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Viis aastal Tõ~tamaa valda
17. juunil 1992 taastati Tõstamaa suvel jätkuvad t~ paadikai Paranenud on heakord ja inimeste'

valla omavalitsuslik staatus. Seega väljaehitamisei. hoolitsus oma ümbruse eest. Kenama
saab vald 5 aastaseks. Aktüvne on kultuuri ja spordielu. väljanägemise ja kalasõbralikuroaks

Iga algus on raske. Nii on see terves Tasetnäitab ~, et läbi eelvoorude on on saanud Tõstamaa jõgi, kus tõid on
Eesti riigis,,,,nii -on ka Tõstamaat noorte laulu ja tantsupeole Tallinnasse tehtud . 'kalakapitalilt saadud
Napib vahendeid, kog~musi, teadmisi, meie vallast pääsenud 6 kollektiivi. summadest ja need jätkuvad.
palju. on vaja <,!ppida,paljutuleb teha Valla! on olemas elukorraldUseks Kuigi aastapäevajutt - peaks olema~
teistmoOdikui seni haJjutud.. vajalikÜ4 asutused' nagu kommu:' positiivne, ei saa üle ega ümber

Kuigi tänane Eesti riik ei ole eriti naalteenustega tegelev OÜ Suffe, murede&t; Põhilised' neist ~ on
maaelusõbralik, puudub põlluma- -hooldekodU; koolid ja raamatukogud -perspektiivide kadumine ~ põlluma
jandus- jamaaelupoliitika, on elu ka Tõstamaal, P<>qtsisja Tõhelas, Pääste- jand~~, tööpuudus, aga samas ka
Tõstamaa vallas edasi läinud ja -on ainet. tervisekeskus, rahvaroajad kvalifitseeritud tööjõu puudus, noorte
meilgi, mille üle rõõmu tunda.. Tõstamaal ja Tõhelas ja ett~õtlike inimeste 'lahkumine,

Aastast 1938 on räägitud vajadusest Kui vald tegeleb mjttetulundusliku madalad -palgad, arenemisvõimaluste
remontida mõisahoones asuvat Tõs- tegevusega, siispõllumajahdus, ka- puuduII1;lne, alkoholism. Kutb on
tamaa koolimaja. Nüüd on see teoks landus, metsaDdus,~ kaubanduses _jt. vaadata seisvat Tõstamaa piima
saamas, tööd peaksid algama juba tulundusIikod tegemised peaksid tööstust" tühja tööstuskaupade kaup
juunis.' põhinema eraettevõtlusel. Kahjuks, on lUst, la~nevaid ja -kasutult seisvaid

Seoses Poo~i mõisahoone tagasta- nende ettevõtmiste tululikkus maal suuri põllumajandushooneid; ,
'misega 9manikule ja õpilaste ~ üldjuhul tunduvalt väiksem kui linnas. Edasi ei saa<mi~ kurtmise _ja
vähenemisega PootsL koolis ei olnud see on viinud ettevõtlike inimeste ja ootamisega; et keegi tuleks, korraldaks
otstarbekaks rentida - suUrt mõisa- noorte 1ahkumiseni maalt, töö- ja mõtleks meie eest. Edasi on võima
hoonet kooli tarbeks. Nüüd on raha ,puuduseDi. Ehk hakkab midagi lik mi!ma läbi eneseharimise ja
omandireformireservfondist eraldatud muutuma, vähemilt ütles Praegune juurdeõppimise, läbi julge pealehak
ja tahame alustada kooli ülevÜlmsega. 'peaminister PärI!umaad külastades kamise7Ja suure töötegemise. Tõs
nii kiiresti kui võimalik ja usun, et välja mõtte, et olukord, kus arenevad tamaa ,Yfllla suurim väärtus on elu
POQtsi kandi inimestel on põhjust-, ainult, Tallinn ja veel mõni suurem edas,i viivad ja oma kodukoha pärast
rõõmustada kaasaegse koolihoone üle, linn, ei võienamjätkuda: - südant ..yaIutavaid inimesed. Et neid
kus asuva4 ka -.raama~ogu ja Seda, enam on heameel nende on palju, näitasid arengupäevad Tõs-
~tega iDrotuba.- 'ettevõtete ül~: ims on paljudest mõned tamaaI, _,:rõhelas, Selistes, Kastnas ja

Lastes' on meie tulevik ja on hea aastad tagasi31ustanutestellu jäänud Kavarus. Tänada tahaks eelmist valla
meel, et kahes koolis õnnestub muuta ja oma koha leidnud. Paranenud on vanemat Endel Tõnissoni, kes suutis
töökeskkond kaasaegseks. Et meil kaubanduslik teenindus TõstaInaal, ,käivitada tiinatõõsolevad projektid.
valla kolmes koolis tehtava õppetöõPootsis kui Tõbelas; Tööpuudust on 'Meie tulemused ja rahakott' ei ole
kvaliteedipärast häbeneda pole, ~ja, leeveridanud- kalatööstuSte - ;tööle- sellised,.et.oleks põhjust pidada suuri
näitasid kevadel tehtud tasemetOOd. hakkamine Tõstamaal ja Lao all. l>idustuSi.17. juunil- on, kõik,·oodatud

