
See, kes tahab muuta maailma, muutku kõigepealt ennast
Sokrates (469-399 e.Kr.), kreeka filosoof

22.oktoobril kutsus valimis

komisjon kokku valituks
osutunud rahvasaadikud,et
nad registreerituks lugeda.
Päevakorras oli volikogu
esimehe valimine, volikogu
aseesimehe määramine ja
vallavalitsuse tagasiastumis
avaldus. Volikogu esimehe
kandidaatideks esitati hr.

~nts Pirso, hr. Heino
Tamm ja hr. Peeter Lapp.
Situatsioon muutus huvita

vaks, kuna hr. Lapp ei
olnud tõsiseltvõetavatel

põhjustel veel kohale
jõudnud, aga kandidaadiIt
peab olema nõusolek
kandideerimiseks ja taga
selja hääletada ei saa. Tuli
teha väike sunnitud pineva
võitu vaheaeg. Saabus
Peeter Lapp, kes võttis oma
kandidatuuri tagasi ja
valimised läksid edasi.

Hääletamine oli salajane.
Volikogu esimeheks valiti

Esimene hilineja

taas Heino Tamm.

Valimiskomisjon õnnitles
saadikuid lilleõiega, valla
valitsuse poolt said kõik
vastse valla märgi ja uhke
mapi, kuhu lähitulevikus
tähtsaid pabereid paigutada.
Juhtimise võttis üle

Tõstamaa vallavolikogu
esimees Heino Tamm, kes
tänas saadikuid usalduse

eest ja avaldas lootust
edasisele sisukaIe koos
tööle. Hr. Tamm teatas ka,
et uue seaduse järgi

arvatakse volikogu liige, kes
kolm korda järjest
puudub, volikogust välja ja
järgmine nimekirjast asub
tema asemele.

Vallavalitsuse tagasiastu-
misavaldus rahuldati.

Volikogu aseesimehe
kohale esitati kaks kandida

tuuri - Ants Pirso ja Peeter
Lapp. Viimane tagandas
taas oma kandidatuuri.

Volikogu aseesimeheks
valiti hr. Ants Pirso.

Värsked jõud volikogus

Volikogu esimehe
ettepanekul ja liikmete
ühehäälsel nõusolekul võeti

päevakorda ka vallavanema
valimine. Vallavanemaks
valiti hr. Toomas Rõhu

(rohkem kandidaate ei
olnud ka). Sõna sai vastne
vallavanem, kes arvas, et
sellel volikogu I ei saa kerge
olema tulevaste muudatuste

tõttu igas valdkonnas ja iga
muudatus on ka otsust
nõudevasi. Siinkohal
rõhutas hr. Rõhu, et
arvamuste paljusus on

-teretulnud ja vaidlused
vajalikud, aga lõpptulemust
tuleb aktsepteerida ja
oluline on, et ei mindaks
tülli ja riidu, mis kindlasti
asja edasi ei vii. Lootes
volikogu ja vallavalitsuse
edukale koostööle lõpetas
hr. Rõhu oma sõnavõtu

reglemendis ettenähtud aja
piires.

Vastses volikogus viibis
Lea Rannik
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18.oktoober 1999 nr.2

Tõstamaa Vallavolikogu
liikmete registreerimine

Kohaliku omavalitsuse

volikogu valimise seaduse
(RT I 1996, 37, 739; 1999,
60, 618) §40 lõike 1 alusel
Tõstamaa valla valimis

komisjon registreerib
Tõstamaa valla volikogu
liikmed:

Nimekiri Tõstamaa
1. Toomas Rõhu

2. Peeter Lapp
3. Ants Pirso
4. Leo Salk
5. Elfi Vool
6. Heino Tamm

7. Hilja Mändla
8. Urmas Reinfeldt
9. Marek Jaansoo

25.oktoober 1999 nrA

Tõstamaa vallavolikogu
asendusliikme määramine

Kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse §20
lõike 6 alusel, ning seoses
sellega, et vallavolikogusse
valituks osutunud Toomas

Rõhu volitused volikogu
liikmena peatusid tema
valimisega vallavanemaks,

Tõstamaa valla valimis

komisjon otsustab:
Tõstamaa valla volikogu

liikmeks asub Leo Langus.

Ants Jaanso

Valimiskomisjoni esimees
Liivi Hearnets

V alimiskomisj oni sekretär

Valimistulemused on nüüd teada
Vaatame kuidasvallakodanikudKVL TõstamaaHääli kokkuTõstamaa-It Tõhela-st Pootsi-st

kasutasid
omavõimalustasjadeToomas Rõhu1731331228

arengus kaasa lüüa.
Peeter Lapp659515

Tõstamaa
vallasoli1305valimis-Ants Pirso 524831

õiguslikku

kodanikkuvalimisnime-Leo Salk456390

kirjadesse kantud. Neist kasutas oma

Elfi Vool4012127

õigust 660, mis on 50,6 %. See tähendab,

HeinoTamm4029011
et

IgateinevalimisealinekodanikHilja Mändla393036
valimas

eikäinud.VaatamekaUrmas Reinfeldt 383512

piirkonniti:
Tõstamaalkäis769-stMarek Jaansoo373511

valimas 404, mis on 52,5 %; Tõhelas
Leo Langus302910

185-st 110, mis on 59,5 %; Pootsis 351-
Eduard ViIb re2811017

st 146, mis on 41,6 %.
Endel Tõnisson221813

Eduard Alumets
199010

Volikogus

onseekordkoht . 9-leTiit Pilt 8305
saadikule,

kandidaateoli15.Kuidas Üksikkandidaat

jagunesid hääled?

