
Tõs~a~aaed
Tõstamaa valla rahvahariduse:

. 310. aastapäev
Tõstamaa Keskkoolis

.oodatakse laupäeval, i6. mail kÕikivalla "kooUdes (Tõstamaa, Pootsi, Tõbela, Seli, Kastna)
õppinuid ja õpetanuid

11.00. KOi1ver~nts :teemal Tõstalfiaa\valla ko~lide niinevik, olevik ja tulevik
13.30 Valla koolide õpilastoöde näituse avamine .

. 16~OO .. Vastuvõtt endistele ja praegusteleõpetajatele
J5.00·· Slmrtlikud jõukatsumised
18.00 Valla koolide õpilaste kontsert

20.00 TutvuD:ti~e Tõstamaa Keskkooliga.Vilistlaste kokkusaamine ja piduõhtu

13.00-15.00 avatudkooli söökla

10.00-18.00 avatud õpilastööde näitus

Tõstamaa Y;lllavolikogD" "
korraline istung .

tüimus 30. aprillil. Istungist võttis üsa
üheksa vülikügu liiget, puudusid 4
liiget.
Volikogu päevakor~: ."
1. Vallavanema infomjuUtid.
2. Informatsioon Tõstamaa valla
koolide direktoriteit.
3. Info kultuurielu korraldamisest
Tõstamaa vallas~

4. Valla majandusjuhataja
sõiduauto müügiSf ja uue ostmisest~
5. Ajutise kaland1isko~isjoni' '
moodustamisest.
6. Teede korrashoiuga tegelemiseks
komisjoni moodustamine.

.7.:Väljasõit Tõstamaa Hoolde
kodusse~
l:Vallavanema infümmutid.
Vallavanem tutvustas kohaliku üma
valitsuse korralduse seaduse põhjal

välja töötatud valla 'juhtunise skeemi.
Vallavalitsuse istungid toimuvad
nüüd' iga kuu esimesel ja kolmandal
teisipäeval. Kürd kvartalis -saavad'
kükku vallaasutuste juhid, arutatakse
töö paremat korraldamist ja jüüksvaid
prübleeme.
Korraldatud ün piirkündlikud küla
koosülekud Pootsis, Tõhelas,
Tõstamaal' ja Selistes, ees seisavad
need Kastnas, Kavarus ja·· Manijas.
Põhiliste prübleemidena on elanike
poült välja toodud töökühtade
puudust, kuid_ samas ka tööandjate
poolt kvaliteetse ·tööjõu puudust,
põllumajandusprübleemid, pol~tsei
puudu-mine, teede halb ülukord.-Tihti
aetakse segi; millega peab tegelema
avalik sektor ehk vald, millega.
erasektor. Vald saab töökohti juurde
luua eeskätt vallaasutustesse, mida
peetakse üleval maksumaksjate poolt,

praegu ün seal rahanappuse - tõttu
päevakorral aga pigem-'töökoh'tade
vähendamine: JärelikUltsaab töököhti

juurde tulla ikkagi ainult erasektü
risse, see aga eeldab ettevõtjate
ülemasolu. Probleemi lahendus--'on

ettevõtj~fe ja investeerijate. tulek
valda.' Vald siin otseselt 1l!idaglteha
ei"saa, kiill aga kaudselt .,.soodsa ette
võtluskeskkonna-Ioomisega~ ~ ~õllu
majandusprobleemid kuuluvad .era
sektürisse ja. on üldriikUkuise
lüümuga. Teravalt on üles kerkinud
prübleem -vallas -puudubpülitsei.
Tõstamaa Kuulub· Audru politsei
jaoskünna teeninduspiirkonda.
Politsei kurdab raha- ja politseinike
puuduse üle, samas puuduvad ka
kohapeal inimesed, "kes sooviksid

.politseinikuks õppida. Seega' oleks
tööpuuduse ülekurtjatele kühe kaks
töökohta pakkuda. Oärg: lk2)
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. Vallateed on· tänavu plaanis 2 korda
hööveldada, tööd on jäänud höövli
puudumise taha. Nüüd on kokkulepe
Tõstamaa teerneistriga olemas.
Käima on läinud külaelu Selistes. Kui

aastaid kurdeti, mida teha laguneva
kiriku ja rahvamajaga, siis ettevõtiike
inimeste eestvedamisel on mõlemad

ilma suuri kulutusi tegemata
elementaarselt korrastatud, toimuvad

.üritused. Tänusõnad Jaak Tomsonile

ja Alex Tropele.
2. juunil on plaanis korraldada
Tõstamaal keskkonnapäev. Kanalisat
sioonitrassi hooldekoduni hakatakse

"ehitama juhul, kui keskkonnafondist
saadakse -raha. Ka sel aastal korral
datakse heakorrakonkurss. Valla

vanem tutvustas volikogu heakorra
konkursi otsuse projektiga.
Aprilli algul võeti vastu delegatsioon
Rootsi sõpruskommuunist Skinnskat
tebergist. Külastati valla koole,
puhastusseadmeid, Munalaiu sadamat,
hooldekodu, tervisekeskust. Tõhelas
vaadati töökoda, suurfarmi, külastati
Kalbachide põllumajandus- ja
Vahtelite turismitalu. Külalised

väitsid, et nähtu oli hu,:"itavja olid
üllatunud, et nii vähese rahaga
suudame ennast ära majandada.
Manija liinipaadile on tehtud Pärnu "
laevatehases kapitaalremont, saarte
fondist on ~raldatud raha Manija
sadama lõplikuks väljaehitamiseks.
Toimus Pärnumaa hariduskonverents,
ka meie '9allast osales seitse delegaati,
Pootsi kooli direktor Toomas Mitt

esines sõnavõtuga ja teenis saalilt
tugeva aplausi. Sel aastal täitub 310
aastat hariduselu algusest Tõstamaa
vallas~ 16. mail on seda kavas
tähistada üritustega .. Vallapäevad
toimuvad 14.-16. augustini.
Vallavalitsus läheb kollektiivpuhku
sele alates 29.06.1998 kuni 31.

07.1998.a. Tööle jääb üks töötaja ..
Küsimused:
Eduard Alumets: Seliste elanikel on
tekkinud küsimus seoses maa

parandusrahadega.
Toomas Rõhu: maaparandusrahad
talunikele tulevad läbi maaparandus
büroo ja on ette nähtud talunikele
maaparanduseks, elektri-, side ja
teeolude parandamiseks. Avaldused

tuleb esitada maaparandusbüroole,
kes jagab raha vastavalt valla
ettepanekutele. Meelsasti konsultee
riks vallavalitsus raha jagamise kohta
valla talunike ühendusega, mida aga
paraku pole.· Kuna eelmistel aastatel
tehtud maaparandusobjektidel kasvab
paljudes _kohtades umbrohi, raha on
kasutatud ka üksikutele isikutele
mobiiltelefonide ostmiseks, siis
pooldab vallavalitsus nüüd projekte,
millest iaavad kasu mitu maja
pidamist ja reaalse tootmisega tegele
vaid üksik:ta.lunikud. Tänavu
taotletakse raha Vihakse küla tee
remondiks (20000 EEK, 5
majapidamist), Sillametsa talu
veeprojektile(5000), ülejäänud raha
(35000) tahetakse kasutada
külateedele kruusaveoks. Raha selline

kasutamine eeldab maaparandusbüroo
heakskiitu..
Otsustati: võtta esitatud informatsioon

teadmiseks ja kinnitada otsuse projekt
heakorrakonkursist.
2. InformatsIoon Tõstamaa valla
koolide direktoritelt..
Ettekanne Tõstamaa Keskkooli
direktorilt Ants Pirsolt, kes andis
ülevaate kooli tegemistest. Uuest
õppeaastast on kavatsus käima panna
norra keele õpetamine, et suurendada

õpilaste arvu, ka ei tohiks keskkool
olla ainult selline koht, kUs
valmistatakse ette kõrgkooliks, vaid
peaks andma "kaettevalmistuse eluks.
Ümberkorraldused nõuavad. raha,
paraku peab" kooloma õpilaste
pearahast osa andma Pootsile ja
Tõhelale, et need suudaksid ained ära
õpetada.·
Küsimused:

Leo Langus: miks lähevad lapsed
õppima teistesse keskkoolidesse, kas
põhjus võib olla konkreetselt mõnes
õpetajas ?
Ants Pirso: arvatakse, et maal on"
haridus viletsam, kuid tulemus
linnakoolides pole tihti parem.
Samut~ on linnas lapse koolitamine
vanematele " tunduvalt kallim.
Tõstamaa koolis· töötavad oma ainet

tundvad ja õpetada oskavad õpetajad,
nii et selles ei tohiks probleem olla.
Küll aga püüavad mõned lapsed oma

vanemaid igati veenda pääsemaks

mai

linnakooli, sest seal on sotsiaalne
kontroll· väiksem, saab ennast"vabalt
tunda.
Sõnavõtt vallavanem Toomas Rõhult:
Meil ei ole kombeks koolile reklaami

teha, paraku tänapäev nõuab seda.
Saadav üldharidus on Tõstamaal hea,
juurde oleks vaja atraktiivsust;
Olemas on head plaanid: norra keel,
majandusõpetus, arvutiõpetus, kodu
majandus, lilleseade ja aiandus, sport
ja enesekaitse, tehnikaõpetus, kõigeks
selleks on potensiaal olemas, tuleb
ainult süsteem paika panna ja ellu
viia. Paraku ei ole seni kõige selle
kohta' kohanud kuskil vähegi
tõsiseltvõetavat reklaami. Tõstamaa

kool peab olema nii hea, et siit ei
minda, vaid tullakse. Minemise! on
veel teinegi külg. Piltlikult iga vald
peab oma" laste koolitamise eest
maksma. Linnas õppivate laste
kohamaksumuse katmiseks on Pärnu
linn esitanud Tõstamaa vallavalit
susele arved ca 150 000 krooni ula
tuses. Senini ei ole arveid tasutud,
kuid tasumise korral saab see raha
tulla ainult Tõstamaa koolide arvelt,
kuid selle võrra jääb elu Tõstamaal
:vaesemaks. see summa on suurus
järgus, mis kulub näiteks Tõhela kooli
või Tõstamaa keskkooliosa ülalpida
miseks. Selge, et vaja on minna nen
del, kes soovivad õppida süvaõppega
klassides või .midagi sellist, mida
Tõstamaal pole .võimalik, hea
õppeedukuse korraloleme valmis
nende eest ka maksma"aga ülejäänute
puhul ei pea tasumist otstarbekaks.

Ettekanne Tõhela Algkool-Lasteaia
juhatajalt Kirsti Talult. Kooli juhataja
tutvustas koolielu Tõhelas.
Küsimused:
Heino Tamm: Kuidas näete ette kooli

tulevikku, kas peaksite ühinema
Tõstamaa Keskkooliga?
Kirsti TaIQ: väikesed lapse~ peaksid
õppima kodu lähedal. Ja..rgmistel
aastatel on lapsi kooli veel tuleIlias.
Ants Pirso: minu arvates peaks olema
Tõhela kolmeklassiline ühe õpetajaga
kool, siis ta tuleks rahaliselt välja.
Toomas Rõhu: viimasel aastal on
Tõhela koolläinud palju paremaks.
Ettekanne Pootsi Põhikooli direktorilt
Toomas Mitilt. (järI! IkJ)



mai-
Pootsi kooli õpetajad on kõik paiksed
inimesed ja kooli sulgemisel kaotak
sid nad töökoha. Tänavu lõpetab 5
õpilast, tuleval aastallO. Jutud, et
kool kaob ära, on mõjutanud laste
arvuvähenemist. Kool on uus, kuid
vanemad, kes panevad oma lapsed
Tõsatamaa lasteaeda, jätavad nad ka
hiljem Tõstamaalekooli. Kohalike
elanike soov oleks, et kool töötaks
põhikoolina, ei näe võimalust
reorganiseerida 6-klassiliseks, sest
siis kaotaksime Audru valla lapsed ja
õpilaste arv väheneks veelgi. Õpetaja
te arvu vähenemisel halveneks õpeta
misekvaliteet. Toomas Mitt esitas

volikogule kooli hoolekogu taotluse,
et säilitataks kool põhikoolina.
Küsimused:

Eduard Alumets: kas kõik lapsed
täidavad koolikohustust?
Heino Tamm: laste arvestust

peetakse alalise sissekirjutuse alusel,
kui puudub sissekiIjutus, võib
probleem tekkida.
Ants Pirso: probleem on selles, et
Tõstamaa Keskkooli sissetulekud
(pearaha) väheneb väikeste koolide
tõttu, kes ei tule enda pearahaga
toime. Iga kuuanname ära kahe
õpetaja palgaraha.

Ettepanek volikogu esimehelt Ireino
Tammeit: koole mitte reorgani
seerida, kuni pole tehtud täielikku
analüüsi. Muudatusi koolivõrgussel
aastal mitte teha.

Otsustati: nõustuda volikogu esimehe
ettepanekuga.
3. Informatsioon kultuurielu korralda
misest Tõstamaa vallas. Ettekande

esitas Tõstamaa Seltsimaja j~taja,
valla kultuurielu koordfuaator Ene
Lehtsalu.

4. Valla l!1ajandusjuhataja auto
müügist ja uue ostmisest.Ettekanne
vallavanemalt Toomas Rõhult.

Tuleks 'välja vahetada majandus
juhataja auto, mis hakkab amortisee
ruma ja täiendavaid kulutusi nõudma
ning maha müüa õppesõidu auto, kuna
kool sai loteriivõiduna uue. Saadud

raha eest osta lii~inguga uus, müügist
saadav summa kataks selle aasta·

liisingmaksed, sel aastal poleks vaja
täiendavaid kulutusi teha. Sõna·võtsid
Hilja Mändia, Margus Noppel ja Leo
Langus.
Otsustati: vallavalitsusel muua

enampakkumise korras sõiduautod
Qpel Kadett ja Moskvits. Müügist
saadud vahenditega liisida majandus
juhatajale uus auto.
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5. Ajutise kalanduskomisjoni
moodustamine.

Ettekannevolikogu esimehelt Heino
Tammeit. Vallal on vaja välja töötada
kalapüügi eeskiri munitsipaalveeko
gudel kalapüügiks. Munitsipaalveeko
·gud on Ermistu ja Tõhela järv, Män
niku oja, Tõstamaa ja Paadremaa jõed
Ettepanek: valida komisjoni liik
meteks Raine Viitas, Ülo Paap, Aare
Sutt, Viktor laansoo. Otsustati:
kinnitada ettepanek otsusena.
6.' Valla teede korrastamisega
tegeleva ajutuse komisjoni moodus
tamine.

Ettekanne volikogu esimehelt Heino
Tammelt.

Ettepanek moodustada komisjon järg
mistest liikmetest: Leino Blasen, Pee
ter Lapp, Leo Langus, Eduard Vilbre
Otsustati komisjoni moodustamine,
lükata edasi kuna puudub Leino
Blasen.

7. Toimus väljasõit hooldekodusse,
kus hooldekodu juhataja tutvustas
volikogu liikmetele .olukorda
hooldekodus. Avati uus pesu- ja
tualettroumide plokk.

Kalapüü'k Ermistu ja Tõhela järvel.
Kuna kalapüük Ermistu ja Tõhela jär- tikuga sätestatud korras onkantud või kaart kehtib kõigil avalikel veekogu
vel on väljunud kontrolli alt, siis all- kantakse ettevõtjana äriregistrisse. del. Kõikides' veekogudes on.keelatud
järgnevalt toon teadmis~ks ja meel- Kutselise kalapüügivahendid on: püüda alamõõdulisi kalu (sätestatud
detuletuseks mõned olulised punktid õngepüünised, nakkepüünised (yõr- kalapüügieeskirjaga). Keelatud on
seadustest ja eeskirjadest. gud), lõkspüünised (mõrrad), noodad. _ püüda kala vahenditega .(a.viisil, mis
Eestis, st ka Tõstamaa vallas, regulee- Järvedel praegu kutselise kalapüügi põhjustavad kalade, ·asjatu hukkumise
rib kalapüüki kalapüügiseadus ja õiguSt ~i ole kellelgi. Eelpool ja kalavarude kahj'ustamise (püük
kalapüügieeskiri ning teised riiklikud nimetatud kalapüügivahendeid Ermis- elektriga, mürkainetega, lõhkeainete
dokumendid~ tu ja Tõhela järvel seega olla ei tohiks. 'ga). Taotletakse munitsipaalomandisse
1. Õigus kalapüügiks ühe käsiõngega 3. Harrastusliku kalapüügivahendi- Tõhela ja Ermistu järv, Tõstamaa jõgi,
on igal füüsilisel isikul ilma igasuguse tega kalapüügiõigus vormistatakse rii- Männiku oja. Koostamisel on nimeta
loata kõigil avalikel ja avalikult gilt ostetud kalastuskaardiga.Harras- tud veekogudele kalapüügi eeskirjad.
kasutatavatel veekogudel. Tõhela ja tuslikuks kalapüügiks lubatud kala- Seni kehtivad aga kõik kalapüügi
Ermistu järv on tunnistatud avalikeks püügivahehdid ,on: spinning, vedel, si- eeskiIjad ja seadused. Õigusrikkumi~j
veekogudeks. kuti, lendõng, ~damata und, all- on õigus kontrollida Ermistu järvel
• 'Kalapüük sõltuvalt selle"teostajast veepüügivahenditest harpuunpüss ja volikogu poolt volitatud isikul, samuti

,ja püügitingimustest jaguneb kutseli- harpuun. teeb ja on peatselt tegemas kontroll-- / '
seks ja harrastuslikuks kalapüügiks.• Kalastuskaart on nimelrne, tasuli- reide Mereinspektsioon .. Seaduste
2. Kutselise kalapüügi õiguse kutse- ne, mille annab välja praegu Kalan=>""rikkujad kannavad distsiplinaar-,
Iisele kalurile annab kalapüügi lubadusnõukogu, harrastuskalastajate haldus-, kriminaal-ja tsiviilvastutust
Õigus püüda kala kutselise kalapüügi ühendused, tulevikus hakkab lubasid Raine Viitas
vahenditega on isikul, kes äriseadus- välja andma vallavalitsus. Kalastus- keskkonnanõunik
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Tõstamaa Vallavalitsuse tulude täitmine 1997.a. Tõstamaa Vallavalitsuse' kulud 1997.a ..
EELARVE TÄITMINE