Välja. on ehitatud kanalisat~: Välja on ehitatud Munalaiu sadam, . Tõstamaa kirikusse Rein Ramiapi
, _ -. l~ '.' •

sioonitrass _koolimajast .puhastus~ tekkinud initsiatiivgrupp s8dama kontserdile, kontsert on tasuta.
seadmeni ja tänaVu tehakse tõid eda$iseks arenguks. Plaanide Vallavalitsuse vastuvõtule on saanud
pu~mete rekonstrueerimisel. õDnestumiseI-peaksid juurde tekkimalrutse',1nimesed, kes. on olnud

Rõõmustada, võib_'vallaarst Madis mitmed -' töökohad. K.ui Pärnumaal eestvedajateks vallaelu korraldamisel.
Veskimägi .- initsiatihil peagi asfalteelitalese· tänavu ain.ult kaks 23.juu1\U on kõik oodatud Tõstamaa
käikuminevate uute polikliiniku~ teelõikn, süs üks neist on Pootsi~ jaanitulele, kuhu on valla aastapäeva
ruumide üle, mis viib meditsiini~ Munalaiu tee. KUigi'põllumajanduses pdhul tänavu samuti prii sissepääs.
.teenuste osutamise uuele tasemele. on olukord kehv, on süinpaatselt asju . SoQ.vinkõigile eduettevõtmistes ja

Manija saarel on - rekonstrueeritud ajanud OÜ' Tõhela ,mehed, ilusat jlU!nipäeva. -
tee jaehitatud praamikai. TänaVu ettevõtteregistris on 34 talu. - :;:::' ~~~' Toomas Rõhu
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juitni1997
põhinõuetest.

2.5. Tõstamaa valla vapi
kujutisega pitsateid ja
dokumendiplanke hoitakse lukuStatud
tulekindlas kapis ning nende
kasutamise, hoidmise ja säilimise eest
vastutab vallavanem või tema poolt
määratud isik

2.6. Rikutud: mittevajalikud
või kehtetud Tõstamaa valla vapi
kujutisega pitsatid ja
dokumendiplangid kuuluvad'
hävitamisele. Hävitamise kohta teeb

vallavanema'käskkitjaga moodustatud

vastav komisjon akti
2.7. on keelatud kasutada

kujutisi, mis on identsed või
äravahetamiseni sarnased Tõstamaa

valla vapi kujutisega
3. tõstamaa valla lipu kasutamise
kord '

3.1. Tõstamaa valla lipp peab
vastama riigisekretäri poolt 21. mail
1997 aastal kinnitatud Tõstamaa valla

lipu etalonkujutisele ning olema puhas
ja terve

3.2. Tõstamaa valla lipp
heisatakse

3.2.1. alaliselt Tõstamaa

valla administratiivhoonel;

3,2.2. ajutiselt Tõstamaa
valla 'pidupäevadel, suhtlemisel teiste
omavalitsusüksustega, avalikel
üritustel.

3.3 Tõstamaa, valla lipp peab
olema heisatud samale kõrgusele
riigilipuga ja teiste lippudega ning
eraldi lipuvardasse, hoone
peasissekäigu juurde

3.4. Tõstamaa valla lipu
heiskamisel tuleb kinni pidada

"Riigilipukasutamise korra"
paragrahv 10 ~ st.

3.5. Ettevõtete , asutuste

ja organisatsioonide lipud ei tohi
olla identsed või änwahetamiseni
sarnasedTõstamaa valla lipuga

3.6. Tõstamaa valla lipu
valmistamine toimub ainult
Tõstamaa vallavalitstise loal.

3.7. Kasutamiskõlbmatuks

muutunud Tõstamaa valla lipp
hävitatakse sündsalviisi!:.

2.1. Reprodutseeritavad ja
kasutatavad Tõstamaa-valla vapi
värvilised ja mustvalged kujutised
peavad vastama riigisekretäri poolt
21. mail 1997 aastal-kinnitatud .

Tõstamaa valla vapi etalonkujutisele.
2.2. Tõstamaa valla "api '

kujutist kasutatakse : '
2.2.1. Tõstamaa valla

volikogu ja Tõstamaa vallavalitsuse
pitsatitel ja dokumendiplankidel;

2.2.2. tõstamaa valla poolt
välja antavate, Tõstamaa valda
puudutavate trükiste, embleemide ja
siltide kujunduselemendina;

2.2.3. Tõstamaa valla

administratiivhoonel ja valla
piiritähistel.

2.3.)uhtudel, mis ei ole ära

toodud punktis 2.2. võib valla vappi
kasutada ainult vallavalitsuse loal

2.4. Tõstamaa valla vapi
kujutisega dokumehdiplankide

valmistamisel tuleb kinni pidada Eesti
Vabariigi standardiga kehtestatud
halduSdokumentide vormistamiSe

1. Tõstamaa valla sümbolid

l.1. Tõstamaa valla vapp ja
lipp on Tõstamaa valla sümbolid.

1.2. Tõstamaa valla vapp on
põigiti'poolitatud sini - kuldsel kilbil
must kaheksakodaraline ratas, mille

',ülemisel poolel on laevarooli
käepidemed.

