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Tõstamaa Vallavolikogu
korraline istung toimus 17.juunil 1999. a.

juuli 1999

Päevakorras.
1. Infominutid
2. Tõstamaa kooli internaadi

hoonest
3. Teemääruse arutelu

4. Varb1a valla üldplaneeringu
kooskõlastamine

5. Finantsküsimustest

6. Valla põhimääruse uuest
redaktsioonist.

Info vallas toimunust ja toimuvast.
Vallavanem alustas meeldiva

tõdemusega, et üks valla
probleemidest, mis on korduvalt
olnud arutusel ka volikogus ja
teinud meile muret pikka aega,
nimelt politsei puudumine, on
nüüd saanud ehk lahenduse - meil

on alates juunikuust tõesti tööl
konstaabel Priit Langi.
Suvistest tegemistest siis niipalju,
et ehitustegevus jätkub: oluline on
koolimaja II korrusele valmiv
algklasside osa, mis peab valmima
l.septembriks ja tähendab seda, et
kõik Tõstamaa keskkooli lapsed
hakkavad õppima ühes majas ja
lasteaiast viiakse ära I,ll j a III
klass. Muinsuskaitsealased tööd

jätkuvad ja järgmine etapp, mis
käiku läheb on mõisakomplekti
saaliosa, mida ehk jõulupeol
imetleda võib. Tõhela rahvamaja
ehitus-remont käib täie hooga ja

peab valmis saama 16.juuliks.
Ääremaade programmi raames on
rahad tulnud Kastna paadi
sadamale või tagasihoidlikumalt
öeldes paadilautrile, mis peaks
mahutama paarkümmend paati.
Ehitab HÜDROMEL, kellel on
kogemusi ka Manilaiu ja Munalaiu
sadama ehituselt. Manija
külakeskuse ehitustööd lähevad

käima pärast Tõhela rahvamaja
valmimist. Heameel on tõdeda, et
Tõhela mehed on suutnud kokku

panna korraliku ehitusbrigaadi,
millest võiks ju perspektiivis välja
kasvada tõeline ehitusfirma. Veel

peaks suve jooksul korda saama
paar silda Tõstamaa jõel.
Tõstamaa Seltsimaja juhatajana
töötab (ajutiselt) alates I.juulist
Maire Adler.
Tõstamaa teed on hööveldatud ja
kruusateed on kohati päris head.
Mustkate (2,5 kordne ülepinda
mine) mis on pandud alevisse, on
pandud tehnoloogiaga, mis on 3
korda odavam kui asfalteerimine.

Kuidas see end õigustab ja kas
tuleval aastal seda j ätkata, on
hiljem näha. On käivitunud ka nn.
vüdaprogramm, mille käigus
saavad Tõstamaa majad uued
numbrid ja tänavad uued sildid.
Kuhugile pannakse üles ka suur

valla kaart ja sinna peale
märgitakse kõik, mis meil vallas
olulist on.

Ülejäänud päevakord kulges
rahulikult ja ilma eriliste uudisteta.
Volikogu otsustas anda Tõstamaa
valla poolt kooskõlastuse Varbla
valla üldplaneeringule. Kõik
volikogu liikmed hääletasid selle
poolt.
Volikogu liikmeid valgustas oma
valitsuslikes küsimustes POL 'I
esimees Valdeko Kailit.
Tõstamaa kooli internaadihoone

omandiõiguse probleem esialgu
veel püsib, seetõttu venib ka selle
maja ümberehitus. Probleemi
olemust selgitas volikogule
vallavanem Toomas Rõhu.

Teemääruse arutelu juhtis ja
kommenteeris Toomas Rõhu. See

oli nimetatud määruse 2.lugemine.
Tõstamaa Vallavolikogu korralise
istungi lõppedes tänas vallavanem
volikogu meeldiva koostöö eest ja
soovis head puhkust! Puhakem
meiegi, et siis sügisehakul enne
kohalike volikogude valimisi taas
poliitikast huvituda, asjas kaasa
lüüa ja oma otsus teha.

