
Maailma lõpp ei tulnudki, aga Tõstamaa III
vallapäevad on lõppenud

Tippüritus - Arsise kelladeansambel Tõstamaa kirikus. Esiplaanil
Rene Eespere ja Aivar Mäe.

Seadsin sihiks seekord

sete vallapäevade igast
üritustest kasvõi

natukenegi osa saada 
kahjuks 100% see ei
õnnestunud. Ettevõt
misistest, kus meid ei
olnud, saavad ju
rääkida (kirjutada)
need, kes sealolid.
Praegu, mil muljed
läbielatud sündmustest

veel värsked, tundub, et
kui püüda kõigest
toimunust kirjutada ja
selle üle veel

arutledagi, siis võime
vallalehte pool aastat
selleteemalise

materjaliga täita. Eks
näis, hakkame peale ja proovIme
lühidalt teha.

Oli 13. ja reede - maailma lõpp ikka
ei tulnud. Vallapäevad algasid (mitte
ametliku avamisega k.20.00 alevi
keskel nagu mõni lihtsameelne arvab
teadvat) - loomulikult spordivõistlus
tega kooli staadionil, mis on ka
mõistetav, teades, et meie valla
vanema eelmine elu möödus täielikult

seal. Alad, mida seal viljeleti 
noolevise ja petanque - nõudsid
rohkem mõistust kui jõudu, eelkõige
keskendumisvõimet ja süvenemist,
ühesõnaga pühendumist, mida oligi
eelseisvateks päevadeks vaja. Kui
noolevise, mida viis kõrgel
professionaalsel tasemel läbi
Tõstamaa Spordiklubi treener SirIi
Väära, on üsna tuntud spordiala, siis
petanque'l võiks pikemalt peatuda.
Aga siinkohal teatan lühidalt, et see
mäng on alguse saanud Prantsusmaalt

ja Eestis harrastatakse seda 1990
ndate aastate algusest (allikas EE).
Sportlik vorm enam-vähem
saavutatud, suunduti keskalevisse 
avamisele. Mis seal siis oli? Suur, ilus
ja uus - vallakaart alevi keskel, mida
hoolega uudistati ja mille edaspidist
kasutegurit on raske ette
prognoosidagi, inimesi suuremates ja
väiksemates gruppides, omasid ja
külalisi, meie puhkpilI oma tuntud
headuses (juhendaja Rein Vendla).
Lipu heiskasid Tõstamaa lapsed,
vallavanem ütles asjakohased laused
ja suundus tagasi staadionile
(petanque jäi pooleli). Rahvas jäeti
omapead - kes kuhu - ootevalmis
baaridesse, külla, jalutama, peole?
Tekkis esimene dilemma - kas
Kastnasse või Selistesse? Kastna
lähemal, alustasime sealt. Muusika
mängis, süüa - juua sai, kes soovis.
Tundub, et aktiivselt püüavad Kastna

elu ilmestada
"tulnukad" st. seal
suvekodu omavad

inimesed - Jevgeni
Kampus ja teised.
Kindlasti on üks
Kastna olulisemaid
inimesi ka Maie

Tõns, aga lähemalt
selle küla argipäevast
ja inimestest tuleb
juttu ehk juba
järgmises lehes. Kui
Eesti mastaabis on

ilutulestikega kuul
saks saanud Haap
salu, siis Tõstamaa
vallas juhib seda ala
kindlasti Kastna
(millistel andmetel? 

loo autor on kaks korda näinud).
Meeleolukalt, nauditavalt ja
professionaalselt esines segarahva
tantsu rühm Tallinna Nõmme

kultuurimajast. Aga siinkohal läks
mõte kurvaks - meie endi

segarahvatants kiratseb. Kui sügisel
jalgu alla ja hoogu sisse ei saada, siis
tuleks küll eelnimetatud tantsu

rühmaga "püsiesinemisleping" kohe
ära teha. Kinnitamata andmetel aga
saavat endised ja praegused tantsijad
ka lähemal ajal kokku, et "meenutada
vanu ilusaid aegu" nagu
kokkutulekutel ikka kombeks ... äkki
polegi nad veel nii vanad? Niisiis,
Kastnas nägime peo algust - see oli
ilus.

SeIistesse jõudsime ilmselt peo
kulminatsiooniks, see tähendab seda,
et peategelasteks olid enam-vähem
omainimesed.

(Järg lk 2)
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Näituse korraldajad Riho Väli ja Rene Kask mures mineviku
pärast tulevikus.

Pildile on jäänud näituse autor Epp-Maria Kokamägi ja Draamateatri
peanäitejuht Priit Pedajas (suviti Kastna elanikud).

vanavara vastu edasi-tagasi tasslml
sele ja suvalistele hoiutingimustele?
Siinkohal edastan Riho Väli tänu

kõigile neile inimestele, kes oma
vanavara on tema kätte usaldanud ja
teda selles tänuväärses töös toetanud.

Nüüd juba traditsioonilist Epp-Maria
Kokamägi maalide näitust tuldi
vaatama Tallinnastki, kuna siin
ülespandud töid polnud eelnevalt
kusagil mujal eksponeeritud. Kunsti
valdkonnas end ebakindlana tundes

polnud ma söandanud kunstnikuga
juttu teha. Aga teada saanud imeliselt
leebe ja tasakaaluka Epp-Maria
imestusest selle üle, et kõik
võimalikud väljaanded tunnevad suurt
huvi tema intervjueerimise vastu 
ainult "Tõstamaa Tuuled" mitte, tuli

end kokku võtta ja lõpuks söandasin
tema lähedusse seisma jääda ja
diktofoni käivitada.
E-M.K.:" ... ma ütlen et intervjuusid
paluvad kõik vabariiklikud välja
anded, aga kunagi pole "Tõstamaa
Tuuled" tahtnud, et ma juttu
räägiksin II.

Siinkohal hakkab ebalev intervjueerija
(L.R) häbenema, kokutama ja end
välja vabandama, rõhutades oma
kunstialast võiklikkust ja harimatust.
Lugupidamisest lehelugejate vastu ei
too ma tema teksti siin sõna sõnalt
ära.

E-M.K.:" .. ei, see on teil liig
tagasihoidlikkus, sest need, kes
küsivad neid intervjuusid, ega mitte
keegi ei küsi minu erialaseid
küsimusi, tegelikult, mis puudutaks
mu tööd. (järg lk 3)

tugevam kui uni. Seda seltskonda
juhatas meie kadunud koduuurija
Andrei Udu tütar Mari Lühiste,

Tõstamaa Kk eesti keele ja kirjanduse
õpetaja.
Unest võitu saanud, läksin uudistama
näitust "Ajaloolised esemed ja
relvad" ,mille oli kokku pannud Riho
Väli. Seal sain vapustuse! Teadsin
ennegi, et Riho tunneb huvi ajaloo
vastu ja kogub "mingeid" vanu
esemeid, aga näituse maht ja sisukus
jahmatas mind. Käisin nõutult ruumist
ruumi ja tõdesin,et vajaksin umbes
kolme tundi, et asjast ülevaadet saada.
Aga korraldajate Riho ja Rene näod
olid murelikud - muuseumi jaoks
ruume ei ole ja kaua peab habras