1.3. Tõstamaa valla lipp on
nn. Vapilipp. Kandelipu suurus on
105 x 135 cm~ Lipu laiuse ja pikkuse
suhe oti 7: 9. Lipul asendab kulda
kollane.

2. Tõstamaa valla vapi kasutamise
kord .
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Tõstamaa Vallavolikogu
korralisel istungil 30. 05.
1997. a. oli päevakorras:

\~nfominutid vallavalitsuse tööst.
Vallavanema ettekanne.

, 2. Rendihindade muutmine.
3. Vallaettevõtte "Tõstamaa

Tervisekeskus" ümberkujundamine
vastavalt äriseadustikule.

4. Paul Karlepi müügikioskile
kasutusloa andmine.
5. Vallaettevõtte "Vassa"

ümberkujundamine osaühinguks.
6. Munitsipaalettevõtte "Pärnumaa
Kultuurikeskus" ümberkujundamine
osa--!ihinguks.
7.Tõstamaa valla ehitusmääruse

esimene lugemine.

8. Tõstamaa valla lipu ja vapi
- kasutamise korra kinnitamine.

9. Jooksvad küsimused.

Volikogu otsustaS:
I. Tõsta renti Seliste sidejaoskonna
hoone ja Tõhela rahvamaj~ ruumide
kasutamise eest 10.- kr. m.
2. Andanõusolek doktor Madis

Veskimäele tegutsemiseks füüsilisest
isikust ettevõtjana.
3. Anda Paul Karlepile müügikioski
ajutine kasutusluba üheks aastaks kuni
valla üldplaneeringu valmimiseni.
4. Kujundada Vallaettevõte "Vassa"
ümber osaühinguks.
5. Kinnitada Tõstamaa vallaja vapi
kasutamise kord.

Tõstamaa valla vapi jalipu
kasutamise kord.
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TÕSTAMAA TERVISEKESKUS AVAB UKSED UUTES RUUMIDES
Rohkem kui aasta kestnud Tõstamaa
Tervisekeskuse uute ruumide ümber

ehitus ja remont on jõu~s 'lõpUle.
19. juuniks 1997. a. oleme jõudnud nii
kaugele, et võime hakata tööleuuJ~s
ruumides alevi keskel asuvas esimeses

uues majas.
Järgnevalt tutvustus

Tõstamaa Tervisekeskuses tehtavast.
Vastuvõtuajad:
• AMBULATOORNE VASTU-
, VÕTI

Tervisehäiretega patsientide vas
tuvõtt esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel 9.00-15;00, neljapijev 15-19.00.
Täiskasvanutel on soovitav. pöörduda
vastuvõtule päeva esimesel, lastel aga
päeva teisel poolel. Teisipäeya nime
tame profülaktikapäevaks, oodatud on
ennekõike kaebusteta-lapsed, rasedad
ja täiskasvanud. Loomulikult ei
saadeta tervisehäirega patsiente tagasi.
• KODUVISIIDID

Iga päev peale vastuvõttu
• RASEI;)ATE VASTUVÕTT

Teisipäeviti kell 9.00-11.00. Arve
levõtmine, sünnituse tähtaja prognoo
simine, raseduse kulu.

ohinnang, põhianalüüsid. täienda-
vad uuringud, vajadusel ambula-
toome või statsionaame ravi.

• VÄIKELASTE HAIGUSTENNE-
TA V VASTUVÕTI JA

VAKTSINEE~

Teisipäeviti kell 11.00-13.00.
Kaalumine, mõõtmine, nõustamine,
vaktsineerimine
-. TERVETE INIMESTE HAI-

GUSTENNETAV VASTUVÕTI

Teisipäeviti kell )3.00-15.00. Oo~
datud on kõik inimesed. eriti aga
need kellel aastaid üle 40.

Vastuvõtul koostame uuringute
plaani arvestades individuaalset
riski. Aastas kulub ennetavatele

uuringUtele kõige enam 2-3
päeva, kasu sellest võib aga olla hea
'tervise näol hindamatu. Onju

paljud rasked haigused algstaa
diumis edukalt' ravitavad. Võimalik on

kardiovaskulaarse riski arvutamine,
selle alusel konkreetsete soovituste
andmine. Toitumise süvaanalüüs ar

vuti -vahendusel, kasutatav programm

aryestab üle 100 individuaalse nÜaDss,
tulemuse väljatrükk paberil
• AUTOJUHTIDE ARSTLIK

KOMISJON

Neljapäeval kell 14.00-15.00.

Teostam~ Põhiuuringud, väljastame
tõendi esitamiseks autoinspektsiooni
le. Komisjon on tasuline. Õigel päeval
tulles on hind 30.-, teistel aegadel aga
50.-

• SANIT AARRAAMA TU UURIN-
GUD

Neljapäeval kell 14.00-15.00. Teo
stame sanitaarraamatu igaaastased
kompleksuuringud.
Uuringud on tasulised:
• HAIGETE TRANSPORT

Abivajajate transport kodust vastu
võtule ja tagasi. Vajadusel transport
Pärnusse erialaspetsialistide
konsultatsioonile voi haiglaravile.
Transport on tasuline, hiild kokkulep
pel. Vajalik eelneV
registreerimine.
Eeltoodud ajad on eelkõige kasutu
ootamise vähendamiseks, Loomulikult

eisaadeta abivajajat tagasi kui ta ei
tule vahest päris õigelajal.
Kahjuks ei saa alati eeltoodud aega
dest puhkuste ja kõikvõimalike
koosolekute tõttu' kinni pidada.
Vabandame! .