Mihkel Lühiste202000

Soojavee tootmine lõpetatakse 1. maist 2000.a.
Kuna väga palju on olnud nurinat
sooja vee üle (ei ole teda nii nagu
vaja,on must,jne.) ja kuna sooja vee
tootmine pole ka majanduslikult tasuv
ning olemasolevate süsteemide
rekonstrueerimine läheb liialt

kulukaks, otsustas OÜ SuFe nõukogu
soojavee tootmise lõpetada alates
l.maist 2000.a.Selle ajani antakse vett
senise graafiku alusel edasLSelle ajani
on inimestel aega mõelda ja
kaaluda,kas nad vajavad edaspidiseks
sooja vett.Kui ilma läbi ei saa,tuleb
leida lahendus, kuidas olemasolevat
külma vett soojendada.Kõige
arvestatavam vahend selleks on
ilmselt elekriboiler.

Paljud,keda pole rahuldanud soojavee
senine katkendlik admine, on seda ka
juba teinudesiin kirjutaja

kaasaarvatud)ja tulemus on pans
hea. Kaovad mured sooja vee ootamise
ja enneaegse lõppemise üle,maksad
selle eest, mida tarbid.Enne boileri
ülespanekut on vajalik võtta tehniline
kooskõlastus OÜ SuFe-st.Boileri ostu

juures oskavd kindlasti nõu anda
müüjad ja valik on väga laL
Elu on aga näidanud,et normaalse
veetarbimise juures aitab 80-100
liitrine boiler küll.Vannis sellega küll
väga lodistada ei saa, aga dussi
võtmiseks on piisav. Vann on päris
suur veeraiskaja.Vanniskäiguga
kasutab üks inimene ära 160 liitrit 40

kraadilist vett, dussi võttes kulub aga
vett 20-40 liitrit, oleneb
tarbimisharjumustest.B oilerit ostes
tasuks veel arvstada,et horisontaalne
boiler annab kuni kolmandiku jagu

sooja vett rohkem välja.Eriti oluline
on välja ehitada korralikult elektri
osa, vedada eraldi liin ja varustada see
eraldi kaitsme ja rikkevoolu
kaitsmega.
Boilerit tuleks ka kindlasti
süstemaatiliselt hooldada. Vähemalt

kord aastas lahti võtta ja seest
puhastada,vajadusel vahetada anood.
Kellel tekib küsimusi, võib alati tulla
nõu küsima.Ega peale boileri muud
varianti eriti polegi. Võib ka poti ga
pliidi peal soojendada, aga see on
väga tülikas ja kindlasti läheb seal
palju rohkem energiateraha) kaduma
kui boileris soojendades.

Enn Martson
SuFe
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Eramute veetarbimisest ja veemõõtjate paigaldusest.
Siiani on paljuski selgusetu eramute
veekasutus.Pole päris täpselt teada,kes
j a kuhu on kunagi toru maasse
pannud.Kes käivad maksmas ja
tunnistavad,et tarbivad vett ja lasevad
või ei lase heitvett üldkanalisatsiooni,
nendega on asi selge. Aga on alust
arvata, et tarbijaid on rohkem.
Selgusetu on uus kanalisatsiooni
kollektor, mis jookseb paralleelselt
Ehitajate teega. Kas mõni eramu juhib
oma heitveed sinna? Samuti on

selgusetu ala, mis jääb Metsa ja Ringi
tänava vahele.

Aga võib olla on veel kusagil keegi,
kes pole end siiani ilmutanud, siis
oleks väga kena, kui te seda teeksite.
Selle aasta lõpuni ootame teid. Kes
pole endast aasta lõpuks märku
andnud, aga selgub, et on tarbinud
teenust teiste kulul (ükskord tuleb see
välja niikuinii) - neid karistatakse
koostöös politseiga halduskorras.
Selgitust vajab ka eramute veehind.
Veehind eratarbijale on 2.50 m3,
sellele lisandub käibemaks. Ühe
inimese kohta arvestatakse vee

tarbimuseks 3 m3 vett kuus,see teeb
kuus ühe inimese kohta 7.50 pluss
käibemaks ehk koos k.maksuga 8.85.
Kanalisatsiooni hind on 4 krooni 1

m3,seega üha inimese kohta kuus 12.
krooni pluss käibemaks, kokku 14.15.
Eramus, kus tarbitakse nii vett kui ka
kanalisatsiooni, tuleb ühe inimese
kohta maksta 23 krooni kuus

(8.85+14.15).
Kõige mõistlikum oleks panna majale
veemõõtja. Väldib edaspidise id
vaidlusi ja on endal ka selge, kui palju
vett tarbiti. Kindlasti tuleb ka aeg, mil
veemõõtja olemasolu on kohustuslik.
Lähitulevikus on kavas kõigi vee ja
kanalisatsiooni teenuse kasutajatega
sõlmida kirjalikud lepingud (nii nagu
olema peab). Ilma veemõõtjata
lepingut ei sõlmita ja vee müümine
võib katkeda. Veemõõtja ostul ja
paigaidusel tuleb kindlalt jälgida
"Veemõõtja paigaldamise eeskirja",
mis on kohustuslik kõigile
abonomentidele, nii eramajadele kui
juriidilistele isikutele. Asutused on
enamuses paigaldanud veemõõtjad,
kuid paljudel pole need
nõuetekohaselt paigaldatud. Need
tuleb korda teha. Alljärgnevalt siis

OÜ SuFe eeskirjad veemõõdusõlmede
ehitusele ja veemõõtjate paigalduse1e.
J. ÜLDSÄTTED.

Veemõõtja valikul ja paigaldamisel
tuleb lähtuda Eesti Vabariigi mõõte
seadusest, .oü SuFe eeskirjadest
veemõõdusõlmede ehitusele ja
paigaldusele.
Eeskirjad on kohustuslikud kõigile
OÜ SuFe abonementidele.

l.Veemõõtja asukoht.
Veemõõtja paigaldatakse vahetult
hoone veesisendile kuiva ja
ligipääsetavasse kohta.
Veemõõtjale peab olema tagatud
juurdepääs OÜ SuFe regulaarseks
kontrolliks.