Külaline Kaarel Tuvike oli oma lood

pajatanud ning seadis end minekule,
saalis mängis oma valla parim bänd
"U ja U", igal pool toimetas,
enamjaolt naeratades, kohati ka veidi
murelikuna, vastne külavanem Kaie
Leova. Natuke saime jutule Eve
Leerimaa ja Marika Karotammega
- ilusad ja optimistlikud noored naised
Selistes - loodame, et nemad ja kes
tahes teinegi vahel ka meie
lehaveergudel sõna sekka ütleks.
Püüdsin jutule saada ka ühe pealtnäha
lahke meeskodanikuga, kes meid
varmalt sampusega kostitas, aga võta
näpust. .. küllap annab tunda, et loo
autoril pole ajakirjanduslikku
eriharidust ega reporteri koolitust 
mees väitis, et on Jaan Jalgratas ja
"Tõstamaa Tuulte" vaevaga hangitud
fotoaparaat oli ka kerges ohus.
Kinnitamata andmetel on mees ühe

naabervalla kalur ja see vald ei ole
Koonga. Oli aeg minna koju
magama, sest oli juba käes laupäev,
mil ees ootas umbes-täpselt 15
registreeritud üritust.
Ja käes on päikeseline laupäeva
hommik. Keskalevisse Lõuka turu
ümber on end sättinud teisedki

turulised - nii pakkujad kui tahtjad 
uudistajad. Korraldaja Enn Martsoni
sõnutsi saab asja alati paremini, aga
polnud viga. See tähendab seda, et
müüjaid võinuks rohkem olla ja
ostjaid muidugi ka.
Kell 9 asusid seltsimaja eest teele
need, kel huvi aleviku ajaloo vastu oli
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Kõik küsivad hoopis midagi muud
ja selleks, et küsida, ei pea üldse
eriharidus olema. Tuleb võtta nii, et
kas asi meeldib või ei ja sealt juba
hargneb see jutt ...
Siinkohal saabusid kunstnikule
külalised, sõbrad-tuttavad Tallinnast,
teda õnnitlema ja tema uusi töid
vaatama. Kui Epp-Maria oli oma
sõpru tänanud ja ära kuulanud nende
informatsiooni selle kohta kui raske
oli Tõstamaale jõuda ja miks nad
hilinesid, jätkasime juttu.
E.-M.K.:" ... noh, räägime kasvõi
sellest, et see näitus on ikkagi juba
ainuke traditsioon, mis mul, ütleme,
Eestis on - et juba kolmandat korda
on ühes ja samas paigas mul näitus.
Kunagi ei ole nii olnud, on ikka
erinevates galeriides ja erinevates
linnades ja ... Aga siin nagu
vallavanem ütles, et ta helistas
mulle ja ma imestasin, et miks ta
mulle helistab, et me ju leppisime
eelmisel aastal juba kokku, et ma
teen näituse ja see ongi juba
traditsioon ja seda ei peagi mulle
enam meelde tuletama. Minul on

pildid valmis ja ma panen
heameelega üles.
L.R.:"Kas ma tean õigesti, et näiteks
need maalid , milliseid nägi Tõstamaa
rahvas eelmisel aastal, ei olegi Eestis
mujal ülevalolnud?"
E.-M.K:" Ei olnud ja varem ja osa
sellest kollektsioonist läkski otse
nagu Itaaliasse Rooma, Eesti saat
konna seintele. Nii et on siis kahed
seinad: Tõstamaa kultuurimaja
spordisaali seinad neid näinud ja
nüüd on siis Itaalias nad Eesti saat
konna seintel. Ja tavaliselt see töö,
mis ma nagu suvel teen, on kõige
täiuslikumal kujul, on ta just siin
väljas, sest edaspidi hakkab ta juba
pudenema laiali - tulevad erinevad
näitused või osa ostetakse ära ja ta
ei jää nagu kokku, aga siin on nagu
näha see, mis ma sel suvel teen - see
meeleolu, see koloriit. Kes viitsiks
huvi tunda minu kunstnikutee vastu
või arengu vastu, siis on kõige
õigem koht neid vaadata
Tõstamaal.
L.R.:"Mis saab töödest pärast
näitust?"
E-M. K.: Eks nad mõnda aega on
mul ateljees, aga see konkreetselt
läheb edasi. Nüüd järgmine näitus
on mul Pärnus. Pärnu Linnagalerii

palus juba aasta tagasi väikest
näitust, nii et see kollektsioon läheb,
jah, juba septembris Pärnusse
edasi. Aga siis... Ma ei ole selline
tüüp,kes palju planeerib oma elu
ette. Eks ma siis vaatan, mis
pakkumine tuleb, et kas veel mõni
näitus või kui ikka tulevad sellised
huvilised, kes tahavad neid
omandada, siis see on
ka võimalik. Aga elu on
näidanud, et nad üpris
ruttu pudenevad nagu
käest, et see kollektsioon
ei püsi kaua.
L.R.:"Seda probleemi ei
ole, et pole pilte kuhugi
panna."
E.-M.K.:" Seda ei ole,
jah, on vastupidi, et kui
on huvilised,siis on tihti

nii, et ei ole paljude
hulgast valida.
Nüüd söandasin osutada
ühele pildile ja pärida, et ei tea miks
just see mulle kõige enam silma jäi?
Mida see näitab inimese kohta?
E.-M.K.:"See on selline
tiigi ... tiigimeeleolu. Minu kohta on
raske, jah, ühe või kahe pildi järgi
otsustada, sest ma olen niivõrd
muutlik, noh, kui mõelda tagasi ka
sellele aastatagusele näitusele, kus
olid hästi tumesinised taevad ja
pilved ... Nüüd pilvi ei ole, on
tiigimaastikud, veeliIIed... nii et
selle näituse märksõna ongi nagu 
veemaailm. See on vist sellest, et
niivõrd palav ja kuum suvi on
olnud, et siis inimene nagu
tasakaalustab ennast
vastaselemendiga. Kuum päike ja
vesi - kõik pildid on praegu veega.
Nüüd püüdsin arutleda kunstniku ja
vaataja ühisosast ja erinevusest.
E.M.K.:Pilt valmibki tegelikult
ikkagi läbi vaataja, et minu meelest
ei ole see õige, et kunstnik mõtleb
lõpuni välja, mis ta pildil on. Mina
ei oskagi põhjendada, et miks just
need asjad on pildi peal. Tihtipeale
minule ütleb mõni vaataja,
mõtestab minu pildi lahti.
Minu arvamusele, et pildi valmides
kunstnik vabaneb, lisas E.-M.K.:
"Tähendab, ma võin maalida selle
kõik ära, aga vat, ma ei oska ise
seda sõnastada, põhjendada. Selleks
on minul just vaja seda tagasisidet
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vaatajateIt. Väga' tihti on just
sellised täpsed kommentaarid, miIIe
peale ma ei ole üldse ise tulnud, on
vaatajateit tulnud, nad ütlevad,
mida ma olen maalinud, ma saan
seda teada.
L.R.: " Kas kõik kunstnikud vajavad
nii tugevat tagasisidet või, lähtudes
inimlikest erinevustest, on ka

Kas tulevane kunstnik?