1_57o_000 1_466_332

608 000 727 591- -
10_000 9_247

1935 500 1~935 500- - --
13_000 10_424

44_282 44_282

10_000 5_452

1 000 14 406- -
30_o00 28_537

5 000 251

19_428 19_383

25 000 479185- -
15 000 16 158

TIJLUD

TIJLUMAKS'

MAAMAKS

LOODUSVARADE MAKS

RnGffiELARVETOETUS

TRAHVIDEST 60010

SlliTSUUNITLUS TEEDELE

EELMISE A TIJLU

KANTSELEI TEENUSED

ÜÜRID

(PANGA INTRESS

MAJANDUSTEGEVUS

TEENUSED-

HARIDUSE JA KULTUURI
LAEKUMINE

VABAJÄÄK

RIP

PANGALAEN

TÖ~TULEKUTOETUS

SAARTEPROGRAMM

RIIGIKAITSE ARVESTUSEKS

MUUDTULUD

KULTUURKAPITALIL T

MAAKONNA TOEUS

KASsATAGA VARA

49_279

1_186_000

1 200 000

515_087

300 000

9_000

2_850

16 000

146 830

10_000

7_721_256

49~279

1 186 000

95o_000

515 087

3OO~000

9000

4~850

16_000

146_830

~10000

7 943 794

-

KULUTAJA EELARVE.TÄITMINE

ÜLDVALITSEMINE

11683651454947

HARIDUS

44070654364857

KULTUUR

526675-494283

SPORT

99490 ~80387

TERVIS

6999561144

MAJANDUS

649120665706

SOTSL\ALHOOLEKANN~

275~59356938

TO~TULEK

515087515087

LAENU INTRESS

°
.2-

25426

KASSATAGAVARA

-
10000

10000

KOKKU

7721256 ~8028775

Tõstamaa vallale oli 1997.aasta küllalt huvitav majandusaasta.
Toimusid mõned ÜInberkorraldusedja algasid ehitused. Algas Tõs
tamaa Keskkooli-ehitus. Kool sai uue sisustuse remonditud ossa.

Tõstamaa Tervisekeskus kolis alevisse. Tõstamaa kirikusse ehitati

külmutus. Tõhela lasteaed ja algkool ühendaH ühtsejUhtimise alla.

Hooldekodu muutus iseseisvast asutusest allasutuseks. Manija saa

rel ehitati paadikai esimene osa. Alustati valla planeeringus kavan- .

datud töödega. Teostus valla sümboolika kasutuselevõtmine(valla

lipp ja vapp ) Kõigi nende suurte tööde ja teiste tööde fmantseeri

minetoimus läbi valla eelarve. Keskkooli ehituseks kasutasime

pangalenu ja riiklike investeeringute raha. Manija ehitus toimub

Saarte Instuudi väikesaarte toetusest. Kultuurkapitali rahastamisel

saadi juurde puhkpille ja rahvariide seelikuriiet. See aasta kujunes

lõppkokkuvõttes heaks aastaks. Karin Randmäe

Maakorraldajate töötoast
Ülevaade maad~ tagastamise ja on tarvilik selleks, et selgitada välja lavalitsus peabnüüd samad materjalid
erastamise käigust. kõik maa tagastamise või mittetagas- esitama kinnist'Jsametile. Kinnistus
Maareform tekitab üha rohkem kõne.,. tamisega seotud probleemid, kas ta- amet kontrollib veel kord materjalide
ainet ja kimmist ja vaidlusi, erit. ikka gastada endistes piirides või tuleb teha õigsust ja esitab kinnistUsteate avalda
kulgeb aeglaselt. Maareformi käigus muudatusi. Tagastamisavalduse koos miseks Riigiteatajasse ja Sõnumilehte.
tuleb kõigile niaadele määrata omanik, aSendiplaani ja teiste dokumentidega Kinnistamisotsus tehakse 1,5 kuu
kas tagastamise, erastamise, munitsi- edastab vallavalitsus maakorraldus- jooksul pärast kinnistusteate avalda
paal (valla) omandisse andmisega või büroole või litsenseeritud maamõõt- mist. Pärast kinnistusotsuse vastuvõt
riigimaaks jätmisega. Täieõiguslikuks jale, kes teostab maa mõõdistamise mist edastab kinnistusamet otsuse nii

maaomanikuks saab lugeda omanikku, ning paneb kokku tagastamise toimiku .maa omanikule kui ka vallavalitsusele.
kelle maa on kantud kinnistus": ja koostab piiriprotokolli. Märkusena Nüüd võib lugeda maa "tagastamis

raamatusse. Riigimaad ja muni~ipaal- olgu mainitud, et piiri-sihtide raiumise ralli" lõppenuks ja maa taotleja lugeda
maad võidakse kinnistusse ka mitte ja piirimärkide panemise kohustus on ennast maatüki täielikuks omanikuks

kanda ning piirduda ainult katastri- maa taotlejal. Pärast maa mõõdista- ning teha temaga kõiki tehinguid.
ametis maatüki registreerimisega. mis! mõõtmisandmete alusel annab Senisel maakasutajal, kes kasutab
Kui maatagasi taotlemise kohta on vallavalit~us välja. maa tagastamise tagastatud või erastatud maad, on,
maakonnakomisjoni Qtsus õigustatud korralduse: Köidetud toimik edasta- õigus kasutada ~'vegetatsiooni perioodi
subjektiks tunnistamise suhtes olemas, takse tavaliselt maamõõtja või ka lõpuni ja koristada saak. Nagu teada,
siis see ei anna veel taotlejale õigust vallavalitsuse kaudu riigi maakatastri- on 1996.a. maikuust vastu võetud

. olla sellel maal 'täielik peremees. Et a,metile kontrollimiseks ja maatüki maareformiseaduse paranduse aluse~
saada omanikuks, tuleb vallavalitsu- registreerimiseks. Katastriamet saadab toimub mõõdistamine riigi kulul ainult

sele esitada avaldus maa tegeliku registreerimisteate koosplaani ja kor-endisele omanikule, endise omaniku
tagastamise kohta. Nimetatud avaldus·. raldusega tagasi vallavalitsusele. Val- lastele ja abikaasate. (järg IkS)
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Ülejäänud õigustatud subjektid peavad
mõõdistamise eest tasuma ise vasta

valt kokkuleppele mOOdistajaga.
Teine. suurem valdkond on maade

erastamine.Käesolevas artiklis piirdu
me ainult ostueesõigusega erastami

-sega. Ostueesõigusega saab erastada
(osta) maad taluhoonete juurde või
elamukmnti.Talumaja juurde võib
erastada vabade maade olemasolul
kuni 50 ha maad. Tavaliselt küll nii
palju vaba_maad pole, sest tingimu
seks on ka veel see, et maa peab olema
taluhoonete juures.
Alevikus, s. o. tiheasl,Jstusega alal,
saaberastada varem eraldatud krunti,
mis on taotleja kasutuses, reeglina
mitte üle 0,5 ha.Tõstamaa alevikus
erastatava maa ostuhind 50 % soodus

ätusega on 4:- krooni 1 ruutmeetri
eest. Hind on väljendatud EVP-des.
Erastadasaab talumaidja krunte EVP
dega' 1. detsembrini 2000. aastal.

Kevad nagu ikka
Selle aastane kevad saabus täiesti

ootamatult,seda just valla - heakorra
eest vastutavatele isikutele.Ootamatult
saabunud suur soe pani rohu enne
olematu _ kiirusega kasvama,et kõik
haljasalad jõuaks enne rohutärkamist
riisutud.Tänu tublidele naistele sai pea
terve alev rehaga ikka üle käidud ja
natukene rõõmsamaks muutus see
ilme sellest küll. Jääb vaid loota, et
kaaskodanikud oskavad ka sedateiste

inimeste pingutust väärikalt hoida ja
hinnata.Tahaks neid tublisid naisi
veelkord tänada ja tuua neideeskujuks
kõigile neile, kes oleks pidanud ka
olema heakorrastustöödel, aga seal
mitte ei olnud.