Arsti vastuvott: E, K, R
9.00-15.00, N 15.00-19.00
T : rasedate 9.00-11.00,
väikelaste 11.00-13.00 ja
täiskasvanute proiülakti
line vastuvõtt 13.00-15.00
Telefon Tervisekeskuses'
96111; arsti mobiiltelefon
0-8-251-230445.

Tähelepanu - midagi uut! NUMB
RISÜSJEEM TÕSTAMAA TER
VISEKESKUSES !
Ooteaeg arstivastuvõtule võib kesta
seni 3-4.tundi. Liigse ajakulu vähen
damiseks pakume välja numbrisüs
teemi: Vastuvõtt on jaotatud 15-20
minutilisteks aegadeks, igalajal on
oma number. Päeva alguses asetatakse
kõik numbrid stendile kust vastuvõtule,

soovija valib endale sobiva ja vaba aja.
Näiteks 'astub patsient Tervisekes
kusesse kell 9.30 ja näeb, et numbrid
on kurii kella 11.45 välja antud. Nüüd
võtab ta esimese vaba numbri ( näiteks
11.45) ja pöördub sellel ajal vastu
võtule. Nii ei pea ta ootama üle kahe
tunni ooteruumis, vaid võib aega veeta
kasulikumalt ( ajada asju vallavalit
suses, postkontoris, minna poodi,
külastada raamatukogu jm.). Ter
visekeskus avatakse numbrite võtmi

seks pool tundi enne vastuvõtu algust.
Loomulikult toob kaasa uus süsteem

mõningast segadust, samuti on raske
ajast kinni pidada, sest mUresid on
mitmesuguseid. Tegelik aj~u sel
gub alles vastuvõtu jooksul. Aga
proovima peab!
Järgnevalt uutes ruumides tehtavast:

Aseptiline protseduuride tuba:
• lihase- ja veenisisesed süstid
• väikekirurgilised protseduurid 

haavaõmblus, nahapealsete- j!l
aluste moodustiste eemaldamine,
mädapaisete ravi, halvastiparane
vate . haavade korrastamine, ker
gemate põletushaavade ravi.

• Randme-, küünarliigese-,o õla-,
kaela- , selja ja jalapiirkonna
krooniliste valude süsteravi (öine

kätte-suremistunne, valud ja lii
kumispiiratus küünarnukis,' õlas,
kaelas, seljas, kandades jm).

• Kõrva loputamine vaigukorgi ee
maldamiseks.

• Sõrme-, kodarluu, hüppeliigese ja
varbaluu tüsistumata murdude
diagnoosimine, kipsi asetamine

Uuringud:
Elektrokardiograafia, vererõhu

mõõtmine, südame-veresoonkonna

funktsionaalsed uuringud, hingamise
uuring tippvoohrmõõturiga (uuring on
vajalik astmahaigetele, ebaselge köha

täpsustamiseks on võimalik ka seadme
laenamine koju), hingamisfunktsiooni

põhinäitajate uuring aparaadiga
(spirograafia), kuulmise kontroll heli

hargi ja aparaadiga, nägemise_
kontroll, ninaoone, kõrva ja kõri .

vaatius instrumendiga, silmasiserõhu
määramine, reageerimiskiirose

määraniine valgus- ja helisignaalile,
(Järg lk 4. )



4 ' IJÕsta11llUltuuld 5(17)
(Algus lk 3.)

pikkuse mõõtmine, kaalumine
LaboratQorium:
Näpuvereanalüüs -<settereaktsioon,
erütrotsüüdid, leukotsüüdid, hemog
lobiin, värvusindeks), veresuhkur,
kolesterool, veenivereanalÜüs
(kohapeal valmistame verest seerumi
ja saadame selle linnalaborisSe - nii on
võimalik mugavalt määrata enamik
veenivere .näitajaid), .uriinianalüüs
(võimalik määrata 10' peamist
näitajat), väljaheite analüüs peitverele,
pulgaproov ussimunadele.

Füsioteraapia kabinet
Massaaz, diadünaamika, galvanisat
sioon, ultraheli ravi, elektro- ja fono
forees,· lasermagnetravi, soHuks, dar
sonvalisatsioon, ultralühil~neravi,
tuubuskvarts, üldkvarts, inhalatsioon
ravi.

Röntgenikabinet
Lihtröntgenipildid peamistest keha-
piirkondadest: koljust
(ninakõrv.aIkoopad), kopsudest,
lülisambast, jäsemetest, liigestest.
Hambaravi kabinet
Lõpe~ks uudis - kõigile külasta-'
jatele on avatud fotonäitusega

juuni 1997

TÕSTAMAA HELESININE
GALERll

Kohtumiseni 19.06.1997 keHIl.oo
uute ruumide pidulikul avamisel.