kunstnikke keda vaataja arvamus eriti
ei huvita.
E.-M.K.: "Kindlasti on, jaa,
kunstnikud on niivõrd erinevad,
niipalju erinevad, kui me kõik
oleme erinevad üksteise suhtes.
Kunstnik pole mingi eriline loom,
täpselt samasugune inimene.
Me ise kipume ikka vahel mõnede
elukutsete ja inimeste ümber müstikat
looma.
E.-M.K.:"Täpselt samasugused
lihtsad inimesed ja väga erinevad.
Mina näiteks ei vaja kunsti tegemi
seks, et ma pean teadma, mida
teised teevad. Ma käin väga vähe
näitustel, see on alati kriitikutele
suur üllatus, et ma ei ole käinud
seal ja seal näitusel. Kuna ma ise
loon, siis ma ei tahagi teada, mis
teised teevad. See isegi nagu segab,
mõni asi masendab mind tänapäeva
kunstis. Mulle meeldib parem
vaatajatega side, sest see on mulle
palju tähtsam. Ma ei maali mitte
kriitika jaoks, vaid tõesti ikka
publikule, vaatajaskonnale.
Vaikus.Vaikus.
E.-M.K.:"Noh, saime ju intervjuu
küll. Ei ole ju nii kole midagi."
L.R.:"Võib-olla. Suur aitäh!
Siinkohal katkestarne heietused
möödunud vallapäevadest ja läheme
vahelduseks teiste teemade juurde.

Lea Rannik
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Tõstamaa vallavolikogu otsus
19. juuli 1999.a.

august 1999

Nr.19

Volikogu liikmete arvu ja
valimisringkondade arvu
määramine.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse § 16 19. 3 ja
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 9 19. 1
Tõstamaa Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata järgneva koosseisu
volikogu liikmete arvuks 9
(üheksa).
2 .. Moodustada Tõstamaa vallas
seoses kohaliku omavalitsuse

volikogu valimisega üks
valimisringkond.

Nr. 20

Valimiskomisjoni moodustamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse

volikogu valimise seaduse § 14 19.
1,2,3, Tõstamaa Vallavolikogu
otsustab moodustada valla

valimiskomisjon kuhu kuuluvad:

ANTS JAANSO - komisjoni
eSImees
KARIN RANDMÄE
LIIVI HEAMETS
HEINO LAANEMETS
ENNMARTSON

RUTH VENE - asendusliige
MEELI SUTT - asendusliige

TEADMISEKS KÕIGILE
VALLAKODANIKELE!

Tõstamaa valla valimiskomisjon
asub Tõstamaa vallamajas.
Kandidaatide registreerimiseks
esitamine algab 18. augustil ja
lõpeb 7. septembril kell 18.00.
Registreerimine toimub komisjoni
sekretäri kabinetis nr.7 (L.
Heamets) igal tööpäeval kell 8.00
- 16.00, vaheaeg 13.00 - 14.00.

Heino Tamm

volikogu esimees

Valmis Munalaiu sadama detailplaneering
OÜ Munalaid tellimusel on
valminud Munalaiu sadama

detailplaneering. Avalik
väljapanek toimub 19. augustist 2.
septembrini 1999.a. kahe nädala
jooksul Tõstamaa vallavalitsuses.
Informatiivne materjal on ka
Munalaiu sadamas.
Munalaius on kavas laiendada

praegune reisisadam reisi-, kauba
ja kalasadamaks kuni 300 000 T
aastakäibega esimeses ehitusetapis.
Jahisadamas peaks kohti jätkuma
40 jahile.
Detailplaneeringu on
kooskõlastanud sadama praegused
maakasutajad OÜ Silvi
(kalatööstus), OÜ Pootsel, Seliste

PMOÜ, OÜ Kihnu Liin, OÜ
Munalaid. Samuti on planeeringu
läbi vaatanud Kihnu Vallavalitsus,
Pärnu Maavalitsuse

Keskkonnaosakond, Pärnu
Teedevalitsus, Eesti Veeteede
amet, Pärnu Elektrivõrk, Eesti
Telefoni Edela Televõrk, Eesti
Mereinspektsioon, Pärnu Tervise
kaitsetalitus, Pärnumaa Pääste
teenistus ja Mereinstituut.
Planeering sisaldab seletuskirja ja
hulgaliselt jooniseid. Lisaks on
kõigile tutvumiseks planeeringu
juurde kuuluvad huvitavad tööd:
1. Munalaiu sadama laienduskava

keskkonna ekspertiis

2. Munalaiu sadama geoloogiline
uunmme

3. Munalaiu sadama rajamise ja
kasutamise võimalikust mõjust
Kihnu väina piirkonna linnustikule
4. Munalaiu sadama ehituse

mõjust Kihnu väina hüljestele
Detailplaneering on aluseks
võimalikule sadama

ehitusprojektile.
Kahe nädala jooksul on kõigil
asjast huvitatute1 võimalik tutvuda
kogu materjalidega vallavalitsuses.
Oodatud on vallavalitsusse

igasugused kirjalikud parandused
ja ettepanekud. Anonüümseid
märkusi ei arvestata.

Raine Viitas

Riiklike sotsiaaltoetuste vahendite kasutamise korrast
alates 1. juulist 1999. aastast

I.Toimetulekutoetus on riiklik

sotsiaaltoetus, mida igakuuliselt
määrab ja maksab vallavalitsus
riigieelarves selleks ettenähtud
vahenditest Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud tingimuste ja
korra alusel.

2.Toimetulekutoetust on OlguS
saada Eesti Vabariigi territooriumil
elavatel isikutel, kelle
kuusissetulek on alla Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud
minimaalsetest tarbimiskulutustest

lähtuvat toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse taotlemise ja
määramise aluseks vaadeldaval

kuul on pereliikmete arvestuslik
kuusissetulek, mis jääb isikule
pärast alalise eluruumi normpinna
eest arvestatud kulude

mahaarvamist. ljärg lk 5)
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vähekindlustatud

makstakse
ja

inimestele
kulutuste

korral

ja

TEADMISEKS
INVALIIDIDELE

2.2.loodusõnnetuse

hädavajalike toidu
riietusesemete muretsemiseks.

2.3.muude hädavajalike kulude
osaliseks katmiseks.

Toetus määratakse toatleja
avalduse ja sots.komisjoni poolt
kontrollitud tulemusena, olukorrale
antud hinnangu alusel ja
vallavalitsuse otsusega vahendite
piisavuse korral.
Täiendavate sots.toetuste välja
maksmiseks eraldab Sotsiaal

ministeerium toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse

vahenditest kuni 5%, kusjuures
jaotusprintsiibi aluseks on elanike
arv vanuselises struktuuris.
Vahendid täiendavate sotsiaal
toetuste maksmiseks eraldatakse
kohalikele omavalitsustele maa
valitsuste kaudu.
NB! Sel aastal ei ole täiendavaks
toetuseks raha eraldatud. Sellega
seoses ei võta ka vastu avaldusi
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmiseks!
TÄHELEPANU
Vastavalt sotsiaalministeeriumi
kantsleri kirjale kehtestada
elanikkonnale toimetuleku
toetuste esitamise tähtajaks 15.
jooksva kuu kuupäev.
PALUN TÄHTAJAST KINNI
PIDADA!

Enda Väli
96256

Kui Te käite komisjonis
pikendamas ivaliidsusgruppi, siis
tuleb peale seda teha ka
pikendus oma
haigekassakaardile haigekassas.
Vastasel juhul, kui jätate
pikenduse tegemata, on Teie
kaart kehtetu ja tuleb tasuda
ravikulud sularahas.