SUUR TÄNU:.
Aino Karu, Urve Merila, DIe
Tetsman, Eve Teearu ..
Oli veel teisigi koristajaid, aga kõiki ei
mahu 'siinjuures üles' loetlema.
Loodame, et puhtust ja korda hoides
näeb meie alevik sügiseni sama
hoolits~tud välja.
Lõpuks ometi on ka valmis kaua
lubatud konteinerid prügi sorteeri
miseks.Need on üles seatud katlamaja
juurde, konteinerid on värvitud
roheliseks ja neil on punasega kiri,
·milleks konkreetne konteiner on ette

TõstamaaTuuled IkS --

Maa erastamine (mõõtmine) tulebkavas 1:2000. Plaanimaterjali alusel
samuti tellida inimesel endal temale- tagastamine või erastamise' tööd
sobivast maamõõdubüroost . peavad se,nini tegema vallavalitsuse
Nüüd veel lühidalt maade kaardi töötajad, sest maamõõtjad seda tööd
(plaani) materjali aiusel erastaniisest senini ei tee.Vallavalitsuse maakorral
ja tagastamisest, mida on lubatud teha dusega tegelevad '-0 töötajad peavad/ .

kui maa taotleja avaldab selleks soovi. kaardi järgi tagastamist ja erastamist
Selliseljuhul koostata~se maa plaan teostamakõige muu töö kõrvalt,
kaardi järgi ilma välitöid s.o. mõõt- sellepärast ei lähe ~ see töö nii kii
mist ja piiride kättenäitamist· tege- resti kui soovime. Plaanimaterjafi alu
mata. Maa kaardi järgitagastamise sel tagastamise või erastamise tasuJon
võimalikkuse üle otsustab valla- vallavalitsusele 350.- krooni. Erasta

valitsus. Talumaade tagastamine, eriti mise korral tuleb täiendavalt tasuda
metsamaa osas, kaardi järgi, ei- ole erastaja korraldajale ca 400.~krooni.
võimalik, kui puuduvad piirikivid ja l.aprilli seisuga oli maakatastrisse
sihid.PlaanimateIjali alusel erastamist kantud valla maadest 9380 ha, sellest
ja tagastamist on võimalik teostada moodustab riigimetsamaa 5396 ha.
kindlate piirimärkide olemasolul või Tagastatud on 147 maaüksust ja
kui kõrvalolevad maad on mõõdis- erastatud 48 ~aaüksust. Munitsipaalo.
tatud. -Vallavalitsuse arvamuse koha- o~d.isse on katastrisse kandmisel
selt on võimalik kaardi järgi kruntide Ermistuja Tõhelajärv.
erastamist teostada Tõstamaa alevikus, Heino Laanemets
kus on !Deil olemas alusplaan mõõt- maanõunik

nähtud. Paluksime väga ,et pandaks tunduvalt vähen-dada. See kulutus,
konteinerisse " ainult sorteeritud mis tuleb teha prügikottidele ei ole

jäätmeid.Näiteks, kui kiri konteineril kuigi suur, mugavus ja hügieen
ütleb, et sinna tuleb panna paberit, kompenseerivadselle mitmekordselt.
siis on see konteiner ette nähtud ainult Tahaks -veel too-nitada, et see on
paberile, mitte kilele, soovitus; mis võib peatselt muutuda
plastikpudelitele,plastmassile ega, nõudeks.
banaanikoortele. Hetkel on kontei- Ja kõige lõpuks tahaks koputada kõigi
nerid paberile, kilele ja akudele. üürimaksjate südametunnistusele, kel

Kavas on veel seadaüles konteiner on talvega võlgnevusi siginenud~et
metallijäätmetele. suvel sooja ilmaga on võlgu märksa
Tahaks veel kord käsitleda olmeprügi mugavam likvideerida kui talvel, mil
jaoks mõeldud konteinereid. Kontei- üürid jälle tõusevad.Suurte võlglas
nerite ümbrused on osaliselt koristatud tega on lugu seUine,et neid ·tõötlerne.
ja osalt veel koristamisel. Hoidkem Ühel võlglaSeloli juba korteist välja_ - J

neid siis korras! . tõstmise kuupäev paika pandud, kui ta~
Ve,el üks soovitus, mis võib muutuda tuli, nuttis,. ja kiIjutas lubaduse kindla
iisna peatselt ka nõudeks.Prügi võiks kuupäevaga oma võlgnevuse likvidee-
ladustada konteineritesse pakitult. rimiseks. '
See tähendab: prügi kogutakse Seda lubadust ta täitnud pole ja meie
prügikotti, kott seotakse pealt kinni ja omalt poolt talle röhkem järeleandmisi
ladus-tatakse ta sellisel kujul teha ei kavatse. Ilmselt tõstetakse ta
konteinerisseo Osa inimesi seda ka ikkagi välja.
teevad, kuid mitte kõik. See. on Sellisel pisut nukral teemal tahaks
mugavam ja hügee-nilisem inimesele, sellel korral lõpetada.Aga äi-gemuret·
kes prügi viib, prügi vedajatele ja sege, kui asjad enam hullemaks minna
inimestele, kes elavad konteinerite ei saa, kipuvad nad paremaks minema
läheduses.Kuna suvi on tulekul ja (või kuidas see Murphi ütleb).
ilmade soojenedes tugevneb.ka lehk, .
mis konteineritest 'levib.Korralikult SuFe
pakitud prügiga on seda lehka võmalik
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90 .aa~tat,;:Seliste seltsielu algusest:"\::;;_~:'rt:;~
(algqs aprillilruu lehes)

1910. aasta basaan ajal peeti ,spordi- . Aknad 6 jalga kõrged. Valmis pidi asutas kitjandusnng segakoori, mida, .

võistlused "võidujooksu ja .v.-õiduhüp- m~ja olema 1. septem1)riks.", juhatas preester Mihk~l Pops, Uno
pamisega", sügisel esimeSed põllu- Uus seltsim~~. õnnistati 2(j. oktoobril ,Naissoo vanaisa ja alguloli seal 50
majanduskursusc9; Vallavolikoguga' 1913 Seli, preestri Georg :Yälbe lauijat. KUjandusring pidas viimase
ja~sid vaidlusciLKarskUskoOsöle- (i>ärastinevälis-Eestl'õigeusu ,piiskop peo 27. oktoobril 1940. Kaks päeva
kuks vald ruume ei 3!-ldnuq.Seltsil on Jüri)' ja Tõstamaa pastori Immanuel~ hiljem oli sundlikvideerimine.
kjtjatlduse toimkond, näitemängu ja Hahli poolt Kõne pidas luterliku Seli Tegeyust alustas Seliste rahv:amaja.
ehituse koIIlisjon. Masso ,vallakooli õpetaja Oskar Sakslaste ajal kirjandusiingi tegevus
15~jaanuarlI 1912 tehti otsus järg- Gustavson, kes aastatel 1918-1920 oli jätkus. l.'inail 1943 peeti seltsi 35.

misel aastal alusUlda seltsimaja ehita-ka k:Ujand,usringiesimees., (Oskar aa.stap~va .. Karl Idas90 (NiinePÕtma
mist. Kassas oli siis .24 rubla ja 14, Gustavson valiti 1920 Riigikokk,u ja Karla) alustas peokõnet: "Täna, v~

kopikat. Seltsimajaehitamiseksandsid öli seal 1940. aastani. Ta"oli ka,194f lugqpeetud kboso~ijad, oleme kokku-
. kümne aasta peale l~~u. kooli9petajll aast'31Otto Tiefi valitsuse liige ning tulnud' sii.a, meie :~õikide majja, et
A. Rehe, tamme Jaan Tõ'Qisson,arreteeriturta NKVD pOOlttegi 1945; 'korraks peatuda ja tähistada ' Seli

- "." .... - " - - ~ ;~, - ,c.,.

Jaani-Jakobi Jaan MaItSon,An.suHans aaStal enesetapu). Avapeol esit'3S KUjanduseRingkonnaJ5. sünnipäeva.

Anson, K~ga J~ Anson,Kärdinäi~ering 0: Lutsu "Paunvere". 'C" Et me sedapäe-va:siin'võime tähistada,
Jaan Martson"vallakirjutaja H. '{~, Kirjandusringi tegevus laienes järjest.) s~ on esiteks' suur;ime ja teiseks suur,
Tominga Jaan Tõni~son,Männiku Jüri Raamatuid, hakati laenutama Järve ja õnn. Iga Seliste inUneIleon oma,noo",
Martsonj.l,NaudiVassili Naut. Nende Pootsi küla koolimajas. Näitemänge ru~es~ 'oma jõust natuke pühendanud
meeste raha~,on Seliste seltsimaja esitati KaStna.nivälja. Edukale tegeVtJ-· kiljandusringile. Meid koh~t3.b vati~
semtes. Esimene Maailmasõda-hakkas sele pani pidurid aianud sõda. Selt- de eeskuju" . Peale asutamisprotokolli
kohe rublat alandama ja kümne ~ta simaja Jõhkusid kordamööda Vene ja ettelugemist mäiestati lahkunud, tege
pämst polnud enanlolemaski. Saksa soldatid., kes majas elasid. 'hisi,· ennekõike Ants Ansut, Seli pal
.Kevadel . .1913 :,hakkas' seltsitriaja Vabadussõja ajal pölnud meestegelasiJude seltside isa.Ja siis 14.juunil 1941
ehitama !'Tõs~aa valla talupoeg tõsisemate näitemängiide jaoks. ' . küüditatud seltsi juhtivaid tegelasi.
Hendrik Mihkli' poeg KuUm" 535 1921. - 1922. aastal käis kirjandus-
rubla eest. Maja tuli ,ehitada 9,5' sülda ringi koosolekutel väga. äg-esõnasõda Andrei l!t!u
pikk, 4 .sülda lai ja· 10,5 jalga kõrge. pahem,.ja parempoolsete vaheL.1926·