Lea Rannik

Must kroonika (juuni 1999.a.)

• 09.06 avastati 1,2 km
liinijuhtme vargus Pootsi küla
Tani alajaamas. Algatatud
kriminaalasi.
• 01.-04.06. Tõstamaa PMOÜ
aidas ära vahetatud

teravilj akombaini veoratas
kasutamiskõlbmatu kummi ja
velje vastu. Algatatud
kriminaalasi.

• 06.-07.06. Seliste külas sisse

murtud Rein Ü. Talumajja, kust
varastati ära makkraadio

"Panasonic", kohvimasin
"Severin", 2 elektrikaitset,
toidunõud ja õhupüss. Algatatud
kriminaalasi.
• 01.-19.06. Seliste külas sisse

murtud Milvi L. soojakusse, kust
on ära viidud suur tahvel

puitkiudplaati, tropidja 15 m
elektrikaablit. Kahju selgitamisel.
• 21.06. avastati 800 m

liinijuhtme vargus Tamba külas
Paatsalu alajaamas.
• 21.06. Lõuka külas Aiva R.

ehitusjärgus olevast majast
varastati 50 saepuruplaati ja 300
ahjutellist. Algatatud kriminaalasi.
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Miks vald ei ole ostnud traktoreid.

Lugupidamisega
Toomas Rõhu

vt. eelmine valla leht, Vello Karlsoni artikkel "Tänuavaldus ja palve"

Lp. Vello Karlson Aga oletame, et vallavalitsus välisriikide poolt doteeritava ja
Tänuavaldust oli kena lugeda. tõepoolest traktori ära toob. Kas on seetõttu odava toodangu sissevool,
Hariduselu korraldamine on olemas Sinu poolt mainitud "head, kehtestada tootjatele kindluse
seadustega pandud valla- odavat ja vene oma", aga oletame, loomiseks tootmiskvoodid ja
valitsusele, seega on tegemist ühe et on. Traktorile on vaja traktoristi. otsida riiklikul tasandil lahendusi
töökohustusega. Meie ja kooli- Sellestki on vähe, vaja on ka toodangu eksportimiseks. Kõigest
rahva tarkus kipub aga otsa saama, haakeriistu ja kütust. Kui arvutada sellest on olnud palju juttu, kuid
kui õpilane ei soovigi haridust välja ühe töötunni hind, tuleb see täna seda süsteemi pole. Pole
saada ja kipub veel teisigi segama. üle 200 krooni. Seda on palju, ilmselt sellepärast, et maameeste
Ei tahaks Sinuga nõustuda, et üritame traktoristiga rääkida, ehk hääl Toompeal on liialt nõrk,
lastekaitse seaduse paragrahvid on õnnestub pudeliga. Seegi kallis, Tõstamaa kandi hääl puudub
just see põhjus, mille toel ehk salaviinaga oo' jne. Tegelikud hoopiski. Ka Euroopa Liidu käsit
kõnealune väät (õpilane) on kulud kandku aga keegi kuskilt. luses ei ole põllumajandus üksenes
kõveraks kasvanud. Ilmselt tuleb Ilmselt tuleb tuttavette. Õige pea tootmisharu, nagu tänases Eestis,
põhjust ikka mujalt otsida. Suurim on kohal mehed Kastnast, vaid selles nähakse maa asustuse,
tänu on aga see, kui meie toetusest Tõhelast, Pootsist jne., nõudes kultuuri ja elustiili hoidjat.
on tõepoolest abi "kõveravõitu õigustatult - neilegi traktorit vaja. Seepärast arvan, et süüdistada
väädi" kasvamisel sirgeks ja Edasi mõeldes, ka laudad on sandis lapse viltukasvamises lastekaitse
tugevaks puuks. seisus, vald võiks ka lehmi pidada seaduse paragrahve ja näha maal
Nüüd Sinu traktoriteostu ette- ja ega seadki paha teeks. Oleme vaesusest pääsemiseks vallavalit
panekust, mille üle oleme ennegi välja jõudnud kolhoosini, mille suse traktoriostu - need pole lahen
vaielnud. Vallavalitsusele on vastu Sinagi, Vello, minu dused. Maale on vaja peremeest ja
seadustega pandud hulk kohustusi, mäletamist mööda alles hiljuti peremehele tingimusi normaalseks
rohkem, kui täita jõuame. päris kõvasti olid ja erastamist tootmistegevuseks. See on
Põllupidamist nende hulgas pole ja nõudsid. põllumajanduse jaoks kõige
see ei käi ka kuidagi kokku Eelnev ei olnud mõeldud tänase efektiivsem süsteem, vallavalitsuse
turumajanduse põhimõtetega. Eesti põllumajanduse viletsuse ülesanded on teised. Seetõttu peab
Näiteid põllumajanduse juurde- kallal norimiseks. Olukord on vallavalitsus jääma kahjuks ilma
pookimise tulemuslikkusest on tõepoolest katastroofiline, sööti on ka Sinu poolt lubatud ausambast.
meil lähiminevikust omast käest jäänud sadu tuhandeid hektareid
võtta, seepärast arvan, et igaüks põldu, maal pole töökohti, tootjad
peab jääma ikka oma liistude töötavad kahjumiga. Minu arvates
juurde. on vaja tollidega tõkestada