Madis VeskinuIgi
Tõstamaa vallaarst

***
Varesele valu, harkaie haigust :-meie val/la
rahvas saagu terveks!

TÄHELEPANU!! !
TÕSTAMAA TERVISEKESKUS

- .

AVAB UKSED UUTES RUUMIDES

AVAMINE 19.07.1997 KELL 11.00
KELLA 11-15.00 LAHTISTE USTE PÄEv

VASTUVÕTU ALGUS KELL 15.00
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Pärnumaa esimesest laulupeost (10.- ll.juuni 1900. a.) osavõtjad TõstamaaIt

Andrei Udu

Pasunapoi~te juubelikontsert.
laupäeval 28.juunil kell 16.00

Tõstamaa Seltsimajas

Praegused pasunapoisid oma tee_alguses 1991 aastal

asunakoori Tõstamaal
Jaanipäevaks ilutulestikn
(Feuerwerk) tarvis segude,
valmistamisel tappis plahvatus tütre
ja pani põlema maja. 1893.,lahkus
mees TõstamaaIt. Orkestri tegelikuks
juhiks hakkas Villem Laurits,

• teoreetilist tarkust jagas Hendrik
Uritamm(nii on kuulnud Herbert
Martson. orkestri kauaaegne liige).
Tõstamaa muusikaloo kitjapanija
Theodor Lõoõas jagab pasunakoori
"ajaloo" perioodidesse:
- enne Esimest maailmasõda,
- kahe sõja vahel,
- kuuekümnendad aastad

- kaheksakümnendate alguse
elluäratamiskatsed,

,- ·täiesti uus algus jaanuaris 1989
Rein Vendla juhtimisel.
KarskusseIts läks kiiresti hingusele
(joomine jäi!). Tõstamaa
Rahvaharidusseltsile kuulus orkester

1908 - 1944. Saja aastajooksul on
orkestrit juhatanud apteeker Karl
Blumenfeldt, taluperemees Villem
Laurits, köster Hendrik Untarnrn,
koolijuhatajad JüriKarlson, Tõnis
Laur, RudolfKoppelmann-Merlloo
ning Johan Unt, metsav~t August
Rand ja edasi juba kutselised
muusikud Kalda, Kuldar Suits ning
Rein Vendla. Praegune koosSeis

(Tõstamaa Big Band) koosneb
põhiliselt koolipoistest.

;;"

Pillid orkestrile ostis karskusselts.
Raha saadi pidude (lõbuõhtute)
korraldamisest ja annetustest, Karl

BlumenfeldtiI polnud TõstamaaI õnne.

Esimene rida: Juhan KuusikRammuka külast, Maria Lõpp (Theodor Lõoöase
erna) alevikust, IiiIda Laurits (hilisem Tori köstri Habichti

, abikaasa) Tõhelast, Arm Kuusik Rammuka külast,köster Hendrik
Uritamm, Marta Naudi Selistest, Liisa Naudi (Avo ja Are Miido

vanaema) ~elistest. . , ,
Teine rida: Jüri Laurits Tõhelast, tisler Hendrik Laufert alevikust, Leena Laurits

Tõhelast, Arm Laurits Tõhelast, Liisu Tõnisson Selistest, ari
Laurits Tõhelast, Jüri Kütt Tõhelast,Juhan Seirnan (tollal

kooliõpetaja Selistes), Henn Laurits Tõhelast ..
Kolmas 'rida: Jaan TomsonTõhelast, Juhan Naudi Selistest, Villem Laurits, Jüri

KOOsel (Meeli Suti vanaisa) Tõhelast, Jakob Rand (Kalju, Reinu,
Ergo ja Saima vanaisa) Tölli külast.

Tõstamaa orkestri· sünnitundi ja 
aastat pole kitjasõnast leidnud ..
Sellepärast jäi sajane juubeIgi
pidamata. Tänaseks oleme pisut
targemaks saat!ud.
Aastal '1890 asutati TõstamaaI

karskusseits "Laine" (Tõstamaa
murdes ''Laene''). Sa.rrul1aastal tuli

kool!õpetajaks Hendrik Uritarnrn
(helilooja Artur Uritamme isa). Kaks

aastat varemavas apteegi Karl
Blumenfeldt, pürotehnika ja
pasunapuhwpise fanaatik. Õige
orkestri asutamisaasta andis kätte .

hoopis Uiagitsa talu peremees Villem
Laurits (sünd. 1908), kes ütles:"Minu
isa rääkis, et oli siis 19 aastat vana,
kui orkester asutati ja tema selles
mängima hakkas". Villemi isa, kes ka
Villem oli, sünniaeg kirikukirjades on
30.juuni 1872~ Seega võime
kinnitada, et Tõstamaa pasunakoor
alustas sügi~l 1891.