8.2.soojavarustuseks ja sooja vee
tootmiseks vajaliku soojusenergia
maksumus

8.3.veevarustuse ja
kanalisatsiooniteenuste maksumus
8.4.maamaksukulud
8.S.hoonekindlustus
9.Alalise eluruumi eest kulude
tasumisel varemtekkinud

võlgnevust ei arvata toetuse
määramisel jooksva kuu eluruumi
kulude hulka ega kuulu katmisele
sots.toetuste vahendite arvel.

1O.Koos avaldusega on toetuse
taotlejal kohustus esitada pere
sissetulekuid ja eluruumi kulusid
tõendavad dokumendid. Toetuse

taotleja vastutab esitatud andmete
ja dokumentide õigsuse eest,
tõendab seda allkirj aga.
l1.Toetust arvestaval töötajal on
õigus nõuda toetuse taotlejalt pere
kohta toetuse määramist

puudutavaid täiendavaid
andmeid. Kahtluse korral,
sissetulekuid tõendavate

dokumentide õigsuse
suhtes,esitatakse need kohalikule
maksuametile kontrollimiseks.
Muud täiendavaid sots.toetusi
määrab ja maksab vallavalitsus
riigieelarves toetuseks ja
täiendavaks sots.toetuseks
ettenähtud sihtotstarbelistest

vahenditest järgmiste tingimuste ja
korra alusel:
l.täiendavat toetust
vähekindlustatud
erivajadustega
hädavajalike
katmiseks.
l.l.lastega peredel
l.2.üksikvanuritele (lasteta)
1.3.puuetega inimestele
l.4.kodututele
1.S.teistele

peredele.
2. täiendavat toetust võidakse
määrata nimetatud
perekondadele:
2.l.lastega peredele laste
koolitoidu või koolitarvete
soetamise kulude osaliseks
katmiseks.

3.Vabariigi Valitsuse 2. detsembri
1997.a. määrusega 234 on
kehtestatud arvestusliku

toimetulekupiiri suuruseks üksi
elava täiskasvanud inimese või

mitmeliikmelise perekonna
esimese liikme kohta 500 kr. ja iga
järgneva perekonnaliikme kohta
400 kr.
4.Toetuse määramisel loetakse

pereliikmeteks toetuse taotlejat,
tema abikaasat või samas
eluruumis alaliselt elavat isikut,

nende ülalpidamiselolevaid lapsi
ja vanemaid või teisi ühtset
tuluallikat ühiselt kasutavaid või

ühise majapidamisega seotuid
isikuid.

S.Toetuse piiri määramisel
perekonna koosseisu arvatav
tööhõivetalituses registreerimata
tööotsija või tööotsija pärast töötu
staatuse lõppemist saab tasuta
nõustamist piirkondlike
aktiviseerimiskeskuste kaudu ja
osaleb valla territooriumil
heakorra- või hädaabitöödel.
6.Toetuse maksmisel võetakse

aluseks kõikide pereliikmete
sissetulekud, millest on maha
arvatud tulumaks ja makstud
alimendid.
7.Sissetulekute hulka arvatakse:
7.1.töötasu
7.2.saadud alimendid

7.3.töövõimetuslehega makstud
hüvitis

7.4.pension
7.S.lastetoetus
7.6.töötu abiraha

7.7.tulu ettevõtlusest ja
individuaalsest tööalasest

tegevusest.
7.8.tulu kinnis- ja vallasvara
müügist või rentimisest.
7.9.tulu väärtpaberite Ja
erastamisväärtpaberite müügist.
8.Toimetulekutoetuse määramisel

võetakse normpinna ulatuses
arvesse järgmised eluruumiga
seotud kulud, mida tõendab toetuse
taotlejale esitatud maksekorraldus:
8.l.tegelik korteriüür
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Juba kolmandat aastat järjest on
korraldatud vallas heakorra
konkurssi. Ürituse eesmärgiks on
välja selgitada, tõsta esile ja ka
teistele tutvustada valla ilusamaid

ja heakorrastatumaid kodusid ja
asutusi ning samas parandada ka
valla heakorda. Kuigi kevadel
kuulutati ajalehes, paluti inimestel
olla aktiivsed ja teada anda, kes
võiksid need väljavalitud
olla ..... oli asja vastu huvi äärmiselt
väike.

Valla päevadeks siiski kaunimad
paigad vallast üles otsiti. Grupp
inimesi sõitis ringi ja tegi oma
otsuse järgnevalt:

Kaunid kodud

• kõige kaunim tootmistalu 
Kärneri talu Lõuka külas (Leili
ja Paul Karlep),
• kõige kaunim suvekodu 
Suurenina suvila Kastnas
(Tarmo Peterson),
• kõige kaunim eramu
Kaapre talu Lao külas (Sinaida
Rees),
• kõige heakorrastatum asutus
- Pootsi kool,
• kõige heakorrastatum
mitmekorruseline elamu - Ringi
19.
Konkursi võitjad said valla
päevade raames korraldatud
suvepeol vallavalitsuse aukirja ja
väikese rahalise preemia.

Järvevaht

august 1999

Igal aastal on oma nägu. Kuid
samas võib väita ka vastupidist 
Ringi 19 elanikud on oma maja
ümbrusega loorbereid lõiganud
juba 3 aastat. Järgmisel aastal peab
ta aga loovutama oma koha
kellelegi teisele. Ilusaid paiku on
vallas päris palju ja neid tuleb üha
juurde. Lisaks konkursi võitjatele
pakuvad silmailu Pedaka talu
Lõuka külas, Palginõmmede ja
Kokamägede suvekodud,
Tõstamaa kool ja kooli aed,
Nooruse tänaval suurte majade
ümbrused.

Raine Viitas

21. veebruaril käesoleval aastal

lahkus meie hulgast harukordne,

hea ja andekas inimene Ülo

Paap. Oma elu viimased 10

aastat pühendas ta järvele, mille

valis välja paljude Eesti järvede

teadlasena uuris ta palju aastaid

järvi ja rabasid. See oli ta

viimane armastus ja sellele andis

ta jäägitult nii oma jõu kui elu.

Mitte eriti suur (4,5x1,5 km)
Ermistu järv koos ainsa kivise
saarekesega on viimastel aastatel
muutunud Lääne-Eesti pärliks.
Harukordselt puhas vesi ja
sügavale hinge tungiv ilu. Kõik
siin on ürgne: järveäärsete kõrkjate
sahin, lindude hääled, hääletu
pilvede rännak pea kohal.
Siin, järvel, avaneb inimese süda.
Mitte ainult kala ei meelita siia

kalureid. Nad tulevad nagu pihile,
avama oma südant loodusele.

seast. Insener-geoloogina,

Loojale, lõpuks nagu pihiisale,
kelleks sai paljudele Ülo Paap.
Kogu oma olemusega, aga ta oli
tark, tasakaalukas inimene, ta nagu
täiendas ja täiustas selle järve
aurat, tema energiat, mõtet.
Ei elutormid, poliitilised orgiad,
elulised ebameeldivused suutnud

murda temale omast elujõudu,

seesmist harmooniat ja vaimset
rikkust.