Tänu!
Tõstamaa Vallavalitsus tänab kõiki lauljaid, tantsijaid ja pillimehi, kes esindasid valda üldlaulu- ja
tantsupeol. Eriline tänu kollektiivide juhtidele Viivi Karlepile, Tiia Schärile, Karin Reinsonile, Maimu
Juhkamile ja Rein Vendlale, kelle juhendamisel jõuti laulupeoks nõutavale tasemele ja läbiti valikusõel.
Soovime, et Te kõik kannaksite laulu-, tantsu- ja pillimängupisikut ka edaspidi!

Vastavalt rahva j a eluruumide loenduse seadusele

peavad aleviku hoonetelolema numbrid
Tulenevalt sellest on vallavalitsus tellinud nõuetele

vastavad ühtsed majanumbrid. Vastavalt vallavalitsuse
otsusele palume numbrid välja osta ja hoonetele
paigaldada 1. oktoobriks.

Numbreid saab vallamajast, maksumus 65 krooni.

Tõstamaa valla buss sõidab juulis ja
augustis neljapäeviti marsruudil

TÕST AMAA-ALU -JAANIMARDI
TÕSTAMAA

väljumisega 14.30 Tõstamaa kaupluse
eest ja 15.00 Jaanimardi bussipeatusest.
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Tulemas on III Tõstamaa valla päevad

juuli 1999

13.-15. august 1999
reedel, 13. augustil

17.30 spordiüritused kõigile, jälgi erireklaami !
20.00 vallapäevade avamine
21.00 Kastna kaupluse külapidu:
tantsuvõistlus, loterii, ilutulestlk

1997. aastal tekkis mõte
korraldada ka Tõstamaaloma valla

päevad. Tänaseks on üritus
toimunud kahel korral j a hästi
korda läinud, tänavu 13.-15.
augustini on tulekul III Tõstamaa
valla päevad.
Ürituse mõte oli ilus al suveajal
kutsuda kokku nii tänased kui

endised vallainimesed, pakkuda
taaskohtumisi ja suvist puhkust
igapäevategemistest. Oleme
üritanud pakkuda eriilmelisi üritusi
valla eri piirkondades, korral
dajateks inimesed, kellel ilma
pikalt peale käimata on midagi
teistele pakkuda. Kui keegi leiab,
et midagi on puudu või mõnes
külas ei toimu üldse midagi, tuleb
ise pihta hakata. Vallapäevad on
olnud ürituste korraldajate nägu,
vallavalitsus on tegelnud vaid
koordineerimise ja ajakava koos
tamisega. Et senini on eestvedajaid
jätkunud, näitab eelmisel aastal
kuuldu: kahjuks ei jõua kõigile
üritustele.