Veemõõtja peab olema plommitud
OÜ SuFe poolt.
Peab olema välditud veemõõtja
külmumine ja vigastamine ning ruum
peab olema korras .Kui on tegemist
külmumisohtliku ruumiga, tuleb
torustik isoleerida koorikisolat

siooniga ja veemõõtja paigaldada
soojustatud kasti.
Kõik paigaldusviisid kooskõlastada
OÜ SuFe-ga
2. Veemõõtja valik.
Veemõõtja peab olema ette nähtud
külma vee mõõtmiseks. Veemõõtja
nominaalvooluhulk peab olema ligi
lähedane hoone arvestuslikule voolu

hulgale, kuid ei tohi olla sellest
väiksem.

Veemõõtja peab olema saanud
tüübikinnituse Eesti Standardi Ameti

poolt.
Veemõõtja peab omama plommi või
märgistust taatlemise kohta, mis on
läbi viidud vastavat riiklikku litsentsi

omava firma poolt.
Veemõõtjat tuleb taadelda uuesti,kui
kehtiv taatlemisaeg on möödunud.
3.Veemõõtja paigaldus
Veemõõtja paigaldatakse vahetult
peale hoone veesisendit peale esimest
sulgarmatuuri.
Vahetult veemõõtja ees peab olema
sirge toru osa pikkusega 5xDn ja
veemõõtja taga 2xDn läbimõõduga,
Dn on veemõõtja nimiläbimõõt, kui
veemõõtja passis ei ole ette nähud
teisiti.

Veemõõtja asend (horisontaalne või
vertikaalne) peab vastama veemõõtja
passis ette nähud asendile.

Veemõõtja ees ei tohi olla ühtegi
lisaseadet peale mudafiltri,milline on
ettenähtud veemõõtja kaitseks.
Mudafiltri paigaldamine ei ole
kohustuslik. Kõik muud filtrid peavad
olema paigaldatud veemõõdusõlmes
peale vee mõõt j at.
Veemõõtja ees ei tohi olla mingit
võimalust vee võtmiseks.

Peale veemõõtjat peab olema
paigaldatud kontrollkraan veeproovi
võtm~seks ja manomeetri paigalda
miseks vajadusel. Manomeeter võib
olla paigaldatud peale veemõõtjat ka
statsionaarselt.

Mõlemal pool veemõõdusõlme peab
asetsema sulgarmatuur.
4.Veemõõdusõlmede kasutamine.
Abonent on kohustatud hoidma korras
veemõõdusõlmede ruumi.

Veemõõtjale peab olema tagatud
juurdepääs regulaarseks kontrolliks
OÜ SuFe esindajale. Mitme
korterilistes elamutes peab veemõõtja
kontroll toimuma koos abonendi

esindajaga. Abonent nimetab isiku,kes
vastutab ruumi korrasoleku,veemõõtja
ja plommide säilimise eest.
Anonent on kohustatud hoidma korras

veemõõdusõlmede sulgarmatuurid.
Kuulkraane, mis paiknevad vee
mõõdusõlmes, tuleb avada ja sulgeda
aeglaselt, et vältida hüdraulilisi lööke
torustikes.

Veemõõdusõlmes olevaid plomme
võib eemaldada ainult OÜ SuFe

esindaja juuresolekul.
Abonent on kohustatud OÜ SuFe-Ie

teatama kõigist riketest veearvesti
töös.
Abonendil on keelatud teha
omavolilisi ümberehitustöid vee
mõõdusõlmes ilma eelnevalt OÜ

SuFe-ga kooskõlastamata.
Kui abonendi veetarvidus oluliselt

suureneb või väheneb, on abonent
kohustatud taolema OÜ SuFe-It

tehnilisi tingimusi veemõõdusõlme
ümberehituseks ja vastavalt väljas
tatud tehnilistele tingimusetele
teostama ümberehitustööd.
Veearvestite näitude kontrollimisel on

OÜ SuFe esindaja kohustatud
kontrollima ka veearvesti töötamist,
plommide olemasolu ja vigastamatust
arvesti siibril.
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1999 - Rahvusvaheline eakate inimeste aasta

Inimesi ei hinnata selle järgi, mida
nad on ühiskonnalt saanud, hinnatakse
selle järgi, mida nad on saavutanud
ühiskonnale andes.

Selline moto on kirjas Tänukirjal,
mille on välja andnud Eesti Vabariigi
Sotsiaalministeeriumi Vanuri-

poliitika komisjon. Nimetatud
tänukirja said ka 9 meie valla kaunist
ja krapsakat daami, keda vaatluse
põhjal eakaks raske nimetada.
Seltsimajas toimus 01.oktoobril väike
koosviibimine, kuhu asjaosalisi
(pensionäre) aga üsna napilt kogunes,
millest on kahju. Oli väike eeskavagi,
kohv, kook ja eakaaslased. Jääb loota,
et üritused eakatele ei lõpe ju
nimetatud aastaga.
Tänukirjad andis üle Tõstamaa valla
volikogu esimees Heino Tamm,
lilleõie ulatas ja koosviibimise
valmistas ette seltsimaja juhataja
Maire Adler. Toome siinkohal ära

Tänukirja saajad: Liivi Heamets,

Salme Kasela, Liivia Langus,
Efeliine Liiv, Aima Nurm, Helga
Rand, Evi Laanemets ja Meeli Sutt.
Sõnadega tänukirjalt:"Olete palju
aastaid olnud andjate seas ning
aidanud eneseteostuse imelist teed

käies kujundada ühiskonda
kaunimaks" võib selle loo lõppenuks
lugeda. Tervist, optimismi ja teotahet
kõigile meie valla eakatele!