S~liste rahv~ teinejjrkamisaeg.
90.aastat tagasi, mil sai loodud Selis~ kõikjaltEestist. Nii
kirjandusselts, aastat 1~8,_ loetakse mõnigi mõistis, et
Se.liste ärkamisaja. a.lguseks. Selis~ Seliste lcüla uus
rahvas .oma teotahte ja ärksa mõtle- ärkamisaeg on käes.
misegakUjutas end suurte täh~eg~, Näitllselejärgnesid
Eesti rahya kultuuri ajalukku. Nii nagU Seliste Rahyamaja
ajalugu kulgeb mööda spiraali, nii on koristus - ja värvi
järjekordne ring täis saanud ja taas mistalgud. 12. mail
tuleb rahvas kokku, et korrastada ja aga toimuvad~~Selis
hooldada oma".k;ultuuritempleid., on te RahvamaJaS suu
kultutiIj fenomen see, et praegusel red _nööripunumi~
majanduslikult raskel ajal, leidub ühe talglid. Need .' on
väikese "kolkakhIa" elanikel niipalju tänutalgud .. kõigi /22. aprill.SelisteRahvamajakoristustalgulisedlõunaootel.

jõudu, et ühiselt tulla kõkku ja teha nend~.suurte ürftus-te korraldajatele - jäägu praegusel hetkel lehe lugejaile
korda niikirik kui rahvamaja. Ei Jaaguranna Lillelaagri meesk()nnale. veel meeldivaks üllatuseks. Sügisel,
jäänud teistelegi .märgamata . Jaagu- Valmi,nudnööridega kaunistatakse' ära ~kui loetakse tibusid, alustavad aga
ranna Liillelaagri _lilleseadjate ja peatselt Pärnus Riia mnt. 81 avatav rahvamaias tööd mitmesugused huvi
Seliste rahva ennastsalgav töö. Kiriku lillesalo~g "Nirvana". Rahvamaja ringid, mis mõeldud nii noorele kui
avamisel käis 150 inimest. Suure Ree- ,pidulik avamine on planeeritud aga vanale, nii Kukekekui kanale: Kirjuta-

, de jumalateenistuse! jõudis kirik oma .koos lilleseade. kon-kursi ja gem .Seliste valla nimi taas suurte täh-
mahutavuse piirile - veidi üle :200ini- kevadsimmaniga. mai lõpul. Suve tedega ~esti rahva ajalooraamatusse.
mese. Üldse käis kahe nädala jooksul jooksul on tulemas veel õige palju .Jaak Tomson
.näitust külastamas paartuhat inimest. toredaid ja' suuri üritusi, kuid mis florist
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Lugupidämisega Karin Väii!1a

"Vokiratas" jälle sÜllDipäeval
Seekord küll -ülekantud tähenduses. tundi, Oli laulu, tantsu, humoreske ja suurüritustel kaasalöömise!.
Pärnu Maakonna jäljekordne "Mem- mitmesuguseid originaalkavu. Viimas- Natuke nostalgiliseks muutusime

me-taadi" kokkutulek toimus 19. te hulgast said publiku le~ikuteks tagasiteel bussis, kui m,eie "Vokiratta"
aprillil ja seekord oli võõrustajaks Häädemeeste memmed, kes esitasid' kaqaaegne~liige Veera laskis liikuma
Kilingi-Nõmme linn. Kilingi-Nõmme kava tingnimetusega "Lasteaed" ja lahkumisnapsi pudeli ja teatas, et ta on
on ise just oma 60-nda sünnipäeva Pärnu-Jaagupi "Meremehed". Meie meiega viimast korda:. Soovisime talle
ootel. Sene~t andsid tunnisti!st linnas esineSime tervisevõimlemise näidis- kõik edu uues elukobas ja lubasime
välja pandud plakatid arvuga 60. Üks kavaga, mis samuti tugeva aplausiga külla minna.
selline tervitas meid ka-kohaliku sett:... iVastu võeti. Peale kontserti o 'pakuti Kokkuvõtteks tuleb öelda, et torepäev
simaja lava tagaseinas. Nii me sellele kehakinnitust kenastiserveeritud ilma- . oli ja mõttes täname Pärnu Maakonna
sünnipäevale s3.ttusime." tu-suurelt, rootsilaualt Lõpuks lõime valitsust, kes meile selle mõnusa

Kokkutulek ise· oli spU!ejoone1ine"- '. tantsu ja kohtusime - vestlesime vana- kokkutuleku korraldas.
osalejaid mitusada ja taidluskontsert de tuttavatega. Annab ikka imestada
saavutas mammutmõõtmed -ligineli meie põlvkonna optimismi ja särtsu

Mis oD.pangaliin? . _
Pangateenuste kasutamiseks ei ,pea omakonto(de) seisu kohta ja konto- rinoteeringute kohta.
klient tänapäeval enam alati pani.5:a (de)l oleva raha liikqmise kohta ning Kui olete vormistanud Pangaliini, siis
tulema, oma rahaasju saab ta korral- teha oma konto( de)ga tehinguid. Pan- saate koju tasuta kontoväljavõtte, kus
dada ka töökohastvõi kodust välju- galiini· kasutades jääb ära makse- _on kajastatud kõik teie tehingud ja
mata. Seni oli selline võimalus neil, ~orralduste täitmme. Pangaliin on ka raha. liikumised. PaQ.galiini vOllJlista
kel oÜ arvuti, kuid nüüd piisab' praktiline,~ sest see töötab 24 tundi ~mine ~n samuti tasuta, jääb vaid .kuu
telefonist. ööpäevas ning 7 päeva nädalas. hooldustasu, mis on 10.- krooni.

Pangaliini kasutades märkateNarsti aja Pangaliini abil saab klient infot oma Täpsemat infot Pangaliini kohta võite·
kokkuhoidu, mugavust ja kiirust, sest . konto kohta, teha makse -, püsi - ja küsida Tõstamaa Hoiupanga kontorist.

enam ei pea iga makse tegemiseks otsekorraldu~i: avada,· pikendada -ja
tulema panka. Otse töökohalt või sulgeda tähtajalisi hoiuseid, infot
kodust on Teil võimalik saada infot väIlsvaluutakursside ning väärtpabe-

Tõstamaa Hoiupanga kontorisse palutakse joonistused
tuua hiljemalt 23. maiks!!!

OÜ PRILLIP APA pakku~ine.
PRILLIDUSS KOOS S]J-MAARSTIGA.
kolmapäeval, 10. juuuill998.a.
Silnuu\rsti vastuvõtt:
* ·silmade kontroll,' retsepti väljastamin.e· prillide
valmistamiseks.Vastuvõtu hind täiskasvanutele 65 EEK,
lastele (kaasaarvatud koolilapsed) 30 EEK. Prillide ostjale

(meie kauplusest) silmaarsti vastuvõtt tasuta.
Prilliraamid: '

* plastikraamid hinnaga 100 EEK- 180 EEK
* metallraamidhinnaga 280 EEK - 580 EEK
Prilliklaasid:

* mineraalklaasid 2 klaasi koos paigaldusega 180 EEK

(alghind)
* plastikklaasid koos kõvapinnaga 2' klaasi koos
paigaldusega 395 EEK
* bifokaalsed klaasid (kaugele vaatamine + Iugem!ne.) 690
EEK

Lisaks mitmeid erinevaid tüüpe klaase, päikeseprillid,

prillipaelad, prillitoosid.
Kõige sellega võimalik tutvuda kohapeal
Vastuvõtu algus kell 10. OO.
Buss seisab Päästeameti hoovil.

Soovijatel eelnevalt registreerida telef. 96 256
Meeldivat koostööd soovides sotsiaalnõunik Enda Väli
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Kiri algab kirikust
Nii lausub luuletaja Hando Runnel ja
,sellele ~vastu- vaielda ei saa. 'Esimesi

teateid kooliõpetusest leiab ikka
vaneMestkirikukirjadest.
19. oktoobril 1696. aastal kirjutas'
Tõstamaa kirkuõpetaja Sigismund
Segius aruandes,' et 8 aasta eest, \

saatnud "õnnis härra Forselius" Tartu-
maalt ühe kooliõpetaja Tõstamaale,
kes siin 2 talve õpetanud lOlast.
Seega alustas talurahvakool Tõstamaal
aastal 1688. Eestimaad valitses tollal

Rootsi kuningas Karl XI, kes ajalukku
läinud talurahva kuningana.
Kooliõpetajale lubatud palka - 2
riigitaalrit talve pealt - ei makstud ja
noormehest sai kirikuõpetaja sulane,

kuid temaga o1nud P'!Storil halvad
kogemused: " ta teotas ära minu leiva
(schändite mein Brot) eksides pastori
"saksa virtiniga" ja läinud siis
minema. Kolmandal talvel pannud
kirikuõpetaja kaks kõige paremini õp
pinud talurahva poisikest kordamööda
teisiõpetama, kuid kõige parem õppija
surnudära. Kas talurahvakool üle

kolme talve 'tegutses, pole teada.
Sigismund Segius kutsus kirikus
rahvast koolimaja ehi~iseks kaasa
aitama. "Talupojad olid nõus, vedasid
palgid juurde ja raiusid niipalju üles,
et valmis sai neli seina, tuba ja kamber
(die Stube und eine Kammer) ilma lae
ja katuseta". Ning siis keelasid Tõsta-

maa mõisaomaniku pärijad koolimaja
ehitamise ära. Nemad olevate maa
andnud kirikule, aga koolile ei võivat

nad midag,i anda. - Nii kurb oli'
Tõstamaa esimese koolimaja lugu.
Teine - algallikas, kus on _mainitud
Tõstamaa talurahvakooli kevadtalvel

1687/88 on Forseliuse kiri piiskop J.
H. Gerthile. Tõenäoliseltesimene

kooliaasta Tõstamaal algas jaanuaris
1688.