Vallapäevad algavad traditsioonili
selt avaetendusega. Esimesel aastal
oli see Levaroti mäel valla

ajaloost, teisel - alevis pritsu
meeste tule, vee ja suitsuga.
Tänavune toimub keskalevis, mis
nimelt, olgu väike saladus.
Kinnituseks, et üritus ei ole ainult
alevikeskne, on eelmistel aastatel
toimunud üritused Kavarus,
Pootsis, Munalaius, Selistes, Kast
nas, Tõhelas. TänavU toimuvad

külapäevad Peemi ja Lao külas,
külapidu Kastnas, näitus Seli
kirikus. Vallapäevadeks lõpeb
kapitaalremont Tõhela rahvamajas,
toimub maja pidulik avamine
etteastete, näituste, võistluste ja
tantsuga.
Igal aastaloleme meenutanud ka
ajalugu. Näitused Vaike Hangult,
Riho Välilt jt. on alati suurt huvi
äratanud ja toimuvad ka tänavu.
Omaette fenomeniks olid tänaseks

kahjuks manalamehe, valla
päevade idee kaasautori Andrei
Udu ajalugu tutvustavad reisid
valla eri piirkondadesse. Tänavu
jätkab traditsiooni Andrei tütar
Mari Lühiste aleviku ajalugu
tutvustava jalutuskäiguga.
Vallapäevadega on alati koos
käinud kaubandus, ja mitte üksnes
müügi osas, vaid ka ürituste
korraldamisel. Traditsiooniliselt

löövad ka sel aastaloma üritustega
kaasa TKOÜ, Sauli äri, Kastna
kauplus. Jätkub turuhommiku
traditsioon, oma kaupa oodatakse
müüma ja näitama valla talunikke,
käsitöömeistreid, kalamüüjaid ja
kõiki teisi. Müügisoovi on
võimalik kooskõlastada Enn

Martsoniga.
Lisaks oma tegemistele oleme
püüdnud pakkuda ka tippkultuuri.
Toimub juba omainimeseks saanud
Epp-Maria Kokamäe maalide
näitus, traditsiooniks on saamas
igaaastane kirikukontsert. Kui
eelmisel aastaloli esinejaks RAM,

siis tänavu annab kontserdi kogu
maailmas tähelepanu äratanud,
omanäoline Arsise kellade
ansambel Aivar Mäe juhatusel.
Seda ansambli tiheda töögraafiku
tõttu harukordset võimalust

soovitan küll kõigil kasutada ja
tulla ilusat ja kõrgetasemelist
kontserti nautima.
Oma vilistlased kutsub kokku
Tõstamaa Keskkool, et näidata
majas toimunud muutusi,
mõtiskleda kooli arenguvõimaluste
üle ja pidada pallilahingud õpilaste
ja vilistlaste vahel.
Muidugi tuleb ka pidu laululaval,
kus kontserdi annavad meie oma

laulukoor, pasunakoor, tantsijad,
näitering ja tantsuks on mängimas
ansambel.

Vallapäevade viimane päev on
rahulikum. Toimuvad surnuaia

pühad Kastnas ja Tõstamaal,
jumalateenistus Tõstamaa kirikus
nii luteri- kui apostliku õigeusu
õpetajate osavõtul. Enne
vallapäevade lipu langetamist
esinevad Eesti meistritest

rühmvõimlej ad.
Loodame, et sellest kirevast kavast
leiab igaüks endale midagi.
Ürituste kava pole veel lõplikult
suletud. Kui kellelgi on hea idee ja
soov millegi korraldamiseks, võtke
ühendust seltsimaja juhataja Maire
Adleriga.