Lea Rannik

Hõimlased käisid laulmas ja tantsimas

Marid on küll meie kauged sugulased, ent nende
pillillelid, tantsusammud ja lauluviisid mõjusid
tõelise eksootikana ja leidsid kooliõpilaste tulise
vastuvõtu. Foto: Urmas Luik (Pärnu Postimees)

Esmakordselt ajaloos jõudsid
Tõstamaa kanti Hõimupäevad, mille
ülesandeks on soome-ugri rahvaste
kultuuri ja ajaloo tutvustamine ning
hõimurahvaste vaheliste suhete
arendamine. Marimaa .folkloori
ansambel Nurma andis 15. oktoobri

hommikul kontserdi Tõstamaa koolis,
keskpäeval Varbla koolis ning õhtuks
oli kavandatud pidu koos külarahvaga
Tõstamaa seltsimajas.
Tõstamaa kooliperele antud kontsert
läks üliedukalt peale j a õpilased
võtsid eksootilise muusika ning

liikumise soojalt vastu. Marid olid
siiralt imestunud, et kas tõesti nende
muusika meeldib lastele nii väga ja
kas nad tõesti siis esinejaid
vabatahtlikult nii tormiliste

aplausidega kostitasid. Tõde oli see, et
kuigi marid on meie hõimuvelled,
pole meie kultuuridel peaaegu midagi
ühist peale mõnede üksikute sõnade ja
maride esinemine võis tõesti mõjuda
üpris omapärase ja huvitavana.
Pisut nutusem oli kontsert Varbla
koolis, kus maride saabudes hakati
klassidest õpilasi välja laia koridori

ajama, kus siis
püstijalu esinemist
jälgiti. Laste reakt
sioon oli sellegi
poolest soe ning
valmistas esinejatele
rõõmu.

Peaaegu et läbi
kukkunuks võib aga
pidada hõimu
simmanit Tõstamaa

seltsimajas, kus
kaugeid külalisi oli
vaatama tulnud

üpris vähe inimesi. Kas siis kohutas
25 kroonine piletihind? Paraku on
meil juba levinud selline mentaliteet,
et rahvakunsti ollakse nõus nautima
ainult siis kui muidu saab. Kohale

tulnud said kindlasti suurepärase ja
eksootilise elamuse. Kurb on vaid see,
et meil ei õnnestunud maridele

näidata, kuidas meil Eestis pidusid
peetakse. Eks ole hõimupäevade
üheks ülesandeks tutvustada kaugetele
hõimuvendadele ka meie kultuuri ning
tavasid. Üks potentsiaalsetest
pealtvaatajatest oli saali ukse vahelt
sisse kiiganud, teinud järelduse, et
eeskava juba käib ja ei julenud sisse
astudagi. See tõik näitab kujukalt, et
meil endalgi on oma vanade tavade
tundmisega raskusi. Oli ju välja
kuulutatud simman, ent simmanil ei
ole eeskavasid. Simmanil on

peategelaseks rahvas ise, kes mängib,
tantsib ja joob õlut. Seda kõike oleks
saanud hõimuõhtul teha Viljandist
kohale sõitnud ühemeheorkestri

pillihelide ja lauluviiside saatel, kes
oli valmis mängima hommikuni.

Harvet Toots
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Lindilõikamine Manijal
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... ia kolme Maniia meest näl!in ka

Tõstamaa vald on ühe kordatehtud

ühiskondliku hoone võrra jälle
rikkam. Reedel,29.oktoobril andis
vallavanem Toomas Rõhu pidulikult
üle vastremonditud Manija küla
keskuse võtmed külavanem Tiit

Pildile, lisades,et edaspidine sõltub
juba külaelanikest. Kiidu- ja tänusõnu
said kuulda oü Männiste ehitus
mehed. Need oma valla ehitusmehed

Andres Lauri juhtimisel koguvad
järjekindlalt tunnustust oma tööle ja
nii ei paista neil tööst lähiajal puudu
tulevat.

Manija tulevik on mõneski mõttes
küsimärgi all nagu paljud muudki

asjad meie elus.
Saarel elab

praegu 35
inimest, neist
arvestatavosa

elujõulisi mehi.
Saarel töökohti ei

ole, kalapüügiga
on lood nii nagu
nad on, lapsi on
Manija kirjas 3.
Kurepesa paigu
tamise kohta
külakeskuse katu
sele olid arva

mused ka vastakad. Eksootikaotsijaid
ja puhkajaid jagub
saarele suvel - Riida
turismitalu annab
väikesaarele oluliselt

ilmet juurde. Aga
inimesele, kes tahab
nautida merd,
üksindust, segamatult
puhata ja lihtsalt tunda,
kuidas aeg sinust läbi
voolab ja kõik maailma
mured olematuks
kahanevad - neile küll

nii lähedal paremat ja

odavamat (poodi saarel ei ole) paika
ei tea soovitada. Seekord olid kohal

vallavalitsuse esindajad, naaberküla
(Lao-Peerni) külavanem, ehitajad,
Pärnu Postimehe ajakirjanik Silvi
Kanosina ja fotograaf Henn Soodia
ja ... kolme Manija meest nägin ka.
Aga tõeline pidu saarerahvale seisab
veel ees. Ja igal vallal pole kindlasti
oma saart, nii et sellegi poolest oleme
ühe võimaluse võrra rikkamad.

Tervitusi Manijale ja Manija
sõpradele!