6 fJÕstamaatuuld 5(17) .
Kevad - eksamite aeg

Jälle on kevad ja jälle istuvad lõpu- meeldivon pikk ootusaeg, et tulemusi

klasside õpilased eksamilaua taga. teada saada. Kaks pikka kuud, enne
Keskkooli lõpueksamite kord on aga kui punktid t~tatakse. Nüüd on 1ule-
sel aastal ~lmistest erinev~ Juba 25. mused teada ja meie õpilased peaksid
märtsil kirjutati riigieksami kirjandit. päris rahulolema. 16 - st kirjutajast
Tõstamaa Keskkoolis oli eksamitules said 6 või enam punkti üheksa eksa-
16 noort inimest: 10 tänavust lõpetajat minandi. Kui vabariigi keskmine

ja 6 varasematel aastatellõputu'nnis- hinne on 5,6, siis meie koolis
tuse saanut (Kes soovib oma õpin- kirjutanute keskmine on veidi üle 5,8.
guid kõrgkoolis jätkata, peab soorita- igati tubli saavutus. Meeldivon ka
ma nõutavad riigieksamid.) Valida oli, see, et kõik sooritasid eksami
nagu ikka, 10 teema vahel. Valik oli (praegune süsteem on väga leebe) .
üsna mitmekesine: töid kiIjutati seits- Lisaks kohustuslikule kiljandile tuli

mel teemal. Enam meeldisid "Üle krii- ~valida veel teinegi riigieksam.,
si läheb sild" (neli tööd), "Oleme Tõstamaa kes~oolis oli selleks inglise
muutustekiirteel" (neli tööd) ning keel või ajalugu. Mõned õpilased tegid
"Inimene on saladus" (kolm tööd). matemaatika katseeksami, Inglise
Uus on ka eksamikirjandite paranda- keele eksam toimus kahes oSas -
mise kord. Enam ei tee seda oma õpe- suuline ja kiIjalik. Tulemusi tuleb aga
tajad, vaid haridusameti poolt määra- jällegi üle kuu aja oodata. Kitjalik
tud õpetajad - õppejõud ( üks gümnaa- eksamitöö oli tavakooli õpilaste jaoks
saiumist + üks kõrgkoolist ). Töid hin- raske ning kirjutamise aega jäi päris
natakse 10 - palli süsteemis. Eksam on vähe. Eriti raske oli neil, kesolid
hästi sooritatud, kui tulemuseks on vä- . varem lõpetanud, sest nemad ei tead
hemalt kuus punkti~ 9 -10 punkti anta- nud, mida eksamil' nõutakse ja mida

kse väga hea töö eest. Uus, kuid eba-· selleks õppida. ~õige keerulise.m oli

.juuni 1997

kuulamise osa. Varasematel aastatel

pole seda hatjutatudki. Suuline osa
läks ehk paremini. Hea on see, et
punktid anti kohe teada. Võimalikust
16 punktist said meie õpilased 7 -14 .
Üle 10 punkti saajaid oli seitse. Päris

hea tulemus, arvestades väga väikest
-keelepraktikat. Keskkooli lõpetami
seks tuleb kokku sooritada 5 eksamit.

-Kaks viimast olid bioloogia ja fiiüsika.
Bioloogia eksam läks väga hästi: ka-
.heksa "4" ja kaks "5". TVbli ! Ka fiiü
sikas olid tulemused päris head.Kah
juks Pole veel teada ajaloo ja inglise
keele riigieksami tulemusi. Lõpuspurt
on olnud tubli ja tulemused head. Nii
mõnigi, võib ehk mõelda: kui oleks ko
gu aeg pingutanud, millised saavutu
sed siis veeloleksid olnud. Ka väikse
ses maakoolis võib saada korralikud j

teadmised.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
J' - Mari Lühiste

!ljlllj111i1Jil:llllilljjjjjl
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Uutei riigieksamitel on nii halbu kui

ka häid külgi. Halvad küljed on tingi
tud eksamite uudsusest ja segasusest.

. Öpilased said mõnest uuendusest tea
da alles vahetult enneeksamit.
Imelik on see, et eksam on sooritatud
juba ühe punkti saamisel. Kui nii võt

ta, siis v~iks iga "suvaline" inimene .
keskkooli lõpupaberid saada, tehes rii~
gieksamid (ühe punkti saab juba pabe
ri määrimise eest). Ma loodan, et rii
gieksamid toovad endaga kaasa ainult

head - häid tulemusi. Eks iga uuendus
ole algulraske. Riigieksamid tulid.
küll ootamatult ja polnud algul päris .
täpselt paikagi pandud, aga minu ar

vates on see hea lahendus. ~ annab
õpilasele rohkem valikuvõimalusi ja
hinde asemel on punktid. Nüüd on
võimalus igal juhul kooliõpetada. Ei·
pea nii meeletult õppima neid aineid,
mida meil edaspidi vaja ei lähe. Kahe
sooritatud eksami järel võin öelda, et
nõudmised on liiga kõrged. Pole kuigi
meeldiv, kui maksimumpunkte saavad
ainult eriklasside õpilased.

Riigieksamite puhul on hea see, et as
tudes kõrgkooli, pole vaja sooritada
sisseastumiseksameid.

Riigieksamitega kaob ära igasugune
õpilase võimetega arvestamine.
Parandajatel pole aimugi, kelle tööd
nad kontrollivad. Teisest küljest
näitab see õpilaste taset üle riigi ja
sõelub välja paremikn kõrgkoolide
jaoks.
See kord on esile toonud vastakaid ar

vamusi kogu maal. Osad pooldavad .
seda, teised mitte. Sellisele eksamikor

rale üleminek oleks pidanuc:t toimuma
veidi aeglasemalt. Esimesel aastal

oleks võuu~d olla vabatahtlik: kes ta

hab, teeb riigieksamid, kes ei taha, ei
tee .