Niipalju, lühidalt rahvahariduse
algusest. 16. mail kuulete paljudelt
esinejateIt koolielu eilsest, tänasest ja
homsest päevast Tõstamaa valla kõigis
paigus.

AndreiUdu

Heakorra konkurss
Tõstamaa vallavalitsus kuulutab ka sel aastal välja
heakorrakonkursi. Konkurss toimub järgmistes
gruppides:

kaunim talu
kaunim eramukrunt
heakorrastatom mitmekorterilise elamu

ümbrus
kaunim suvekodu
kaunim asutuse territoorium

Konkursile võivad kas enda või naabrite objekte
esitada kõik, vallaelanikud, teatades sellest
vallavalitsusse (96-J 80) või mõnele vallavalitsuse
töötajale 31. juuliks.
Kokkuvõtted teeb vallavalitsuse poolt moodustatud
komisjon valla päevadeks, parimaid premeeritakse.

Möödunudaastased võitjad: ,
kaunim talu: Taltsioa talu Kavarus, talu

peremees August Märksoo
kaunim eramuktunt: Mirjam ja Villem

Jaansoo, Tõstamaa Jõe 2
mitmekorteriga elamu: ridaelamu Tõstamaal,

Ringi 19
kaunim suvekodu: Epp-Maria Kokamägi

suvekodu, Ranniku küla
asutus: ' Tõstamaa bensiinijaam, omanik

ErmoTamm

Lugemissoovitus

Seekord paar sõna inglise kitjaniku Victoria HoIti teose
. "Must -opaal" kohta. See on tüüpiline armastusromaan,
aga õnneks mitte "nõretav".
Must opaal kalliskivina on kirjaniku poolt teoses
kasutatud pigem sübolina kui konkreetse vääriskivina.
Must opaal seob erinevad tegevusliinid üheks tervikuks
ja esineb teoses vaid· vilksamisi. Üks peategelastest
James, lähebkaevandusse õmie otsima ja opaali leidma,
teisal kuulub opaalsõrmusena, ühele väga vastikule
kaastegelasele - proua Marlinele.
Romaani peategelaseks on omamoodi, leidlaps Carmel
March (hiljem Sinelair), kes on mustlaste poolt
Commenwood House'i (rnõisa nimetus) parki maha
jäetud. Tegevusearenedesdguvad nii isa kui ema.
Tege1f1si ja tegevusiiii'!" on palju, kuid ladus

, jutustamisoskus viib tegev,.,st edasi. Kogu aeg säilib ka
pingefaabulas, sest alati p?".ljubühe või teise tegelase
kohal mingisalapära.
Neile lugejatele, kes on kirjastuse "Sinisukk" austajad,
meeldib teos kindlasti. Mina isiklikult viimatinimetatute.. ~
hulka ei kuulu, aga selle ~'aamatu.lugemisest sain päris
meeldiva elamuse..

Evi Liiv
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Kas on võima~e1Q;!fji,stamaal?"'••:j-.-. :."~.~.' .".....•...- ".. ~.~..

Jah on. Ja kuidasve~f"" ". jõudumööda kaasanud oma tege- seltsi juhatuse liige) tappis ligi 34
Selline arvamus on valitsenud kõigil, mistesse kainimesi väljaspoolt.TLJLS särge ja sai selle eest ilusa auhinnagi.
kes on juhtunud osalema Tõstamaa ja arenedes ning tugevnedes proovime Kehvemale õngemehele anti aga
Lusti ja Lõbu Seltsi (TLJLS) avatud teha seda veelgi enam. Mägesid me nimetus "Heeringas", mis' paneb
üritustel. küll paigast nmutama ei hakka, aga punastama iga korraliku õngemehe
Tõstamaa Lusti ja Lõbu Selts. mõne künka tahaksime tasaseks lükata (heeringaid püüavad ju kalamehed ja
Sündinud 25. detsembril 1996.a. küll. Lähiaegadel ongi seltsi aktiiv- lausa tonnide kaupa).
Tõstamaal. ' senllltel liikmetel plaanis vallutada Lisaks TLJLS liikmetele, kelle hulgas
Sünd registreeritud 19:märtsil 1997.a. Tõstamaa kõrgeim mäetipp - oli mitineid kohalikke prominente 
Pärnu Maakohtu Registriosa-konnas. "Levarott". Tulemustest" teavitame valla volikogu liikmeid, kohalike
Parteiline kuuluvus: Mittetulundus- üldsust sHs,kui ohtlik retk Tõstamaa' etteVõtete juhte ja tunnustatud
ühing. põlislaantes onjubaselja taga. kultuuritegelasi, osales ka väikese-
Jüngreid 18. Hiljaaegu tähistasime enda jaoks. ühte arvuline seltskond väljaspoolt TLJLS-
TULS ühendab endas vabatahtlikkuse olulist saavutust, üks meie üritustest L Loodame, et me omC!-tegemistega ei
p6him6ttel inimesi, kes mingil moel on kandis jäijekorranumbrit "teine" ja häirinud mitte-osalejaid.

seotud T6stamaa vallaga ja kelle pani sellega aluse traditsiooni tekki- Siinjuures peab aga märk~a, et see
sooviks on selle piirkor:ma inimeste misele. Nimelt toimusid 01;.. üritus ei ole.olnud ainus. Onnestunud

ühtekuuluvustunde, tugevdamine, 02.05.1998.a. Tõs~aa Lusti ja Lõbu ja kordaläin~d ürituste~s võib pid~a
kohalike traditsioonide jätkamine ja Seltsi II Särjepäevad. Saavutus, mille ka "TLJLS Jõulupidu" ja iga-aastast
taaselustamine, . kultwrilise elu üle me oleme isekeskis uhked ja seda perematka "Tere Kevad!". Lähiajal on
mitmekf1lg~emaksmuutmine ning selle päris mitmel põhjusel: toimumas veel, "TLJLS Jaanituli" ja
aktiviseerimine. 1.Oli ta juba teine samalaadne üritus. "II Mvenapäevad", mis on samuti
(Väljavõte TLJLS põhikirjast) 2. Osalejate arvoli kahekordistunud. saamas traditsiooniks.

3. Osalejate ring oli laienenud nii Nüüd tahakski tänada kõiki kohalikke
geograafiliselt kui rassiliselt. inimesi ja asutusi I kes oma abi
4. Organisatsiooniline külg oli valmidusega on tublisti kaasa aidanud
paranenud. TLJLS ürituste kordaminemistele.
Tegemist oli särjeõngitsemise võist- Asutustest. võiks ära nimetada
lusega, mille juurde kuulusid kõik Tõstamaa Keskkooli, Teedevalitsuse

'elemendid, mis lõbusa Ja lus.tliku ja loomulikult seltsi üks lemmik-
meelega kaasas käivad. 'paikadest - "Täring". Loodame, et

Särjepäevade eesmärgiks oli ,teadvus;..ckoostöö nendega laabub ka edaspidi.
tada _i!ldsust "Rutilus rutiluse"" kui Teavitame üldsust ka edaspidi oma
loomariigi ühe huvitavama ja tegemistest,. mis võiv~ laiemat hilvi
mitmekülgsema esindaja olemusest ja pakkuda ja ehk anda ka mõne hea idee
tema rollist Uhiskonnas toimuvates teistele aktiivsetele inimestele. Proo

Ol~d paiskavad meid s~geli eema!e protsessides ning sportliku jõukat- vime ka edaspidi kohalikel üritustel
meIle armsatest paikadest Ja sumise kaudu määratleda "Homo anda endast parima, 'olgu need siis
inimestest: Igaüks. raj~ ~illa nenden~ sapiensi" ja "Rutilus rutiluse~' jõu- spordi ;Õi lqIltuuri vallas.
omamoodI. Grup~le InImestele saI vahekordadest looduses. Jõuka~~u- Lõbusat ja lustliklq.lmeelt ,kõigile!
selleks TLJLS, mIs peab tugevdama misest selgus, et kuigi särgi oli ' ,
jub~ .väljakujunenud sõprussidemeid. jõevees palju rohkem kui inimesi
KUIgI TL~~ teg~~ on suunatud, kaldal, olid inimesed neist hulga
praegu eelkOlgeoma lukmetele, oleme tugevamad. Parjm võistleja (muuseas -:-