Tema teadusliku huvi objektiks
Ermistu järvel sai 1990.a.
loodusliku järvemuda - sapropeeli
- uurimine ja selle kasutamine
rahvamajanduses. See suund oli
tema poolt läbi töötatud Eesti
Geoloogia Instituudis.
Uurides Eesti järvi, tuli Ülo
järeldusele, et kõige hinnalisem ja
koostiseIt efektiivsem on Ermistu

järve muda. Selles on rikkalikult
mikroelemente, orgaanilisi happeid
ja teisi bioaktiivseid aineid. Selles
puudub patogeeniline mikrofloora,
keemiline ja radioaktiivne
reostatus.

Kuid juba 90-ndate aastate algul
tuli loobuda sapropeeli
kasutamisest põllumajanduses,
sealhulgas ka loomakasvatuses.
Ühiskondlikud protsessid, mis
mõjutasid vabariigi majandust,
nõudsid uut teaduslik praktilist
orientatsiooni.

(järg lk 7)
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Nagu igal loomingulisel inimesel,
teadlasel, polnud Ülo Paabul mitte
ainult üks teaduslik idee, ta oskas
alati vaadata ettepoole, oskas
analüüsida ja ette näha uut
situatsiooni. Oma katsetega
ennustas ta Ermistu mudale

kasutust meditsiinis paljude
haiguste vastu. Pärnu
kurortoloogia j ataastusravi
instituut viis läbi vajalikud
uuringud ja 1995.a.tunnistas
ekspertkomisjon ravimuda alal
Ermistu sapropeeli ravimudaks.
LoeteIus, mis puudutab Ermistu
ravimuda kasutamist, on kümneid

haigusi. Tänu oma kõrgele
baktereid hävitavale omadusele
võib teda kasutada ka kodustes

tingimustes. Paljudes vabariigi
apteekides müüakse sapropeeli
väikestes pakendites koos Pärnu
kurortoloogia ja taastusravi
instituudi soovitusega.
Nii, tänu Ülo kolleegidele,
mõttekaaslastele kohalikust

omavalitsusest (nii Tõstamaa
vallast kui Pärnu
maakonnavalitsusest), samuti

looduskaitsetöötajatele, on
avastatud uus ravimuda leiukoht 

Ermistu järv - Eesti rahvuslik
uhkus.

Ülo Paabu kauaaegne töö, mis viis
sellise tulemuseni, kajastub tema
teaduslikus uurimuses "Ermistu

järve ökoloogiline seisund,
sapropeeli lasundi hinnang ja
kasutamisvõimalused". See on

heaks kiidetud Eesti geoloogia
keskuse poolt.
Ülo Paap töötas välja originaalse
sapropeeli töötlemise tehnoloogia,
mis on väga humaanne järve ja
keskkonna tervist silmas pidades.
Isegi luiged koos oma poegadega
ei vahetanud pesapaika, vaid
uudistasid selle keskealise rahuliku

mehe tegemisi järvel.
Ülo oli mitte ainult teadlane ja
asjalik inimene. Ta armastas ja
tundis loodust. Ta helge mõistus
töötas selliste lahenduste otsingul,
mis tooksid kasu.

Ülo oli andekas kõiges:töös,
suhtlemises inimeste ja loodusega.
Taloli kirjanduslikku annet,
kirjutas luuletusi ja tõlkis.
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Ei ole halvemaid ei paremaid aegu
On ainult viiv, milles elame
praegu.
Mis kord on alanud, selle pole
lõppu
Kestab kaunis, kestab kohutav.
Ülo on maetud Tõstamaa

kalmistule, mis ei asu eriti kasugel
Ermistust, kuhu 21.veebruaril
langes tema täht.
1990.a. oli Ermistu Jarv
kriitilises seisus. Mõningate
teadlaste ("mida suvatsete
tüüpi") soovitusel ja
nomenklatuursete ambitsioonide
meeleheaks lasti järve vesi kaks
korda maha, puistati sinna lupja
ja tehti veel Jumal teab mida,
püüdes ehitada siin
kalakommunismi. Kalarohkust
ei saavutatud, järv hakkas
surema, kõrkjaid täis kasvama.
Kala haises kõntsa järgi - süüa
oli seda võimatu. Vesiliiliad ja
vesiroosid olid haruldased. Ülo
Paap pikendas Ermistu järve elu
150 aasta võrra.

Ajalehest 3CTOHIDI
tõlkinud Õie laansoo.

Vana maja süda tuksub jälle.
Pärnu Majanduse Ühisus loodi
juba 1911.a. Nimetatud
organisatsiooni õigusjärglane
Pärnu Majandusühistu
eksisteerib siiani (nõukogude ajal
ETKVL). Peamiseks ülesandeks
oli ja on maarahva tööstus- ja
toidukaupadega varustamine.
12. aprillil 1923 avas Pärnu
Majanduse Ühisus harukaupluse
Tõstamaal vana kõrtsi juures, aga
ettevõtlike inimeste poolt alustati
ka peahoone ehitamist. Uus,
kohalikust kollasest tellisest

ehitatud kauplusehoone, valmis
1927.aastal. Maj a juurde kuulub ka
samas ehitusstiilis tellisest
laohoone.

Teatavasti ongi selles hoonete
kompleksis kogu aeg kauplus
olnud. Seoses uue toidukaupluse

valmimisega jäid majandusühistu
hoonesse ainult tööstuskaubad.

Taasiseseisvumise algaastatel
hakkas tööstuskauplus kiratsema 
käive vähenes ja polnud vist ka
õiget eestvedajat - ning 1996.a.
pandi uksed lõplikult lukku
Nii ta siis kurvalt seisis. Elava

etteheitenatänapäeva Tõstamaale
ja teatud ausambana meestele
minevikust, kes kauplemise kunagi
käima panid. Rahvale oli see
talumatu aeg. Alates nõelast
nööbist ja lõpetades lihtsate
jalavarjudega - kõike tuli tuua
linnast (aga bussipileti hind kruvib
ikka ülespoole).
Kaubapõuda leevendasid
juhuslikud müüjad parkimisplatsil.
Viimastel aastatel asus

juhumüüjate hulka ka noor mees

Einar Härma. Ta müüs peamiselt
galanteriikaupa ja muud pudi-padi

müügiletiks autokapott. Nii
tutvus ta Tõstamaa rahvaga ja
nende vajadustega. Kuna nõudlust
oli, siis otsustas Einar riskeerida.
Üüris majandusühistu majas
ruumid ja asus kauplust looma.
Kauplus avati 21.dets. 1998.
Jõuluostud tegime juba Härma
kauplusest.
Einar Härmat, kui ettevõtlikku
meest, tahan teile veidi lähemalt

tutvustada. Ta on sündinud ja
esimesed viis aastat elanud
Tõstamaal. Põhikooli hariduse

omandas Ares, seejärel sai
traktoristi paberid Vigala KKK-st.
Kohustuslik koolilõpetamisjärgne
suunamisaeg möödus Pärivere
sovhoosis. (järg lk 8)
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Sealt kutsuti noormees vene

sõjaväkke. Armees sattus Einar
sõjaväejulgestuse autojuhiks (sealt
ka autojuhipaberid). Peale
armeeteenistust ta Päriveres kohta
enam ei saanud, tuli uue töökoha

järele ringi vaadata.
Kuna tal autojuhi paberid olemas
olid, võttis Einar vastu kauba
laialivedaja koha ETKVL-s. Tema
ülesandeks oli kogu Pärnu
ümbruse kaupluste kaubaga
varustamine. Einari enda sõnuloli

see töökoht talle nagu kauplemise
kooliks. Ta pidi teatud määral ka
kaubatundja ülesandeid täitma.
Need omandatud kogemuseed
julgustasidki teda Tõstamaal
kauplust pidama. Ei saa alahinnata
ka õnnelikku kokkusattumust 

abikaasa on lõpetanud
kaubanduskooli ja töötanud aastaid
Pärnu suurtes kauplustes. Nii, et
meeskond missugune!
Ja meeskond töötab. Riiulid,

seinad ja põrandad on kaupa täis
ning ostjaidki jätkub.
Teenindamine sõbralik ja
abivalmis. Eriti rõõmustab
kohalikke elanikke võimalus lilli

osta. Lillede puudumine oli varem
tõsiseks probleemiks. Ikka tuli
otsida (nädal aega ette) tuttavaid
vastutulelikke inimesi - kes lilled

linnast vajalikuks päevaks ära
tooks. Mis nüüd viga - lähed ise ja
valid lilled kasvõi vahetult enne
küllaminekut.