Lea Rannik

Kes minevikku ei mäleta ...
Kohalikku päritolu mees Harvet
Toots, keskkooli ajalooõpetaja ja
huvijuht, suutis 21.oktoobril kokku
saada 13 väga erinevat inimest, kelle
mõte suunati sel korral Tõstamaa

Seliste kirik

muuseumi rajamise võimalikkusele.
Vaadati üle koolimaja all olev kelder,
mõisa tallitorn, Elsa j a Theodor
Lõõbase majake, Kastna ja Seliste
kirik, käidi ka endise KEK-i
ruumides, kus praegu ebasobivates
tingimustes asub osa Riho Väli
vanavara kollektsioonist. Pärast

ringsõitu võttis seltskond istet
vallavanem Toomas Rõhu kabinetis,
kus siis püüti otsi kokku tõmmata.
Kohaloli ka Pärnu muuseumi direktor
Aldur Vunk, kes nähtud kohtadest
pidas parimaks mõisa keldrit, seda
arvamust jagas enamik kohalolijaist.
Pärnu muuseumi peavarahoidja Helle
Reet Kikamägi pidas väga tugevaks
kokkutulnud huviliste potensiaali
muuseumi loomiseks. Riho Väli 

suur hulk mitmesugust esemelist
vanavara ja kirjandust, eriline huvi
sõjaajaloo vastu; Signe Alliksoo, Elsa

ja Theodor Lõõbase pärija, kes soovib
nende elutööd jäädvustada ja osa asju
ongi juba koha leidnud
Meremuuseumis; Mari Lühiste,
koduloolase Andrei Udu tütar, kellel
on isa kirjalik pärand ja huvi asja
edasi ajada, juhendab koolis ka
koduloohuvilisi; Vaike Hang
rikkalik uurimuslik materjal külade,
talude jm. kohta, eriline huvi
kodukoha Tõhela vastu. Mitmeid

kasulikke nõuandeid jagas ka ümar
Volmer, Pärnu muuseumi kauaaegne
direktor, praegune peakunstnik.
Harvet Toots, nüüdsest tulevase
muuseumi asjaajaja, teeb, selle
seltskonna igakülgset potensiaali
oskuslikult ära kasutades , ehk
mõeldu-unistatu teoks. Jõudu ja
järjekindlust!

Koduvallas kondas kaasas
Lea Rannik
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Kairi Kuur

tahab maitsta oma treeningtöö vilju.
Selle aasta Tõstamaa jooks oli stiililt
samane eelmistega. Ürituse
traditsiooniline peakorraldaja
Toomas Rõhu hoolitses kõige eest,
mis heaks kordaminekuks vajalik.
Kõigepealt lastejooks, kus rajale
tormas 44 osalejat. Kõige kiiremini
jõudsid tagasi- Kaio Killing Audru
Keskkoolist, Vegard Kruusla
spordiklubist "Raudmees", Tambet
Mäe Audru Keskkoolist. Noorimad

raja läbinud olid 2 aastased Allar
Martson ja Janet Siim.
16. järjekorranumbrit kandva jooksu
põhirajale starti s 110 vaprat.

Tore Tõstamaa traditsioon
Esikolmik suutis raja läbida 26
minutiga. Sekundite vahe määras
paremusjärjestuse. Esimene Andres
Lelov Pärnust, teine Jaanus Laimets
Pärnu-Jaagupist, kolmas Tõstamaad
esindav Raio Piiraja. Naiste parim
üldarvestuses 29 .lõpetaj a Riie
Laimets Pärnu-Jaagupi st. Kõikide
vanuseklasside parimatele oli
auhinnaks temaatiline Tõstamaa

jooksu särk. Kõik osalejad said
preemiaks vaba sissepääsu õhtusele
spordipeole, kus tsirkus ja tants
omavahel ühendatuna päevale ilusa
punkti pani.

Paljud inimesed peavad kehalist
tegevust mõnusaks vahelduseks, mille
abil maandada stressi ning jätta
kumavad mõtted tahaplaanile. Terve
ellusuhtumisega inimene teeb kõik
oma tervise ja organismi heaks.
Juba 16 aastat pakub Tõstamaa jooks
võimaluse võistelda enese ja teistega.
Sõltuvalt eesmärgist on ka sportlik
ettevalmistus erinev. Põhjusi, miks
inimene sunnib end 7,5 km pikkust
rada läbima, võib olla mitu: ühele on
tähtis võit, teisele tasuta õhtune
peopääse, kolmas tuleb nautima ilusat
ilma ja sügisest loodust, neljandale on
jooks harjumuseks muutunud, viies

Tõstamaa Jooks 1999
1. Andres Lelov 26,11,57 Kampol, Pärnu
2. Jaanus Laimets 26,25,15 Pärnu-Jaagupi
3. Raio Piiroja 26.36,50 Tõstamaa
4. Raimo Raudsepp 27.55,49 Pärnu
5. Eero Raudsepp 28.01,42 Pärnu
6. Jüri Leesmäe 28.04,15 OK West
7. Marko Tiik 29.27,04 Pärnu
8. Ragnar Kruusla 29.40,65 Raudmees
9. Valli Raudsepp 29.43,21 Pärnu
10. Ando Stimmer 30.22,01 Raudmees
11. Andres Martsan 30.42,56 Tõstamaa
12. Marko Esko 30.47,71 Tõstamaa
13. Mehis Mäe 30.50,55 Audru
14. Tomek Jaansoo 31.09,97 Tallinn
15. Meelis Mäe 31.14,79 Audru
16. Evgeni Fedossejev 31.23,22 Pärnu-Jaagupi
17. Peeter Kurm 31.27,38 Audru
18. Rander Jänes 31.28,37 Tõstamaa Kk
19. Alar Palk 32.27,43 SK Tervis
20. Alvar Palu 32.34,59 Audru
21. Valdi Killing 32.41,43 Audru
22. Mario Mustasaar 32.51 ,39 Audru
23. Mart Kruusmäe 32.57,20 SK Tervis
24. Mati Pilt 3;3.06,8? Pärnu
25. Rene Mustasaar 33.21,71 Audru
26. Martin Vallimäe 33.22,20 Pärnu SHG
27. Erko Oidersalu 33.27,97 Tõstamaa Kk
28. Ain Uusna 33.38,74 OK Jõulu
29. Hiie Laimets 34.36,90 Pärnu-Jaagupi
30. Margo Tooding 35.04,68 Audru
31. Ago Eensalu 35.08,40 Audru
32. Bronek Alpius 35.36,67 Tõstamaa Kk
33. Lauri Sahtel 35.50,90 Tõstamaa Kk
34. Tarmo Blasen 36.05,07 Tõstamaa
35. Heigo Jänes 36.08,77 Pelgulinna G
36. Tambet Mäe 36.11,90 Audru
37. Raul Mätik 36.17,27 Tõstamaa
38. Janar Sagim 36.29,80 Audru
39. Andrus Stimrner 36.43,74 Altius
40. Andres Siim 37.03,09 Tõstamaa
41. Janar Jürgens 37.05,72 Tõstamaa
42. Margit Pusse 37.13,40 Tõstamaa Kk
43. Toivo Marus 37.22,32 Tõstamaa Kk
44. Keito Killing 37.44,32 Audru
45. Kaijo Killing 38.09,75 Audru
46. Väino Kurm 38.14,86 Pärnu TSK
47. Maret Martsan 38.20,92 AS Wendre
48. Marek Päästel 38.23,37 TPÜ
49. Üllar Marus 38.29,58 Tõstamaa
50. Kaupo Põltsam 39.23,29 Tõstamaa
51. Madis Martsan 39.32,94 Tõstamaa
52. Valva Volgerad 39.46,20 Pärnu