Tõstamaa vallavanem
Toomas Rõhu

staadion
keskalev
Kastna kauplus

Üärg lk 5)
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Peerni sadam

MustRoos

Tõhela rahvamaja

19.00
21.00

16.00

17.00
18.00

laupäeval, 14. augustil
8.00 Turuhommik. Oma toodangut müüvad valla tootjad keskalev
9.00 aleviku ajalugu tutvustav jalutuskäik seltsimaja eest
10.00-18.00 näitus - Riho Väli ajaloolised esemed ja relvad lasteaed
10.00-18.00 floraal-disaini näitus Seliste kirik

10.30 Epp-Maria Kokamägi maalide näituse avamine seltsimaja
11.00 asfaldijoonistuste võistlus lastele seltsimaja eest
11.30 TKOÜ leiva-vorsti-õlle hindamisüritus Must Roos
12.30 Sauli äri üritus Sauli äri

14.00 kirikukontsert, Arsise kellade ansambel Tõstamaa kirik, pilet 25.-
16.00 Tõstamaa Keskkooli vilistlaste viibimised, Tõstamaa mõis

taaskohtumine koolimajaga, ajurünnak "kool paremaks",
õpilaste- vilistlaste "p allilahin gu d"
külapäev Peerni-Lao külade eilsetele,tänastele ja
homsetele elanikele
TKOÜ üritus õllekundedele

remonditud Tõhela rahvamaja taasavamine.
Sport, esinemised, külapidu
õpilasetendus "Sellised me oleme" laululava
Suvepidu. Esinevad segakoor, big-bänd, Mikud- laululava, pilet 15.-
Mannid, näitering, Pan Jureku baar, jne., tantsuks ansambel

pühapäeval, 15. august
11.00 sürnuaiapüha Kastnas
12.00 jumalateenistus
13.30 surnuaiapüha Tõstamaal
14.30 esinevad rühmvõimlejad

valla päevade lõpetamine

kalmistu
Tõstamaa kirik
kalmistu
keskalev
keskalev

Pidu läbi
Nüüd on siis see suur sajandilõpu
laulu- ja tantsupidu läbi ja paslik
aeg mõtiskleda selle üle, kuidas
läks. Nii rahvarohket pidu
allakirjutanu ei mäleta (olen
osalenud laulupidudel alates
1947.a.). Kõige hämmastavam
seda rahvahulka vaadates oli

asjaolu, et rahvas oli kohale tulnud
ilma reklaamita, (isegi Tallinna
linnas ei kohanud mitte ühtegi
laulupeoteemalist plakatit või
kutset peole). Järelikult rahvas
armastab oma pidu ja traditsioone
ning on kohatu isegi mõelda
laulupidude ärajätmisest või siis
kardinaalsetest ümberkorraldustest

laulupeo teemadel.
Rahva tohutu huvi peo vastu
peegeldub ka kollektiivide hulgas,
kes soovisid osaleda. Konkurss oli

kõva ja vähemalt pooled
soovijatest ei pääsenud laulukaare
alla või tantsuplatsile. Tõstamaa
vald võib oma taidlejate üle uhke
olla, sest väikesest Tõstamaa
keskkoolist tantsis tantsumuml 3

lasterühma. (Juhendajad T.
Schär, K. Reinson ja M.
Juhkam), laulukaare all laulis
Tõstamaa segakoor V. Karlepi
juhendamisel ja rongkäiguski oli
uhke marssida oma

puhkpilliorkestri saatel. Hoogu
Tõstamaa rahva rongkäigumarsile
lisas kindlasti asjaolu, et
vallavanem Toomas Rõhu ise uljalt
kaasa marssis.

Selle järelkaja kirjutamisel toetun
oma kohaloleku kogemustele ja
vestlustele juhendajate T.Schäri,
K.Reinsoni, M.Juhkami, V.Karlepi

ja R.Vendlaga. Jutuajamistest
selgus, et halba polnudki nagu
mäletada - natuke vihma (see on ju
laulupidude alatine kaaslane),
proovide väsimus ja mõni päev
liigne päike. Palju rohkem oli
positiivset. Tantsujuhid kiitsid oma
väikesi peolisi korraliku käitumise
eest, püüdlikku toitlustamist ja eriti
oma bussijuhti Andot. Tänu temale
said lapsed vabal ajal ujumas käia
ja isegi loomaaias. Nii et, Ando,
Sulle teevad lapsed veel kord suure
mõttelise pai! Samuti kuuluvad
tänusõnad vallavalitsusele, kes
igati peoliste vajadusi soosis ja
bussi kogu peo ajaks peoliste
käsutusse jättis. Suur, suur tänu
kuulub juhendajate poolt ka
vallavalitsusele.