Kuidas siis üldiselt läheb?

Sellele küsimusele vastamisega
Einar hõiskama ei kiirusta. Ots

otsaga tuleb kokku. Tööd on palju,
sest kaupa tuleb ise muretseda,
kulukad on ka iganädalased
kaubareisid Leetu. Üür on küllalt

kõrge - samas suurusjärgus
äärelinna lauplustega Pärnus.
Kuidas edasi?
Ka sellele küsimusele vastamisel
on Einar ettevaatlik. Elukoht on

Lindil (sinna on ostetud talumaja).
Sealt on Tõstamaale 20 km. Linn

on lähemal. Murelikult ütleb Einar,
et kui veel üüri tõstetakse, siis küll
enam omadega välja ei tule. Aga
praegu peab siiski laiendamise
plaane.

august 1999

Poeruumide kitsukeses tagatoas
peab kasutatud riiete poodi Õie
Mätas, kes esitleb end juriidilisest
isikust ettevõtjana. Oma
tagasihoidliku ja malbe olemusega
on ta pälvinud Tõstamaa inimeste
lugupidamise. Kuigi ruum on
väike ja kaupa pungil täis, korvab
teatud ebamugavuse kauba
valimisel just Õie abivalmidus
teenindamisel. Õie on rahul, sest
rahvas käib ja ostab. Ise kurdab
küll kogemuste vähesuse üle, aga
loodab edaspidise töö käigus ka
selles osas targemaks saada.
On ju tore, et üks tühi majaosa on
jälle hingama hakanud. Loodame,
et hästi kauaks!

Evi Liiv

AJURÜNNAK: KOOL PAREMAKS

Öeldakse, et ükski asi pole küllalt
hea, et seda paremaks teha ei
saaks.

Ning tekkiski idee vallapäevi ära
kasutades korraldada Tõstamaa

kooli vilistlastele ajurünnak, et nad
mõttetalgute korras koolielu üle
aru peaksid ja omi huvitavaid
ettepanekuid teeksid.
Kõigepealt ajurünnaku tekkimise
legendist.

Teise ilmasõja päevilolid Inglise
meremehed hädas saksa

meremiinidega, mis veepinnal
hulpides brittide sõjategevust
takistasid. Kutsuti siis kokku

admiraliteedi nõukogu. Kui kõrges
aukraadis dzentelmenid olid pikalt
koosolekusaalis istunud ning
tulemus oli ümmargune null, mindi
verandale piipusid popsirna. Kuna
õhkkond oli vabam ja

tubakasuitsune, asuti nalja
viskama. Igaüks proovis probleemi
lahendamiseks pakkuda midagi
vaimukat. Kes lubas Hitlerile

kulda kinkida, et ta lõhkelaengute
paremaks avastamiseks miinid üle
kuldaks ja nii edasi. Nõnda
naljatleti tükk aega, kuni keegi
lausus, et tema hoopis pritsib
püksivett nende neetud miinide
peale. (järg lk 9)
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Ning sellest mõttest tekkiski
lahendus. Nimelt hakati

sõjalaevadel kasutama tugeva
jõulisi veekahureid, mis
veesurvega miinid laevakerest
eemale uhtusid.

Erinevates ainevaldkondades ongi
ajurünnakuid korraldatud, et näha
asju veidi tavaloogikast erinevalt
ning sellistest mõtteavaldustest on
sündinud väga häid lahendusi.
Veel tahaksin mainida, et
ajurünnaku korraldamisel ei tohi
ühtegi ideed kritiseerida, ükskõik
kui naljakas või totter see ka
poleks.
Nüüd aga tagasi 14.· augustil
toimunu juurde.
Kui rahvas oli koolimaja ning seal
toimuva remondiga küllaldaselt
tutvunud, kogunesime kooli
sööklasse. Kokkutulnuid polnud
palju, kuid moodustunud neli
rühma asusid üheskoos päid
ragistama. Ülejäänud tutvusid
koolimajaga ning paljud käisid üle
sööklaukse meid vaatamas, kuid

tagasihoidlikkusest ei julgenud
meie hulka tulla. Siinkohal

tahaksingi veelkord tänada
asjaosalisi, kes pidasid heaks oma
aega koos veeta.
Järgnevalt toon ära väljapakutud
mõtted ja rikun reeglit
kritiseerimise koha pealt, sest
ajurünnak on juba läbi ning
kommenteeri n lühidalt igat punkti
eraldi

• (TÕST AMAAP ÄRANE)
KOOLIVORM

Olen ise tuline koolivormi

pooldaja. Õpilase käitumises on
näha suurt vahet, kas ta lösutab
koolipingis dressid seljas või
kannab vormi, sest kui noorukil on
korralik riie üll, tingib see juba
iseenesest viisaka olemise. Aga
kindlasti on praegu koolivormi
kohustuslikuks tegemine keerukas,
sest paljudel peredeloleks
koolivormi muretsemine liialt

kulukas. Alates sellest õppeaastast
on kooliloma koolivormimüts,
mida saab näha juba esimesel
koolipäeval. Loodame kujundada

traditsiooni, et I.septembril saavad
esimesse klassi astujad koos
aabitsaga ka kooli mütsi.
• VILISTLASTE NÕUKOGU

Jõudsime järeldusele - vilistlased
peavad koonduma ühe mütsi alla,
et oleks lihtsam kokkutulekuid

korraldada ning aidata oma kooliga
seotud probleeme lahendada.
Üheks mõtteks oli, et sinna peaksid
kuuluma kohapeal elavad
vilistlased, siis on asju lihtsam
organiseerida.
• KOOLIHÜMN
Olen kuulnud, et ühte-teist on
varasematel aastatelolnud, kuid
päris oma kooli hümni pole välja
kujunenud. Tuleb vanad laulud
välja "kaevata", teha uusi ning
sellest tekkinud valikust saakski
koolile oma toreda laulu.
• KOOLI REKLAAM
Siinkohal võiks reklaami all mõista
laiemalt kooli oma näo

kujundamist. Vormimütsist ja
hümnist juba rääkisin. Koolil on ka
oma lipp, mille pühitsesime sisse
eelmise aasta esimesel koolipäeval.
Lähitulevikus on plaanis trükkida
kena voldik, mis oleks
lühikokkuvõte kooli minevikust
tulevikust. Samuti on tarvis kooli

logoga meeneid, mida saaks
külalistele kinkida.
• ÕPILASTE HINDED

INTERNETTI
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Põhjenduseks toodi, et kui
vanemad Kanaari saartel

puhkavad, on võimalik oma
võsukese õpiedukusega arvuti abil
kursis olla. Praegu me naerarne
selle üle, aga kümne aasta pärast
see niimoodi võibolla ongi.
Tuletan Sulle, hea lugeja, meelde,
et internetis on kooli

kodulehekülg, mida saab lugeda
igas maakera paigas, kus olemas
ühendus internetiga.
• KOOLI MUUSEUM