Riiklike lõpueksamite samastamine
sisseastumiseksamitega on igati õige
samm. Kuid tänavune inglise keele
eksam oli väga raske, vastas vaid eri
klasside tasemele. Seega jäeti tava
koolide õpilased praktiliselt tahaplaa
nile ning kõrgkooli konkureerimisel
tuleb loota vaid õnnele. Aga kui seda .
pole? ...

oma mõtteid avaldasid:

Hardo, Rando, Liina, Indrek ja
·Marko
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2352.30

2397.40

. 7638.20

4513.05

2725.45

2059.85

7090.85

5367.60

2744.90

3602.10

2367.35

3795.65

2061.85

4845.35

2245.30

2384.15

2838.05

2894.60

5159:60

4246.30

2039.15

4223.65

SPORDIKLUBI

Üürivõlglased seisuga

01.06.1997.a.

PKSL KERGEJÕUSTIK .

VE "Vassa"

Kiisler, Katrin

Põld,Leena

Sireli, Õnne

Trossman, Anita

Soosaar, Saima

Märtrovski, Anatoli

Bestsastnaja, Ilme

Heindia, Helgi

Teki, Olev

Maruse, Malle

Rea, MiM

Jürgens, Age

Merila, Ain

Miidu, >Aare

Jao, Krystiina

Vaaks, Õie

Miemis, Maire

Tetsmann, lIIe

Tisier, Aino

Heinvars, Ivo

Jõgi, Mesike

Somelar, Maarika

Kommentaarid siia nimekirja juurde

on liigsed. Teatarne teile, et anname

kohtusse 4 hagiavaldust, kus palume

võlgnik eluruumist välja tõsta ilma

teist eluruumi vastu andmata ja sisSe

nõuda üürivõlg. Jälgides praegust

asjade seisuoleme sunnitud peatselt

kokku panema uusi hagisid.

viiest kindlast Tõstamaa jahimehest
jõudis kohale vaitt kaks..
Siiski Saavutatiüldkokkuvõttes S.koht.

Maakonna koolinoorte

kergejõustikuvõistlused toimusid
Pärnu-Jaagupis. Tõstamaalt tulid
maakonna noortemeistriteks Jaanika
Soosaar B-vkl. 800 m jQOksus,Deivid

/ Väära A-vkl. 3000 m jooksus. Teise
koha saavutasid Argo -Kaelep, Alo
Adler , Marko Tjurin ja Jüri Piirme
ning kolmandad kohad Tauri Jurjev,
Eleri Pihlak, Maarika Leas ja Heleri
Bauer

SUVEMÄNGUD

Pärnumaa suvemängud, mis kahel
eelmisel -aastal toimusid Tõstamaal,
viidi tänavu läbi Vändras. Tõstamaa
osales . köieveos, meeste ja naiste
võrkpallis, Kergejõustikus juhtkQnna-
võistluses, krossijooksus ja
orienteerumises. Kahjuks selgus
vahetult enn.e jahilaskevõistlust. et

Ka tänavu pääses Tõstamaa
Keskkooli algklasside· esindus
vabariikliku võistlussarja Tähelepanu,
start firiaalvõistlustele / väiksemate
koolide grupis. Võistlused toimusid
Kalevi spordihallis. Kui ~lnevatel
aastatel -oli Tõstamaa esindus olnud
viies ja teine, siis seekord saadi
täistabamus ja tuldi viie teatevõistluse
kokkuvõttes esimeseks. Võistkonda
kuulusid Elo polk. Alar Karjel,
Angela Vaaks, Priit Kaljuranc!, Grete
Adler, AJ-varMamse, Kristel Jürgens,
Ranno Pavlov; Merlin Miido, Demo

Kiidjärv, Imbi Bart, Lauri Sahtel,"
Martin Haljas, Eda Vallimäe, Janari
Jaansoo, Karoliine Kask ja õpetaja
Sirli Väära.
Oli tore päev esinemistega,
kohtumistega spordikuulsustega,
võistlustega õpetajatele ja veel palju
muu huvitavaga, millele oli võimalus .
kaasa elada ka . hiljem teleri
vahendusel. Tõstamaa lapsedsaid
suure auhinnakoti ja nautida hiljem
TOP-i veekes~se basseine ja saunu.

RANNAMÄNGUD

Eelmisel aastal "Tähelepanu Start" võistlustel II koha saavutanud Tõstamaa
võistkond

SPO!l{fJ' SPO!l{fJ' SPO!l{fJ' SPO!l{fJ' SPD'1tfJ' SW'.l$ SPO!l{fJ' SW'.l$ SW'.l$SPD'1tfJ' SW'.l$

TÄHELEPANu, START

Pärnumaa - valdade

rannamängud peeti tänavu. viiendat
korda, kuigi tradi(sioon on pikem,
eelnevalt olid osalemas majandid.
Tänavuoli korraldajaks Varbla vald,
mängud viidi läbi Pärlseljal. Võisteldi
pendelteatejooksus, köieveos, meeste
ja naiste võrkpallis, juhtkonna-.
võistluses, perevõistluses,' taidluses
kergejõustikus, sangpommitõstmises
ja mälumängus.
Tõstam.aalt tulid rannamängude võit
jateks perekond Jaansoo pere
võistluses, Raidp Valgeväli ja Jaak
Jaansoo sangpommitõstmises, Argo
Kaelep, Jaak Valgeväli, Zeena Kask,
Ants Pirso kergejõustikus. Parima
kava esitasid Tõstamaa Helga Rand,
Anneli Karlson, Regina Lepik,_
Svetlana Zaikova, Joel Pulk, Kaido
Martsan ja Ene Lehtsalu ning tulid
samuti võitjateks.