53. Imbi Alpius 40.10,29 Tõstamaa Kk
54. Tarmo Oidjärv 40.30,26 Tõstamaa
55. Ülo Marus 40.37,70 Tõstamaa
56. Kaiu Kustassan 40.46,20 Pärnumaa SL
57. Karoliine Kask 40.48,16 Tõstamaa Kk
58. Kristel Jürgens 40.49,47 Tõstamaa Kk
59. Priit Kaljurand 41.15,72 Tõstamaa Kk
60. Helmuth Karlsan 41.28,52 Tõstamaa Kk
61. Fritjo Pukk 41.39,92 Tõstamaa
62. Raido Salk 41.53,79 TTÜ
63. Venna Press 41.54,07 Tõstamaa
64. Kristiina Ago 42.15,07 Pärnu
65. Tea Vallimäe 42.36,90 Tõstamaa
66. Martin Haljas 42.44,37 Tõstamaa kk
67. Janari Jaanso 42.51,28 Tõstamaa Kk
68. Anna-Kaisa Saar 43.19,36 Tõstamaa
69. Aile Adams 43.28,00 Tartu Kunstikool
70. Eda Vallimäe 43.46,97 Tõstamaa Kk
71. Lembe Kurg 44.05,19 Tõstamaa
72. Madis Veskimägi 44.05,71 Tõstamaa
73. Ain-Ervin Karlsan 45.03,89 Eesti Mereakad
74. Marek Lind 45.04,75 EPMÜ
75. Hardo Vahemäe 45.05,38 TÜPK
76. Rando Rand 45.05,89 TTÜ KMK
77. Andres Sahtel 45.06,52 TTÜ
78. Ardo Käär 45.07,07 TTK
79. Jaan Rea 45.07,67 EPMÜ
80. Tõnu Reinteldt 45.37,79 Tõstamaa Kk
81. Evelyn Liländer 46.08,65 TMK
82. Merit Kaelep 46.14,40 Tõstamaa kk
83. Kuldar Miidu 46.39,20 Tõstamaa
84. Anneli Kaljurand 46.40,94 Tõstamaa Kk
85. Raigo Karotam 46.42,61 Olustvere KPK
86. Helina Saar 46.45,20 Tõstamaa
87. Epp Tuisk 46.54,74 Tõstamaa Kk
88. Kätlin Jürgens 47.47,16 Tõstamaa
89. Ave Vene 49.43,45 Tõstamaa Kk
90. Kadri Jõgi 49.49,57 Tõstamaa
91. Margaret Karlsan 50.02,04 Pärnu KK
92. Pille-Riin Jõgi 50.19,85 Tõstamaa Kk
93. Monika Adler 50.34,23 Tõstamaa
94. Andra Vaaks 50.34,94 Tõstamaa Kk
95. Raina Pavlova 50.35,43 Tõstamaa Kk
96. Maarja Lühiste 50.43,79 Tõstamaa Kk
97. Ave Tuisk 50.49,49 Tõstamaa Kk
98. Anni Reinteldt 51.20,95 Tõstamaa Kk
99. Liina Matvejeva 51.21,26 Tõstamaa Kk
100. Kertu Keel 52.29,42 TTÜ
101. Kaido Martson 52.30,06 TTK
102. Marianne Algpeus 52.52,19 Tõstamaa Kk
103. Kristin Trei 52.52,44 Tõstamaa
104. Ranna VahkeI53.35,03 Tõstamaa Kk
105. Rain Kaljurand 53.35,32 Tõstamaa Kk
106. Angela Vaaks 54.01,09 Tõstamaa Kk
107. Elis Leetmaa 54.01 ,51 Tõstamaa Kk