Praegu on kasutamata koolimaja
keldrikorrus. Ning tõepoolest on
idee küpsemas rajada sinna lisaks
kooli muuseumile ka valla

muuseum. On ju paljudel kodus
vanu asju, mida tahaks teistelegi
näidata.
• PÄRIMUSE KORJAMINE

KOOLIKOHTA

Selle punkti all mõeldi endiste
õpilaste mälestuste korjamist, et
talletada
möödunud kooliaastaid. Kodu

uurimuslike töödega saab
mälestusi korjata.
• TALVEAED

Järgmise aasta suvel toimuvate
remonttööde käigus püüame

remontida verandat. Prae$use
puust vaheseina lõhume maha ning
avar ja valgusküllane veranda
olekski igati sobilik talveaia
rajamiseks. (järg lk 10)
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• TAASTADA RONIT AIMED

(PUURESTIDEL)
Piltidelt on näha, kuidas
ronitaimed kahel pool
peasissekäiku rõduni ronisid.
Restaureerimistööde käigus
jõutakse ükskord ka mõisahoone
fassaadini ning siis tasuks aru
pidada, kuidas taimed ansamblisse
sobivad.
• KIVISILLA TAASTAMINE

Jällegi on olemas vanad fotod,
milledel sild uhkelt näha. Ja kui

koolimaja renoveerimine lõpuks
valmis saab ning rahalised
võimalused tekivad, siis kindlasti
tuleb kivisilla taastamine

päevakorda.
• VILISTLASTE

KOKKUTULEKUD (IGA 5
AASTA TAGANT)

Arvestades, et Tõstamaal on
rahvaharidust antud alates 1688.

aastast, saame järgmise suure kooli
kokkutuleku korraldada aastal

2003. Jääme kõik pikisilmi seda
ootama. Siis on ka õige vilistlaste
nõukogule uus hoog sisse lükata.
• ÕPETAJATE OSALEMINE

KOKKUTULEKUTEL,
ÜRITUSTEL

Selle mõttega sooviti, et
kokkutulekutele kutsutakse kõik

õpetajad, kes kunagi
Tõstamaa koolis on koolmeistri

ametit pidanud. Eks nii peabki
tegema.
• SPONSORLUSE OTSIMINE

Pole salata, et kooli ülalpidamine
on üsna kulukas tegevus.

Lääneriikides on suve lõpus
edukate ärimeeste postkastides
nende endiste koolide tervitus

meeldetuletuskaardid, milledega
palutakse vilistlasi oma kooli mitte
unustada ja võimaluse korral
toetada. Näiteks võiks vilistlaste

nõukogu saata vastavasisulise
läkituse mööbliärimehele, kes oma
vanale koolile uusi toole kingib.
Meie ühiskond pole veel sellega
harjunud, kuid selline sponsorlus
on igati tervitatav
• LASTEVÄLJAKU

EHITAMINE

Väga hea idee. On ju nii, et
väikesed väsivad pikast
koolipäevast üsna kiiresti ning üks
tore mänguväljak aitaks olemise
jälle krapsakaks muuta. Vaja leida
sobiv koht ja materjal ning isade
ühendmeeskond saaks asjaga
hakkama küll.
• KOOLILE ILUS SAAL

Siinkohal pöörame jälle pilgud
ehitustöödele. Terve maja korda
saamiseks ei j ätku korraga raha.
Kuid etapikaupa ehitades on juba
õige pea loota, et koolimaja saalist
saab üks siinse kandi

esinduslikuim aula-saal. Kool peab
olema kulgmri tempel ja kui saal
saab korda, siis on võimalik
mitmeid valla üritusi seal
korraldada.
• ERIPEDAGOOGI

KAASAMINE

Eriõpetuse vajadus kasvab aasta
aastalt. Eks oli selline vajadus
varasematel aegadelgi, kuid siis
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sellest niipalju ei räägitud, vaid
suunati abivajajad
eriinternaatkoolidesse. Koolis

tegutsevad praegu
parandusõpperühmad, kuid
tarvidus on ka eripedagoogi
(logopeed-psühholoog) järele.
Oleme spetsialisti .otsinud, kuid nii
nagu on raske leida korravalvurit
vallale nii on raske leida

eripedagoogi koolile. Peamiseks
takistuseks on olnud meie kaugus
Pärnust, sest kui inimene kuuleb,
et tööd tuleb teha Tõstamaal, siis

sellega ongi jutud räägitud. Aga
küll ükskord ...

Sellised olid meie ajurünnaku
tulemused. Arvan, et teinegi kord
tasub vestlusringi haarata inimesi
erinevatelt elualadelt, kes

koolielule vaatavad pisut
teistsuguse pilguga kui need, kes
iga päev klassi ees seisavad.

Samal päeval toimusid veel mõned
pallilahingud. Võrkpallis võitsid
vanemad vilistlased nooremaid.

Kooli ja vilistlaste koondiste
kohtumine lõppes 3:0 vilistlaste
kasuks (korvpall 18:6; võrkpall
15:8; jalgpall 3:0) Kooli koondises
osalesid Raidi, Rander, Bronek,

Priidik ja alla kirjutanu.

Head ajude rändamist! Cogito,
ergo sum.

Toomas Mitt
koolmeister

Inimesed olge valvsad!
Suur suvi hakkab peatselt jälle otsa
saama. Külmad ilmad ja talv ei ole
enam kuigi kaugel. Osa
elanikkonnast meenutab aga nagu
muinasjutus elavat rohutirtsu, kes
terve suve tantsib ja kui lund
sadama hakkab, läheb teiste käest
ulualust paluma. Kuidas muidu
peaksime suhtuma nendesse

inimestesse, kes oma
eluasemevõlgnevust likvideerida
ega isegi mitte vähendada ei suuda.
Suve jooksul võlgnevus ainult
kasvab. Kui meeldetuletusele

reageerivadki, siis ainult
lubadustega.
MARUSE, MALLE - 12923.05
pole maksnud alates jaanuarist

mitte kordagi. Meeldetuletusele
reageeris ainult küsimusega, millal
ta välja tõstetakse.
SIRELI, ÕNNE - 11 113.05
Kord on temaga juba kohtuvahet
käidud, kus ta pisarsilmil lubas
kõik ära maksta, kui teda ainult
välja ei tõstetaks.
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KASKIN, ENE - 9 078.30 
Maksis viimati märtsis sada

krooni. Enne ja peale seda on tükk
tühja maad. Ta pole suutnud isegi
mingeid lubadusi anda ..
JÜRGENS, AGE - 8 513.50 
Selle aasta sees on maksnud üks

kord juulikuus. Loodab hakata
võlgnevust vähendama. Uskuda
või mitte?