* ,* *

Valla ajaleht "Tõstamaa Tuuled" tervitab Tõstamaa Lusti ja Lõbil Seltsi otsustavat tulekut
kohaliku ajalehe v~ergudele. Mäletatavasti otsisime neid 'juba läinud aastal. Teie kena
üllitis!!gaseoses tekkis meil mõte. TLJLS võiks ko"aldada omakeskis konkursi "Tõstamaa
Tuulte" kolumnist; kohale. Loodame edaspidisele kenale koostööle! ',

Toimetus
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Töökorraldusest Tõstamaa Tervisekeskuses, -

mai

Madis Veskimilgi
06.05.1998

Tõstamaa Tervisekeskuses -.on aastate

jooksul kindlakskujunenud vastuvõtu
ajad. Siiski pean vajalikuks neid veel
kürrata. Süüvitan alljärgneva lehest

väljalõigata ja kleepida nähtavale
kühale. Arsti vastuvÕtt:

Esmaspäev
Teisipäev 9.00-15.00
Kolmapäev
Reede

- lõunapaus: 12.30-13.30
Neljapäeva 15.00-19.00

Autojuhtide arstiik komisjon ja
terviselehe vormistamine nelja
päeval 14.00-15.00. Tasu on selle
eest 50.-, teistel päevadel aga on
tasutopelt, so.100.-. Tervisekeskuse
mobiiltelefon on 0-8-25 230445.
Kodukutsete vastuvõtt hommikustel

vastuvõttudel 9.00-10.00. N'eljapäe
val mobiiltelefonil.

Manitsus. Teisipäevon väikelaste ja
rasedate vastuvõtu päev. Tavaliselt
kügub iga inimene jõudu ja julgust
enne, kui tuleb lõpuks oma
mure(de)ga arsti juurde. ~inupoolne
suur palve on: sellel päeval sellistel
haigetel vastuvõtule mitte tulla. Seda
saab täiesti vabalt teha päev varem või
hiljem. Väga raske .on teisipäeval
tulnud haigeid saata küju, kuid
väikelastel ja rasedatel .on_ sageli
rahvast täis -umbses ooteruumis veelgi
raskem.

LõunaDaus. Käesüleva aasta algusest
.oleme kehtestanud lõunapausi, kella
aegadel 12.30-13.30. Kui plaanite
vastuvõtUle tulla, siis palun nendel
aegadel seda mitte teha. Raske on
kabinetist lahkuda, kui ooteruumis .on

veel patsiente. Sedasi libiseb sageli
aeg kehakinnitamiseks ja koduvisiiti
deks tööpäeva lõppu. Kannatab
töökvaliteet.
Mobiiltelefoni valvetest. Tõstamaa

vald _asubPärnust 30-60 km. kaugusel.
Kiirabi loogika siinse kandi patsien
tide pöördumisel sinna: -kõigepealt
üles .otsidaoma arst, seda kellaajast ja
nädalapäevast sõltumata. Sellest .on
võimalik aru saada, sest olemasülevate
vahendite ja võimalustega .onvõimalik
enamus prübleeme lahendada koha-

peal. Kiirabi väljakutsumine .on .otsida. Arstina _ei sa öelda ei, kuid
vajalik patsiendi transpordiks haig- inimesena tahaks öelda: miks te alles
-lasse (kui patsiendi seistpld seda nüüd ärkasite või kannatage hümseni
nõuab või kui muud võimalust tõesti ja tulge vastuvõtule.
ei üle). ~üle võimalik;et üks inimene, Uus kord Tervisekeskusesse helista
tervist .ohtu seadmata .on suuteline misel. Telefün on arsti töölaual.

pikemat aega ülema kättesaadav 24 Vastuvõtu jooksul vastame sageli 30
tundi ööpäevas,' 365 päeva aastas. 40 kõnele. Ka ühe patsiendi läbi
Seetõttu .oleme sisse seadnud mübiil- vaatuse joüksul on teinekord .olnud 5
telefüni valve. Esmaspäevast reedeni 6 telefoni kõnet, raske .on katkestada
vastab telefünil arst, nädi:\.lavahetustd küsitlus poolelt sõnalt ja hakata
aga Eve Käär või 'Rita Ngpeus. tegelema sageli uue vastuvõtuga,
Nemad .on suutelised andma- tasemel sedapuhku juba telefoni teel "vahele
abi ja tegema koduvisiite ka arsti trügijaga". Nürmaalsest tööst ei saa
juuresülekuta: Niisiis, kui vajate seejuures juttugi .ülla. Kõik see .on
töövälisel ajal kiireloomulist abi, tinginud vajaduse midagi välja
teatage sellest mübiiltelefünile. mõelda. Lahendus .oleks autümaat

Tööaee:adest. Tervisekeskuse tööajad vastaja. Plaanilisi kodukutseid (ini
.onilmunud palju kürdi vallalehes, ka mene .on näiteks olnud haige 1-2
.on need kitjas uksel. Tihtipeale päeva ja .otsustab lõpuks arsti küju
pöördutakse peale vastuvõttu tavaliste kutsuda) võetakse vastu hommikustel
muredega, mis ~ kestIiud päar päeva- vastuvõttudel kella 9.00-10.00. Nõu
nädalat ja kannatavad edasilükkamist anneteks saab helistada 14.00-15.00.
järgmise päevani küll. Seejuures Teistel aegadel vastab automaatvas
põhjendades: Ma vaatasin, et Teil tuli taja, eeltoodud teabega, ka süovitu
põleb, tulin rääkima et ... , Päeval .on sega helistada kiireloomulistes küsi
siin palju inimesi, ma tulin nüüd .... mustes mübiiltelefonile. Nii .on pat
jm. Arstina ei saa öelda ei, kuigi sient _saanud infüt ja tagatud rahulik

'inimeSella on need pöördumised väga vastuvõtt. Küllap tekitab uus kürd vei-
vihastamapanevad. di st:gadust, kuid teisiti jätkata ei saa.
Koduvisiitidest. Arstlikult on kodu- Head. patsiendid.
visiit põhjendatud, kui patsient .on Olukorras, kus päevas käib
ägedalt haige - tugev nõrkus, valude vastuvõtul 15-30 inimest, selle aja
tõttu takistatud liikumine, teadvuse~ jooksul teeme põhianalüüsid ja
häired, kõrge palavik, südamehäired. uuringud, määrame ravi ja
Koju ei tühiks .arsti kutsuda selle- soovitused, peale vastuvõttu aga on·"- -

pärast, et nii .on patsiendil võibolla veel 5-6 koduvisüti· valla igasse·
mugavam, ei pea bussi ootania,kanti"on tekkinud kindel vajadus
piletiraha maksma ja ooieruumis töö paremaks ja konkreetsema.ks
teinekord 2-3 tundi ootama. Unusta- korralduseks. Nii on ka tulemus
takse tihtipeale asjaolu, et arstina .on parem, samuti saab nõnda vähen
raske üht või teist otsust vastu võtta ja dada oluliselt arstkonna seas üsna
ravi mälirata kui poletehtud põhilisi levinud läbipõlemissündroomi ohtu.
uuringuid ja - analüüse. Sellised Eeltoodu ei ole etteheide, vaid .
koduvisiidid lõp-pevad sageli kutsega pigem põgus valguseheit meie--töö·
vastuvõtule, siis teeme need ja need vähestele ebameeldivatele nüans-
analüüsid, röntgenipildid jne. Sõita sidele. _ .
seda ütlema 10-20 kilümeetri taha .on Meie kõik oleme siiski inimesed.
veidi kurb. Küsimus ei üle rahas, vaid . Mõistkem ja hoidkem üksteist.
arsti ajas. Vastakaid tundeid tekitab ka
olukürd~kus patsient on vaevelnud 3-4 Lugupidamisega:
päeva ja otsustab näiteks laupäeva
õhtul või pühapäeva hommikul arsti
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Andrei Udu

Eve Käär, Rita Algpeus, Aime Maruse, Manivald Pössa, Liina Käär, Taimi Metsarnägi
Siim Sireli, Aimar Sireli, Jaan Pert, Eneli Elleste, Liis vääna, Minna Pert
Risto Jürgens, Marilin Tetsmann, Ranno Vahtel, Andre Väli, Helena Vits, Regina Algpeus
Anni Reinfeldt, Tõnis Kukk, Liisu Aava, Kristiina Reinfeldt, Hannes Vahernäe, Liina