108. Elo Pulk 54.07,38 Tõstamaa Kk
109. Egle Leetmaa 54.07,76 Tõstamaa Kk
110. Erika Leetmaa 54.13,70 Tõstamaa

Lastejooks
1. Kaio Killing 3.11,19 Audru KK
2. Vegard Kruusla 3.19,00 "Raudmees"
3. Tambet Mäe 3.25,65 Audru
4. Lembit Mäe 3.26,67 Audru
5. Koidu Killing 3.37,17 Audru KK
6. Taavi Marus 3.38,00 Tõstamaa KK
7. Karmen Stimmer 3.39,13 "Raudmees"
8. Taavi Tõnissan 3.50,95 Tõstamaa KK
9. Karl Adamson 3.55,70 Miidupargi G
10. Risto Jürgens 3.56,80 Tõstamaa KK
11. Hannes Vahemäe 3.57,76 Tõstamaa KK
12. Laura Pärna 3.58,85 Tõstamaa KK
13. Regina Lindma 3.59,63 Audru KK
14. Tarja Randvali 4.00,31 Audru KK
15. Kris Adamson 4.07,92 Miidupargi G
16. Karl Tilk 4.08,44 Tõstamaa KK
17. Maria Kalbach 4.11,42 Tõhela Algk.
18. Paul Tilk 4.12,92 Tõstamaa Lasteaed
19. Taavi Hõrak 4.15,99 Jõõpre
20. Regina Algpeus 4.16,37 Tõstamaa KK
21. Helar Martson 4.19,11 Tõstamaa Lasteaed
22. Mark Martsan 4.21,31 Tõstamaa Lasteaed
23. Oliver Stimmer 4.22,54 "Raudmees"
24. Meelika Lehola 4.24,57 Tõstamaa KK
25. Sandra Kuusik 4.26,08 Lindi Algk.
26. Kristiina Reinteldt 4.28,74 Tõstamaa KK
27. Leana Langus 4.29,92 Tõstamaa KK
28. Karl Kalda 4.30,72 Tõstamaa Lasteaed
29. Gerli Hõrak 4.43,27 Jõõpre
30. Sten-Ander Ojakallas 4.53,79 Tõstamaa
Lasteaed
31. Eero Laansoo 4.54,96 Tõstamaa KK
32. Gerdo Karotam 4.59,52 Tõstamaa KK

33. Keir Lomp 5.01,63 Tõstamaa KK
34. Liina Raavik 5.09,19 Tõstamaa Lasteaed
35. Maiko Eensalu 5.15,24 Tõstamaa Lasteaed
36. Ade-Riin Vene 5.25,63 Tõstamaa Lasteaed
37. Kaur-Joosep Lomp 5.35,25 Tõstamaa
Lasteaed
38. Lilleriine Lille 5.50,58 Tõstamaa Lasteaed
39. Karolin Stimmer 7.29,60 "Raudmees"
40. Merilin Oidjarv 8.16,66 Tallinn
41. Allar Martsan 8.18,40 Tõstamaa Lasteaed
42. Eimar Martsan 8.40,00 Tõstamaa Lasteaed
43. Ingvar Kalbach 8.49,19 Tõhela Lasteaed
44. Janet Siim 9.00,27 Tõstamaa
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Konkurss TÕSTAMAA KOMM 99

Osale ja sa ei kahetse!

08.nov. Rauapoes Pikakivi OÜ
soodusmüük, hinnakauplemine
·IO.nov. menüüs Mardihane praad
I2.nov. piletitega temaatiline baariõhtu
I4.nov. menüüs pannkoogid isadele

kolmapäeval,
reedel,

pühapäeval,

Reedel,12.nov. kell 15.00

8.-14.novembriI1999.a. saab teoksjärjekordne KLIENDINÄDAL. Taas käibel kliendikaardid. Enim oste
teostanute vahelloositakse välja auhinnad.
Baaris Must Roos toodete degustatsioon ja soodusmüük alljärgnevalt:

Teisipäev,09.nov. kell 16.00

Esmaspäev,08.nov. kell 14.00

Ja veel:
esmaspäeval,

Vanad telekad jalust ära
Kuna televisioon on oma standardeid muutnud, on paljudel inimestel
tekkinud koju vanu üleliigseid telereid, millega pole midagi teha ja
mis on pidevalt ees. Nüüd on võimalus need ära anda. 16. Ja
17.novembril sõibab auto ringi ja korjab need ära. Kindlasti on vajalik
eelnev registreerimine oü SuFe-s. Registreerumisel tahaks teada teie
aadressi ja mitu telerit soovite ära anda. Registreerimise viimane
kuupäev on 15.november.

Tähelepanu, Nooruse tn. 1,3,4,5,6,7 korterite
omanikud!

Tõstamaa vallavalitsus alustab majade aluse maa erastamisega. Maa
eest maksta ei tule, kuna erastatav pind on väiksem majaalusest
pinnast. Tasuda on vaja erastamisega seotud kulud. Asjaajamise käik
on järgmine
Erastamistoiminguid alustatakse peale seda, kui kõik maja
korteriomanikud on tasunud tähtaegselt erastamiskulud. Kui soojust
ja vett on võimalik tarbida täna kahjuks ka teiste kulul, siis maa
erastamise puhul pole see võimalik.
Maa mõõdistamine maksab igale korteriomanikule 50 krooni, mis
tuleb tasuda oma korteriühistu esimehe kätte 01.12.1999.a. sellega
saab teostada maa mõõtmise.

Peale mõõtmistööde lõppu on vajalik korteriomand kinnitada, mis
maksab korteriomanikule ca 50 krooni.

Viimaseks toiminguks on maa kinnistusse kandmine, mille eest tuleb
tasuda 400 krooni maja kohta.
Majades, kus kõik korteriomanikud ei ole eelpooltoodud kulusid
tähtaegselt tasunud, maad erastada pole võimalik. Kuna praegune
erastamine teostatakse plaanimaterjali alusel kõigile majadele
korraga, on see tunduvalt odavam kui hilisem igale majale eraldi.

Must kroonika
Tõstamaa vallas (sept. -okt. 1999. a.)

• 18.- 19.09.99.- Murti sisse Alar L.

elukohta ja varastati rahakott koos
dokumentidega, abielusõrmus, fotoaparaat
ja Jaan K. rahakott, milles oli 1000.-.
• Septembrikuus koostati 2
haldusõigusrikkumise protokolli HÕS §132
19 3 järgi Sauli ärile ja Lucia baarile.
Avastatud 3 liikluseeskirj ade rikkuj at.
• 26.10.99.- Tõstamaal leidis Aime M.

garaazist oma abikaasa surnukeha.
Määratud ekspertiis.
• 25.10.99.-Tõlli külas puruks löÖdud
Karin T. maja ette pargitud sõiduauto
tagumine ukseklaas, varastati ära
mootorsaag Husgvama ja muruniiduk Rio
16. Algatatud kriminaalasi.
• 28.10.99.- Lao külas käidi sees neljas
suvemajas. Varastati ära tööriistu ja
tarbeesemeid. Kahju on väljaselgitamisel.
• Oktoobrikuus on koostatud 2

haldusõigusrikkumise protokolli HÕS §132
19 3 järgi OÜ Pootselile ja OÜ TJ
PikapõImale, 1 haldusõigusrikkumise
protokoll HÕS § 144 järgi Jaanus A.-Ie.
Avastatud 13 liikluseeskirj ade rikkujat,
neist juhilubadeta 4, juhilubadeta joobes 2
jajoobes 4 juhti.
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Olgu sul palju veel jaksu ja tarmu,
päevades päikese kosutust.