SEPP, JAAN - 7 943.85 - Pole
maksnud selle aasta sees kordagi ja
enne seda kah vist mitte. Toidab

meid ilusate lubadustega ..
NIIT, KAID I - 6 329.45 - Pole
maksnud selle aasta jooksul
kordagi. Märtsis sõlmitud kirjalik
kokkulepe, et likvideerib
võlgnevuse 1. augustiks.
Võlgnevust pole likvideerinud.
Meiepoolsele palvele korter
vabastada, on vastuseks ainult
naeratus.

JOAO, KRISTIINA - 6 212.85
Maksab pea iga kuu, aga alati
vähem kui vaja. Meeldetuletusele
reageerib palvega tulla pereelu
probleeme lahendama (mees ei
anna raha).
PIIRME, EVELI N - 5 759.85 
Maksnud sellel aastal ühe korra.
Lubas maksta.
Need on ainult väikesed katke d

sellest, mida kuuleb ja lubatakse
rahast rääkides.

Vallapäevade raames olid baaris
"Must Roos" koos nimetatud baari

alalised õllekunded. Anti välja
nimelised õllekannud. Toimus

õllediagnostika. Parimateks
diagnostikuteks osutusid Rein,
Janis, Deivid ja &.
Võisteldi ka leiva- ja vorstitoodete
äratundmises. Sel alalosutusid

osavamateks Marje, Deivid ja &
ning Eve.
Nimetatud ürituse heaks
kordaminekuks aitasid kaasa as

Cibus, as Saku Õlletehas, as

Veel tahaks sellel korral

mõtiskleda majade katustest.
Täpsemalt antennidest. See aeg,
mil telejaamasid ümber seadistati
on selleks korraks läbi.Kõik Eesti

jaarnad levivad Tõstamaal
detsimeeterlainealal. On loomulik,
et vanad antennid tuleb välja
vahetada. Mõistlik oleks selles

suhtes kokkuleppele jõuda
majarahvaga ja paigaldada majale
üks korralik ühisantenn, ehitada
välja uus kaablivõrk. Lähemal ajal
paigaldatakse 6. ja 7. Nooruse
tänava majale antennisüsteem, mis
tagab ETV, TVl, TV3 ja Kanal 2
vaadatavuse. Süsteem koosneb

antennist, võimendist ja jaotus
võrgust koridoride jaotus
kappideni. Seadmete paigaldusele
antakse 1 aastane garantii.
Süsteemiga kohene liitumine
maksab 210 krooni. Kuna süsteemi

paigaldus on hilinenud, on paljud
jõudnud omale muretseda
individuaalse antenni, mis siiski ei
ole kortermajale sobivaim variant
järgmistel põhjustel:
# RESTANTENNID EI TAGA

KVALITEETSET PILTI, VÕIM
SATE ANTENNIDE SUURE
HULGA TÕTTU KATUSEL ON
VÕIMALIKUD HÄIRED
# ANTENNIMASTID EI OLE
ARVESTATUD SELLISE
HULGA ANTENNIDE JAOKS

Mustas Roosis

Tartu Õlletehas, uü Wõro
Kommerts, oü Roverto, oü
Veliir, oü Dreklan.

Huvitav teada, mida tõstamaalane
sööb ja joob.
Tõstamaa vallas enimostetud

leivatooted juunis 1999
(mitteametlikud andmed):
Leivad: Pärnu vormileib (Cibus),
Peenleib Benno (Cibus), Vormileib
(P-Jaagupi)
Saiad: Lahesai (Cibus), Sille sai
(Lihula), Röstsai (Lihula)
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# ANTENNIDE REGULEERIMI
SEL JA SUURE HULGA
ANTENNIMASTIDEGA
KAHJUSTATAKSE KATUST JA
SOOJUSTUST
# OMA VOLILINE ANTENNI
PAIGALDUS KATUSELE ON
KEELATUD
# TEGEMIST ON KORTER
MAJA JAOKS OPTIMAALSE
SÜSTEEMIGA.
SÜSTEEMIGA MITTELIITU
JATE KORTERITELE EI
PAIGALDATA VÄLJAVÕTET
JA SEETÕTTU ON HILISEM
LIITUMINE TÄIENDA VATE
KULUTUSTE TÕTTU OLULI
SELT KALLIM. OMA VOLI-
LISELT PAIGALDATUD
ANTENNID DEMONTEERI-
TAKSE KATUSELT JA
TAGASTATAKSE OMANIKE
LE. VÕIB OLLA ÕNNESTUB
JUBA MURETSETUD ANTENN
MAHA MÜÜA.SÜSTEEMIGA
LIITUDA SOOVHAlL VÕTTA
ÜHENDUST AUGUSTIKUU
JOOKSUL. ILMSELT TUNDUB
SEE PALJUDELE ÜLELIIGSE
KULUTUSE JA PINGUTUSENA,
KINDLASTI ON SEE AGA
VÄGA VAJALIK SAMM.
ERITI MAJADE KATUSTE
TERVISHOIU SEISUKOHALT.

Enn Martson
SuFe

Vorstid:Wõro Grillvorstike, Wõro
Wõro vorst, Wõro Sibulavorst
Viinerid: Wõro Hommikuviiner,
Rakvere Kanaviiner, Rakvere
Vallaviiner
Sardellid: Rakvere Peresardell,
Saaremaa Kodusardell, Rey
Sealihasardell

Õlled: Saku Originaal, Saku
Sarvik, Saku Pilsner

Teeristi Ärikeskus

PMÜ Tõstamaa kauplus
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Õnnitleme augustikuu sünnipäevalapsi!
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Kui ka astuda tuleb üle Liidia Märksoo99Voldemar Starkopf 74

aastate mäe,

Karl Heinluht93Naima Riis 74

Ärgu rõõmu ta möödugu

Veera Juhkam92Selma Karlep 73

Sinaida Raavik

89Salme Kallas 72
ainuski päev. Ja et süda sul

Adrian Raist
84Maimu Rohtla 72

kaua noor oleks veel, ikka
Lidia Pinn82Lonny Ristsalu 71

tervist ja õnne jätkuks su teel.
Jüri Merimaa78Ingrid Taal 70

Ilja Pajula

77Elvi Jõgi 60

Estra Bart

77Helgar Murumets 50

Tervitame vastseid vallakodanikke

Matvei Mehhovits - 26.07.99 - Dmitri ja Inna Mehhovitsi peres
Anni Kõrvemaa - 28.06. 99 - Kuno ja Ivi Kõrvemaa peres

Teade
KLAASIKONTEINERITESSE võib

nüüd segamini panna nii värvilist kui
valget klaasi, plastikpudeleid ja

alumiiniumpurke.

Masindan vilja.
Tel. 96011

Järgmises lehes:

VastavaIt rahva ja elurnumide
loenduse seadusele

PEAVAD ALEVIKU
HOONETEL OLEMA

NUMBRID.
Vallavalitsus palub numbrid välja

osta ja hoonetele paigaldada 1.
Oktoobriks 1999.a.

Numbreid saab vallamajast,
maksumus 65 krooni.

• Peaaegu uue rahvamaja

avamine Tõhelas

• Intervjuu Heino Rannaga

• Asfaldijoonistuste võistlusest

• Spordist

Toimetus:
Lea Rannik
Alo Adler
Trükkinud

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Keskkool

OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231