(järg lk 6)
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Nüüd veidi ka kontsertidest.

Esimene tutvus sajandilõpupeoga
toimus minul 3.juulil kell 11
alanud tantsupeol. Siinkohal kõike
ümber jutustada oleks liiast,
piirdun ainult mõnede domineeri
vate emotsioonidega. Rahvast
murdu, arvan, et teine staadionitäis
seisis barjääride ääres püsti. Peo
üldteema oli "Talismani tantsud"

ja selles kajastusid selle sajandi
kõige värvikamate tantsujuhtide
tantsud. Alustati Anna Raudkatsi

(1886-1965) tantsudega. Selles
osas tantsisid ka meie kooli kõik

rühmad. Väga ilus koreograafia oli
tantsul "Isamaa hiilgava pinnalta".
Vahvalt tantsisid ka meie väikesed

poisid kaasa "Pulgatantsus".
Lõppes see osa "Tuljakuga", mis
oli tavapäraselt väga kaasakiskuv.
Järgmises osas tantsiti Helju
Mikkeli (1925) tantse. Muljet
avaldas "Kullaketrajate" koreog
raafia ja head tuju keris veelgi
kõrgemale "Vanaisa polka". III
osas tantsiti Kristjan Toropi
(1934-1994) tantse. Selles olid
mõnusad labajalavalsid ja
perekonnavalsid. Kõige sügavamat
mõju ja hingeliigutust tekitasid
ikkagi Mait Agu (1951-1998)
tantsud. Neid polnud võimalik
jälgida ilma, et pisar silmanurka ei
ujuks. Ilus saatemuusika, Helle
Mari Kõmmuse võrratu

koreograafia ja lõpuks peamine 
Mait Agu tantsud. Ei ole võimalik
ilma hingeliigutuseta jälgida tantse
"Kodukotus", "Põhjamaa" ja "Oma
õnne sepad". Lisaks lugematutes

erivariantides ja -värvides meie
rahvariiete oskuslik paigutuslik
kasutamine tantsujoonistes - need
riided ise lisavad juba poole
vaatemängu ilust. Kui lõpuks
joonistus tantsuplatsile Eesti
Vabariigi kaart, siis tunned kõigest
hingest, et eestlane olla on tõesti
uhke ja hää selle fraasi kõige
sügavamas tähenduses.
Laulupeo osas saan sõna võtta vaid
4.juulil kell 14 toimunud kontserdi
kohta. Üldmulje - tohutu
rahvamass, istekohtadel oli
"kullahind" (kindlad nummerdatud
kohad olid vaid turvavöö ja 
meestega piiratud 100 krooniste
piletite omanikeI).
Algul esinesid puhkpilliorkestrid ja
siin oli mulle üllatuseks, et Hans
Hindpere on kirjutanud marsi "Sõit
suurele peole". Tempot hoidis ja
kruvis Carl Teieke "Vanad

sõbrad". Kuna tantsupidu avaldas
mulle nii võrratut muljet, siis

tundub, et
need muljed

varjutavad
veidi laulu-

peo mõju.
Oli siiski

palju laule,
mis teistest

rohkem
meeli eruta
sid. Laste
kooridel oli

juuli 1999

selleks lauluks Andres Valkoneni

"Lootus", Urmas Sisaski "Kalevi
tulek". Viimane oli eriti

sümboolne, sest laulupeo üldteema
oli "Kalevipoja laulud".
Meeskooride esitus on alati

nauditavalt mehine ja võimas.
Rohkem meeldis "Mu sünnimaa".
Poistekoor esitas Olav Ehala

seades huvitava popurrii "Kes selle
tamme istutas". Segakoorid
esitasid kokku 5 laulu. Esitajate
hulgas ka meie lauljad Viivi
Karlepi juhatusel. Mulle meeldisid
eriti "Tõnni kosjasõit ja Mart Saare
aegumatu "Põhjavaim. Lõpuks
esinesid ühendkoorid. Oma

võimsuse ja lauluvalikuga (näit.
"Tuljak", "Mu isamaa on minu
arm") suutsid nad kogu selle
rahvamassi püsti tõsta ja uhkusega
südames end eestlasena tunda.