2. koha saavutaSid Jaak

Tark sangpommis, perekond Pärna
perevõistluses, Mihkel Lühiste ja
Kadri-Ann Valgeväli' sõudmises.
Kolmandaks tuli Tõstamaa

võ,:kpallinaiskond.
Üldarvestuses saavutas Tõstamaa

Audru ja Häädemeeste järel kolmanda
koha. Potensiaal on Tõstamaalpalju
suurem, kahjuks toimub juba viiendat
aastat järjest Tõstamaa koolis täpselt
rannamängude ajal kooli lõpuaktus.
Ka peavad mitmed paljuks oma
koduvalla eest välja tulla.
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üÜKÄILlÄRI

pakub oma teenuseid -reklaanlitöö alal: siiditrükk, .
kiletööd, auto~sain, maanteereklaam~ kujundus. ;.

Telefon: (243) 61 - 281
49 -080

Faks: (243) 49 -_178

TulgeJaaniku tulele,
tulge sadet süütamaie,
tulge T6stamaa/e Pidusse.
23 ;.ndamal jaanikuuplevel,
saame kokku armas ra~vas
kaunillauluvaJjaI.
Õhtul kellaüheksast saab pidualguse, , ,

e . murumangl!.d muru sees on üsna alguses.
~i'ast niie&ja kaged:kantritantsu; _

. Wesrern &Wa1tser Pamust rõõmsalt iiles"astub.

Tantsuks Audru J6e/aevanduse Mnel,
neile armsaks saanud on see pillimang.

, Ja et $ee pidu tOIe saaks, s(Jltub sinust endast ka.
paasme parast palju ara kurvasta,'

_sest selle aasta pidu valla sünnipleva puhul suisa
tasuta.

~. aJs ostab
tagastatud või tagastamata,

talurnetsa.
Sobivusel raha kõhe kätte.

Tel.31678
või 36225,96094

Tõstamaa raamatukogu on
alates '14 juuriist

. suveperioo<#ks avatud
E; T, K, N, R,

kell I l.0o - 15.00
Kersti Mätik

Tehnikumis õppiv noonnees

otsib suveks-tööd .
Telfon: 96 225

aJs ostab.

mereäärset maad '
- (hoonete olemasolu ei ole

vajalik). Võib olla välja
mõõtmata. Sobivusel- raha

kohekätte.Te1.31678
-' või 36 225, 96 094

11.1.1:!::!~I!llli:lllli!:ll:llj:::lllllillll:111111

juuni/Qtu sünnipiievafapst l
Marie Ma/ise 85

~one{{a9öitfamets 79
JtfeR§anaer -Teras 79 -

:J(arri ~ntmp 74
Maria Puls 74

Tfviine-Põftsam 72
Jtrno Tofiv ~-. 71

Jieljuo/efiRPk 70
1/ifma !!JfänniRJt 70

_9vfeer{tytfk ~ 65 -
tUuard 1/esi/( 65

!l(agu Jlentfrik§on 65,
.9l.r1Jo fJetsmann_ 60
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TõstaltJaa valla arenguleava ,
kooStainise raames Saadeti laiali 496

ankeeti,tagasi tuli 103. see teeb
vastamise protsendiks 21%. Heaks
võib juba lugeda 10%. Seega on
TÕStamaa valla rahvas keskmisest
tUnduVält rohkem huvitatud oma

kodulcoha arengQst. - .
Vallaval~tsus tänab kõikivastajaidja
SO()Vibedaspidigi head kontakti 
arengukava koostamisel.

Nagu ankeedi peal kirjas oli, loositi
vastUate vahel välja mõned preemiad. 

Loosilliine toimus 12. mail ja selle
tunnistajaks olid kõik valIamaja 
töötajad ..Fortüuna tahtel jagunesid
auhi~d järgmiseli: - -
Mart Vabtel 150kr~
Õie,'Org ~ 100 kr~
Lajne ja Lembit Palusalu 100kr~

Bennan Randmaa 50 kr~
Perekond Kaja Lao külast 50:kr~

-E. Liiv - . 5.9 kr.
Võidud saab kätte Tõstamaa valla _

- -

kassast.

Vallavalitsus

LeaRannik

Tõstamaa Raamatukogu
Tel.: % 184

~~~;-L ~ ~~_.'"
~~,. .. <-6:~!.-:'~-=-.

Ene Lehtsalu

Tõstamaa Seltsimaja.
. Tel.: 96172

-~-- -- ~,..--._-- -


