Ohe raamatu pealt.(Laste võlgnevused tasuvad
Tõstamaa raamatukogu kaasabil valgustabomav~n~mad). Sellest nõudest hakkame-rangelt kinni
vaimu umbes 900 inimest. EnarilUs raamatukogu pI~~ma.alates 15. maist. , . " .
kOlastajatest-kasutajate$ton korrektsed ja kohu- NuOdsOdamest tulev pöördumine nende inimes
setundlikod. Nende jaoks on enesestmöistetav te poole, kelle kaes on Tõstamaa raamatukogu
raamatu hoolikashoidmine selle kasutusaja ja raa~atuid,agakellel tee raamatukokku on mingU
esteetiliseväljant;lgemise 'pikendamiseks. Teame, ~hjusel ununenud. Vaadake jargi oma raamatu-

...et raamat on kallis, aga tema trOkitehniline kvali- ~IUI(raamatukogu raamatul on ju· märgistus sees)
teet paraku ei ole alati nii kõrge kui hind. Seda' ja·tooge, palun, ara raamatukogule kuuluvad raa:-

.enam tuleb teda hoida, sest praeguste võimaluste matud. Olgu need Siisteie poolt laenutalud või on
juuressaabraamatukogu endalelubada vaid Ohenad kellegi teise. labi teie katte sattunud. Just
eksemplari.ilmuvatest raamatutest ("ennevanastJ" seda raamatut, mis teil kuhugi seisma on unune
3-5 .ekSemplari ).. Ametlik aeg raamatu enese nud, võibkeegi vajada. Aprilli ja maikuu jooksul
käes hoidn~isekson 3 nädalat (21 päeva). Loo- me~nende pealt viivist ei nõua. Kuna postitee
mulikult on palju neid lugejaid, kes ei vaja nü pik- nused on kulukad, siis edaspidi (alates- juuni
ka aega ja raamatliigub kiiremini jargmise soovi- kuust) hakkame kaua kadunud n:lamatuidja nen
jani. On spetsiifilisemaid raamatuid, mida' lugeja d~ la~nutajaid otsima lehe vahendusel... ,
vajab·kauem kui 3 nädalat. Sellisel juhul on või- ~I~SIIS,tehkem korda oma-raamaturiiulidja edas
malik aega pikendada (ka telefoni teel ), seda ptdl mõelg~ enn~ hoolega, "ui laenutatud raama
korrektsed lugejad ka t~evad. Ajakirjad, mida me tut. ~ellelegl edasi a.nnate.Tee raamatukokku on
,praegu veel ka koju laenutame, peaksid loomuli- kÕI~lle avatu~. Mete pQOameteha omalt poolt
kult kiiremini liikuma kui eelpool nimetatud taht- _panma ,lugejate paremaks teenindamiseks.
aeg. - '- ,- Meeldivatkoostööd ja kohtumiseni!
Tõstamaa raamatukoau kasutamine-on seni veel Lea Rannlk, T6sf3mae ra8matukogtlju"at~ja'
t~sut~. Raamatukogu eeskirjad f1aevad aga ette ..

/ .... '_ .._-_._----------------------~------
oOrivõlglased seisuga 04.04.97 / I I
Katrin Kiisler 2258.70
Leeliit Põld 2253.75
ÖIDle Sireü 7806.40
Anita Tm:small' 3743.35

llme ~~ja 6121.15
Katrin MlU1son 2673.80

Helgi Heineila 3990.50
Are Miidu 4204.65
Kry~-finaJoao 2636.1 S
lIIe Tetso11UID 2911.80
'AinoTisler 3776.05
Ivo Heinv8.J'S 3181.15
Mutika SdmdM 4248:75



Toimetus

LeaRannik TõstaInaaRaamatukogp tel.: 96 184
_. Ene LehtsaIu Tõstamaa Seltsimaja tel.: 96 172

Meelejahutaja estraadit~tri
etendus

Kanadaonu
Tõstamaa Seltsinlajas
Laupäeval, 19. aprillil kell 20.00
Osades: Luule Komiuarov

RainioAas
. Tamara Ahel

jt tuntud estraaditähed
Tantsuks ansambel "Ants & Arne"

Pääse:25,- lapsed, memmed-
. taadid 15.-

aprill1!J97.------

Tähelepanu! ! !
Järjekordne doonoripäev toimub

10.04. 1997 kell 11.30 - 13.00

Tõstamaa Seltsimajas

.Tõstamaa Vanavalitsus. kutsub kõiki majaomanikke,
korterivaldajaid, talupidajaid, ettevõtteid ja firmasid'
vaatama kriitlise pilguga üle oma majapidamise ja
puhastama oma ümrus-prahist, risust ja rämpsust enne
kevadpüha ( I.mai) ,

Eestlane on ikka p~tusest lugu pidanud ja püüdnud
selle poole, et koduümbrus kaunis välja näeks. Püüame
siis seda traditsiooni jätkata ja tugevdada. Tihti ei nõua
see erilisimateriaalseid vahendeid vaid pealehakkanllst '
ja kättevõtmist. '

Pärast kevadpühi vaadatakse valla teritoorium koos
vallalehe tegijatega üle ja järgmises numbris kiidetakse
tublimaid ja tuuakse ära ka see, mis silma riivab.

Jõudu ja pealehakkamist!

Kolmapäeval, 30. aprillil
kell 22.00

Tõ~ seltsimajas

Volbriöö nõidadepidu
_ Aasta nõia valimisshov

Mai' tule süütamlne

Bloeksbergi mäel
Tantsuks ans." puhas

Vuuk"
Pidu hommikuni

Pääse. 30.- nõidadel
. tasuda liikmemaks 13.- .

12fJõstamaa tuuletl3( i5 )

õnnitfeme apriffikuu
sünnip!ieVafapsi !
OfiIuSu( afati midagi)
mi1feük rõ~mu tutufaJ

o'iJu Sur afati midagi
mida fwüla,

o'iJuSur akti mitfagi
R..aotrula ja midagi
küla.
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