Päris lõpuks tammepärjad ja lilled
juhtidele ja Signe Kivi ergutatud
"Elagu!"
P.S. Arvan, et kogu eestimaa rahva
tänu kuulub õpetajatele
juhendajatele, kes leiavad endas
tahtmist ja jõudu rahva traditsioone
noortesse sisendada. Ka meie
täname oma valla "kullatükke": V.

Karlep, M. Juhkam, K. Reinson,
T. Schär, R. Vendla.

Laulu- ja tantsupidude
igikestvusele lootes

E. Liiv

Meie valla kõige väiksemad peolised.
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Milleeniumimängud Tõstamaal.
Uus aastatuhat toob enamikke
suurvõistlusi Tõstamaale - Pärnu

maa valdade suvemängud, ranna
mängud, ainult olümpiamängud
toimuvad Austraalia mandril

Sydneys. Kes kuhu võistlema
läheb või mida enda jaoks
tähtsamaks peab, näitab aeg. Aeg
liigub aga kiiresti ja juba on
ajalooks saanud 1999. aasta
rannamängud. See oli nagu
eelsoojendus ootustele, mida peaks
kaasa tooma sajandinumbri
vahetumine. Kas Tõstamaa suudab

pakkuda midagi uut ja erilist?
Aastad taanduvad minevikku oma

näojoontega, neile omaste kordu
matute jälgedega. Spordiareenil on
tõusud ja mõõnad, edu ja ebaõnn
on nobedad vaheiduma. Nii

vahetas Tõstamaa rannamängude
koondis eelmise aasta punase
latema rolli kolmanda koha vastu.

Edukalt startis mõõduka vaimu ja
liikuvusega taidlusteam 2000,
kandes ette rühmaharjutuse
"Püramiidid öös" ning pälvides
kõige kõrgema koha poodiumil ja
kuldse võidutrofee. Taotlusele,
lülitada püramiidid rannamängude
põhikavva, anti tugev tõuge.
Sportmänge esindas võrkpall, kus
mängulistest oskustest suuremat
rolli etendas loosiõnn, mispärast
Tõstamaa oligi alles teine.
Jõumehe võistlusel tegi vägitükke
Andres Männikus, kes tassis
kotte ja naist, tiris autot ja sai
tasuks hõbemedali.

Mälumäng sobis suurepäraselt
teisele päevale ning Tõstamaa
kuldajud püüdsid küsimustest aru
saada ja teadsid vastuseid
kolmanda koha vääriliselt.

Kergejõustikus olid meie parimad
Karin Mitt (2 esi-, I teine, I

kolmas koht) ja Alo Adler (2 esi-,
I kolmas koht). Ühtse või st
konnana üksteist toetades ja
innustades - kergejõustiklastele
imetlusväärne 3. koht.

Stabiilselt, aga tagasihoidlikumalt
õnnestus pendelteade, parveta
mine, juhtkonnavõistlus, pere
võistlus, köievedu ja osava naise
võistlus.
Kindlasti oleks Tõstamaa mõnel
mitte kavva kuulunud alal veel

kõrgeid kohti saavutanud, aga
nendes paremusjärjestust ei
selgitatud ning nii lõpetati
üldkokkuvõttes kolmanda kohaga.
Nüüd seisame uute mängude
ootuses. See kohustab meid aga
millekski enamaks, et käia ajaga
sammu, olla väärilisteks konkuren
tideks ja tõusta kõrgele.