Demo Kiidjärv, Alvar Maruse, Ranno Pavlov, Elo pu1k,Angela VaakS, Imbi Bart
Kalle Sutt, Viljar Tugim, Oliver Leas, Elo Orav, Karolin Vesik, Maris Karotamm,
Liia Oidjärv, Raine Viitas, Astri Martson, Madis Veskimägi, E~ Martson, Mihkel LühiSte
Liina Orav, Argo Antsu, Kati Põlm, Janno Palits, Triin Dervojed, Hegert Vesik
Merli Mirk, Terje Mirk, Argo Mirk, Margaret Karlson, Lembit Martson, Grete pukk
Kairi Kuur, Aivar Lubaorg. Trond Sundvor, Triinu Pert, Karin Reinson, Dmitri Mihhejevits
Kristiina Joao, Raul Joao, Ene Lehtsalu, Age Jürgens, Rivo Randmaa, Taivo Talpas
·Andra Vaaks, Ave"Tuisk, Epp Tuisk, Frigo pukk, Urmet KarotamIn, Sven Jürgens
Eege Laansoo, Meeli Raavik, Marika Heinla, Kristel Jürgens, Katlin Jürgens, Gerti Simmer
Sigrlt Saarts, Egle Leebnaa, Erika Leebnaa, Toomas Selge, Marika Jänes,Siim Selge
Erge Saare, Karli Kiirats, Martin Haljas, Raili Männamäe, Reijo Toomsalu, Õie Männamäe
Ida Joao, Mario Oid~u, Eda Vallimäe, Karoliine Kask, Janari Jaansoo, Rain Kaljurand
Tõnu Reinfeldt, Ragnar Teearu, Marta PõltsaID, Kersti Merimaa, Karin Kiisler, Toivo

66
80
200

75
117
214
166
74

77
131
58
56
52

I114
III 5
VI
III 6
IV8
V2
V3
III 7
III 8
IV9
III
112

II3

16. mail 1988
kogunes seltsimaja väiksesse saali
kümmekond ajaloohuvilist, sest aeg
oli küps asutada Tõstamaa Muinsus
kaitse Selts. Pärnust olid nõuga abiks

Eduard Rajari ja Urmas ,Sinkel. Seltsi
vanemaks valiti Andrei Udu, kirja
toimetaja-kassapidajaks Linda Järve
ja välitööde juhatajaks Meelis Pert.
Esimesed töötalgud tõid Tõstamaa
surnuaiale paarkümmend inimest ja
kalmistu ümbrusest kadusid prahi
mäed. Teisena tehti korda Tedremaa

ohvrikivi ümbrus Vaiste järve ääres.
Kolmandana sai teoks ekskursioon

plöödaTöstamaa valda, kus asju nähti
ilma punaste prillideta. Osavõtjaid oli
2 bussitäit I pluss trobikond sõidu-
autosid, ja seal siis otsustati: lähme Vallaekskursioonist osavõtjad. 14. august 1988.
Tõstamaa kirikut taastama. Kirik jäi " Ei jäänud selts kõrvale rahvuslikest tegevus surnud ei ole. Kui vaja, tuleb
tegevuskohaks neli aastat. ettevõtmistest. Balti ketti sõideti see seltskond, kes kümme aastat tagasi
Tänu mumsuskaitsjatele ei ole ale- TõstamaaIt kahe bussiga. Viimane alustas, jälle kokku.
viIrus kirikuvaremeid, vaid isegi suurem töö oli Lõõba keskaegse
korralik kabel, kus vallaarsti valu ja "külakalmistu võsast väljaraiumine
vaevaga: kaasaegne külmseade. kaks aastat tagasi. Päriselt seltsi

Tõstamaa jüriöö teatejooks
üldarvestus,arvestus vanusegruppides:kuni 40 a. 0 võistkonda; 41-60 a. 6 võistkonda; 61-90 a. 8 võistkonda;

~ 91-180 a. 9 võistkonda; 180- 4 võistkonda
1. TIKI-RIKl7.02 IV l' 101 Heleri Bauer, Andres Sahtel. Jaanika Soosaar, Kaido Martson, Ave Martson, Joel PUIk
2. SIMPSON IV 2 97 Karmen Martel.Oitlin Kepp, Raina Pavlova, Elmo Vahernäe, Bronek Bart, Argo Kaelep
3. VANAD TEGUAD IV 3 105 Raidi Rand, Deivid Väära, Renate Algpeus, Tauri Jurjev, Egle Niine, Tanno Blasen
4. TÖHELA IV 4 92 Marek päästel. Indrek Meras, Raido Salk, Reesi Lapp, Merje Pihelgas, Kadri Jõgi
5. KRISTIINA IV5 125 Kristi Miidu, Lagle Adler, Kristiina Lepik, Kuldar Miidu, Algis Kiinvald, Silver Laansoo
6. VÖITMATIJD III 1 80 Kaarel Altmäe, Gert Haller, Tanno Laan, Viivica Leibur, Reelika Jurjev, Margit Pusse.
7. POOTSI IV 6 133 Marko Siinne, Alar Siinne, Heiki Niine, Merike Miemis, Kristi Tammela, Leana Tõnts
8. JULLA " III 2 83 R.eenaPavlova, ~us Midri, Margit Maruse, Jaan Miidu, Merit Kaelep, Rander Jänes
9. LILLEKE IV 7 142 Üllar Maruse, lUe Tetsamann, Ülo Maruse, Tiina Sahtel Hannes Heamets, Marianne Algpeus
10. VIII KLASS III 3 84 Side Sarapuu, Erko Oidersalu, Elar Oidersalu, Anneli Kaljurand, Mihkel BorkVel. Evelin
Vahernäe
11. POOLLOLLAKAD
12. POOTSI KOOL II
13. KlFA
14. POOTSI KOOL I
15. TEOD
16. EESKUJUD
17. SOSS
18. VALLAVAESED
19.PEETSU
20. RANNA .
21. TUPLA VUDUAD
22. GEPARDID
23. VÄLEDAD POISID
Maruse
24. VAPRAD JA ILUSAD V 4 240
25. VÄLEDAD SIPELGAD II 4 55
26. I KLASS" II 5 49
27. DUMLE VUDUAD II 6 52

Matvejeva
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Kallid emad - vanaemad
ootame Teid !

Viktor Roos

Erich - Gustav Taal
Maria Karotam:

Elmar Hindrimä
Sinaida Mikk ~
Vello Martson'

EMAl)EPAEV A
KONTSERT

Tõstamaa Seltsimajas
Reedel, 8.mail kell 17.30

- ;":

Esinevad Tõstamaa valla

laulu - ja tantsulapsed

79
1.8,

~n
7-7'

7(j.,;·

75

Teade

Hoiupanga.
klientidele!

Seoses Hoiupaflga
ime -kontoriruumi

avanusega ,on
tasuta

kaardinäilal
11.05,,98 - 15.g5.98

Olete kõik I
oodatud!

Jaagui-annaLillelaageri pere tänab Teid

kõiki, kes aitaSidjätkuvalt Seliste·
, Rahvamaja korrastustöödel.

* ,* -*

Seliste" Rahvamaja pidulik avamine..
toimub 30. mail 1998.a.'k.ell '18.00 ning

iellele järgQevasimmaniga. '
* *,' *

Jaaguranna Lillelaager kutsub Teid kõiki
Tõstamaa valla rahvas ja kaugemaltki osa

saama lilleseade demonstratsioon
esinemistest 31. mail ke1l14~OOSeliste

,-Rahvamajas.
Lugupidamisega Alex Trope

Jaak Tomson
Tel. 825261662

Õnnitleme maikuu sünnipäevala,psiJ
Maria Sõmer 91, " Pauliine Pihelgas-
Salme Miidu 88-- Nikolai Leas '

Minna Press, _". ' , ,86· ',Johan'!,esKangur

Alelfsa'}4f{[ Mänäla83 VelliUper··
Salme Michelson _, 81 - ,_'," Leonida Ridmand

Evfrosinia Tõilismäe - ., ' . 79 '. Elviinf{ S(llmistu

KEV ADKARGAMINEi
ANSAMBLIGA

"Kukerpillid"
Tõita'tnaa Seltsimaj.

Reedtl, 29~'Mailke1l22.00
I

Pääse:30.-EEK e I.

Pootsis Sillametsa'talus

! ka sel hooajal saadaval SlJuresvalikus
tomati ja teiste köögiviljade - ja

lilletaimi.
Müügipäevad Tõstamaal

8, 14,22, 29.mai,'
Alates kell 9.00 alevi paiklas ~

Milvi Rand tel. 96354

SÕidame 22. - 24. Mai KIHNU SAARELE
'Võtame konkursi korrasoma reisiseltskonda juurde injmesi.
Kandidaadiit eeldame:

• vanust 23 - 30 a.
• valmisolekut meeskonnatööks

• võ4)keelte oskust(kihnu murre)
• ntipukUst ja orienteerumisoskust suure informatsioonivoo

keskel

• stressi~14luvustja stihtlemiSyalmidust
• jalgratta olemasolu
• varasem reisikogemus, --

• päikselist ellusuhtumist .

• Omalt poolt pakunie:
• huvitavat reisi noores kollektiivis,

• eneseteostus jakaIjäärivõimalust

• Kandideerimis<?~ palume saata hiljemalt 15.05.1998.a.
avaius koos CV,,:cgaja ühe lehekülje pikkune käsikirj~

nägemus tuleyasest reisist ja enda sobivusest I

reis~s.e,lts~,o~.~dressi1- Varblamnt. 3, Tõstamaa,,' 'I'

I,e, ,Selts, ~,J~amargus,O,na,allPEOPL,~ ~AG~MEN1 ., .".' " , '. -" Tulge toslste tegI]ate sekka !I

, Tõstamaa Raa..'1iatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel.
tel.

. tel.

96 184
96172
96231