Elu ei anna ju kellelgi armu 
ise leidma pead rõõmu ja lohutust.

Ida Vinkler

Zinaida Karlep
Helmi Laine
Maria Leas

Aliide Kangur

87
87
84
83
79

Harald Järve 78
Viktor Metsik 78

Asta- Auguste Vahuvee 78
Maria Ülem 76
Meralda Laansoo 76
Leili Salk 75
Leida Merelo 75

Leida-Laine Agar 74
Aino Tork 74
Martin Sutt n

Voldemar Langus
Jüri Peenoja
Elsa Tiik
Ellen Pirsi
Jaan Ilves
Tiiu Tinn

Linda Hamburg
Lembit Karu

Jüri Kosjakov
LindaNurm

71
71
70
65
65
60
60
50
50
50

Tervitame uusi vallakodanikke!
Marie Tagasaar'e peres poeg Aivo 09.09.1999.a.
Katrin Nõmm'e ja Rutmar Nurm'e peres poeg Raidar 01.1O.1999.a.

Tõstamaa spordiklubi alustab traditsioonilise võrkpalliturniiriga.
Mängitakse esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti seltsimajas, võistkonnas
4 naist + 4 meest, korraga platsil 3+3. Osaleda soovijatel registreeruda
15. novembriks Tõstamaa spordiklubis, Maire Adler - te1.96 In või
mob. 25 21 34 71.Esitada võistkonna nimekiri ja tasuda osavõtumaks
100 krooni võistkonnalt.

Tõstamaa töökojas rauatööd oskavale ja teha tahtvale füüsilisest või
juriidilisest isikust ettevõtjale soodsalt rendile anda sobilikud
ruumid koos seadmetega (keevitused, treipink, puurmasinad jne.) Info
Tõstamaa vallavalitsusest 96 186.

Tõstamaa vallavalitsus pakub vastava tehnika omajatele lepingulist
tööd lumelükkamisel vallateedelt. Huvitatutel pöörduda enne 26.
novembrit vallavanema poole.

Lp.ostja Kui teed novembrikuu jooksul meie poest ühekordse
suurima ostu (üle 200 kr.), saad kaasa tasuta kingituse väärtusega
kuni 300 kr. HÄRMA POOD

Nii, nagu hinges kurbust palju,
on masendust ka sügisest.
Nii, nagu laps, kes nutab valju,
ei tihu iial igavest.

Kõik elumure saatus peidab,
me põue, kus tal kindel koht.
See hing, mis kaua taga leinab,
Tal murest murduda on oht.

Seepärast elu võtta tuleb,
Just selliselt, kuis ta meilon.
Ka siis, kui armsaim kõrvalt sureb,

ka siis, kui väga valus on!
Ükskõik, kas päeval, õhtu ajal,
Su juurde ikka leian tee.
Ma kurvalt astun rohtund rajal,

sealt üle Jilla, üle vee.
Su juurde tulles tunnen jälle,
et miski ühendab meid veel.

Nii sulle paigutades lille,
Muutub kergemaks mu meel.

Küünla võbisevas leegis,
palju tundeid liigub reas.
Selles kauges elupeeglis
püsima jääd teiste seas.

Aasta vanaema valimised 21.nov. kell 14.00 Tõstamaa

Seltsimajas. Eelregistreerimine 19.nov. kell 13.00 seltsimajas (palun
isiklikult kohale tulla). Parimal võimalus osaleda Pärnu maakonnaja
vabariiklikul konkursil. Ootame rohket osavõttu!

Info tel. 96 In või mob. 25 213471 Maire Adler

Enampakkumine
15.novembril kell 14.00 müüakse Tõstamaa töökojas enampakkumise
korras: autotõstuk GAZ 51 baasil - alghind 2000 krooni; GAZ 53,
mittesõidukorras - 1000 kr; Kõrgsurvepumpade stend - 2500 kr;
Lambaraua teritaja - l5D kr; Elektrikäi - 1000kr; Elektristend - 2000 kr;
Treipink - 8000 kr. Mittekomplektsed mootorid, elektrimootorid,
mitmesugused detailid.

Pakutaval:!:aon võimalik tutvuda alates kella l2.00-st

Toimetus:
Lea Rannik
Alo Adler

Trükkinud

Tõstamaa Raamatukogu tel. 96 184
Tallinna Tehnikaülikool tel. 96 231

OÜ Hansaprint

Mälestame Anatoli Märtovskit
08.08.1950 - 06.11.1998.

Kõik omaksed ia elukaaslane

Tõstamaa spordiklubi alustab
traditsioonilise mälumängusarjaga.

.Esimene mäng toimub neljapäeval,
11.novembril Tõstamaa seltsimaj as
algusega kell 20.00. Teemadeks endiselt
Tõstamaa, Pärnumaa, sport ja varia,
küsimused jõukohased.

Ootame nii vanu kui uusi osalejaid!

Lgp. Ehitajate tee pumbajaama veetarbija!
Teatan, et alates 01. jaanuarist 2000.a. mak
sab vee m3 5 kr. 1999.a. kasutatud vee eest
tasuda oü Written arvele nr. 1120229621

Hansapangas kood 767. Hilisema tasumise
korral rakendame hinda, mis kehtib alates
01.01.2000.a.

Lugupidamisega Riho Väli oü Written