KairiKuur

Õnnitleme -
IIIkoht rannamängudeIt!

Võistkonda kuulusid: Kärt

Somelar, Moonika Adler, Kairi
Kum, Ivelin Midri, Krystina
Joao, Merli Mirk, Terje Mirk,
Tea Vallimäe, Ave Martson,
Kristiina Lepik, Karin Mitt,
Mari-Liis Pihlak, Raine Viitas,
Signe Randlane, Valvo Volgerad,
Kaupo Põltsam, Ago Adler, Oleg
Mägi, Jaak Jaansoo, Janari
Jaansoo, Andres Männikus, Ervet
Sahtel, Kalev Merimaa, Tõnu
Väli, Ahto Peters, Alo Adler, Jüri
Rea, Algis Kiinvald, Ando
Lomp, Aivar Luhaorg, Arvo
Miido, Janar Jürgens, Toomas
Rõhu.

Tarkusetera

45% edukast "tiirnist".

Karskus on hea asi, aga harrastada tuleb seda alati mõõdukalt.
(autor teadmata)
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Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!

.1uuli 1999

On möödunud suved ning
pakasekuud,

kord aasad on õUes, kord
raagus on puud.

Oled sammunud reipana
eluteel,

olgu tervist ja õnne sul veel ja
veel!

Liidia Niine

Elviine Ojakallas
Alma Kaimak
Rodefia Vare

Helga Vestmann
Salomia Eeriku

Arno Jürgens
Ervin Reilent

92

86
85
84
75
75
74
74

Theodor Jürimaa
Laine Rand
Erich Soots
Arteerni Udu
Vaike Piinne
Vello Karlson
Ida Karotamm

72
72

71
70
60

60

60

Tõstamaa lauluväljakul
25.juulil algusega kell 18.00

Suvesimman
Lõbu kogu perele!

Simmanit peavad:
Otto- Triin,

legendaarne duett Sibul ja Koni,

Ivo Linna,
Sven Kullerkupu Band

Ja loomulikult parimad baltimaade
lihaküpsetajad ja õllemeistrid.

Discot teeb Rumal Noorkuu
DJ Henrik Raave

Disco kuni hommikuni!

Pilet eelmüügist täiskasvanutele 25.
pensionäridele ja lastele 15.-

kohapeal täiskasvanutele 50.-
pensionäridele ja lastele 25.-

Paljulapselistele peredele sooduspilet!
Piletid on müügil Pärnu Autobussijaamas, Paadre
maa, Tõstamaa, Lõpe, Lihula toidukauplustes ja
bensiinijaamades.
Ettetellimine ja müügiks registreerimine

tel. 5082634 ja 251 924010

VAGEROÜ
OSTAB ÜLE EESTI

KASVAVAT TALUMETSA
MAAGA JA ILMA

(AINULT VÄLJARAIUTAV TAGA
VARA VÕI KOGU TALU KOOS

MAAGA).
TEOSTAME TEENUSTÖÖNA:
METSALANGETUST, VÄLJA VEDU,
AUTOTRANSPORTI, ABI MAAMÕÕT
MISEL JA KINNISTAMISPABERITE

VORMISTAMISEL. TEL.8 (244) 35335
8256643 128
8251 901 404

On võimalik
RENDILE ANDA

ruume endisest Tõstamaa

kolhoosi töökojast.
Info tel. 25061 930

Soovin osta Tõstamaa alevikus
või selle ümbruses väiksema

maja.
Tel. 96 129 Tanja

Vabandus

Juunikuu vallalehte on lipsanud eksitav viga! L. Vesik'u artiklis "Üks kooliaasta on taas lõppenud" tuleb
lugeda:" Hästi esines seal (aineolümpiaadidel) Maarja Lühiste (8.kl), kes osales koguni 3-s aines ja
saavutas maakonnas 8.kl geograafias I koha. Toimetus

oimetus:
Lea Rannik
Alo Adler

Trükkinud: Oü Hansaprint

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Keskkool

tel. 96 184
tel. 96231


