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Vaike Hang Kumari preemia kätte
andmisel keskkonnaministeeriumis
1998. a. Foto Toomas Veemaa

Vapimärgiga kaasneb preemia 3000 krooni.

Valla vapimärgiga autasustamine

Kogu seda tööd on Vaike Hang
teinud oma igapäevase leiva
teenimise kõrvalt, sest ametilt
on ta teaduste akadeemia

looduskaitsekomisjoni
teadussekretär ning ka sellel
ametipostilolnud väga edukas
- 1998. aastal pälvis Eerik
Kumari nimelise looduskaitse

preemIa.

Harvet Toots

Heino Tamm

volikogu esimees

aja jooksul on ta kaardistanud
üle 40 küla ning kokku umbes
900 elupaika. Ta alustas selle
tööga 1979. aastal kõige põhja
poolsemast külast, Viruna
asundusest ja on tänaseks kogu
valla läbi uurinud. Sel aastal

jõudis ta oma töödega valla
lõunatippu välja, kuni meri
vastu tuli ja uuris Kavaru,
Kõpu, Lembra ja Peemi külade
lugu.

Vaike Hang - eriliste teenete eest Tõstamaa valla
ajaloo uurimisel.

Õilme Vaarmaa - elutöö eest Pootsi kooli õpetajana.

Lähtudes vallavolikogu 29. jaanuari 1999.a. määrusest
nr. 1 Tõstamaa Vallavolikogu otsustab autasustada valla
vapimärgiga järgmisi teenekaid valla elanikke:

TÕST AMAA VALLA VOLIKOGU OTSUS

28. jaanuar 2000. a. nr. 4

on Tõstamaa kihel

konna lugu uurinud
juba 20 aastat. Selle

alla ning kõne alla võivad tulla
ka need külad, mis piiride
muutmisega on läinud naaber
valla Audru haldusesse.

"Arhiividest ümberjutustust ma
ei tee vaid kirjutan üles ainult
rahvasuust kuuldut," on öelnud
Vaike Hang oma tööpõhimõtte
kohta. Jaanuaris toimunud

muuseumipäeval Tõhela rahva
majas pani Vaike mõned oma
tööd välja, ent see on vaid

murdosa. Kõikide

materjalidega saab
esialgu tutvuda vaid
ERMi arhiivis
Tartus.

Igal sügisel kogune
vad ERMi näituse-...
majja muuseumI
kirjasaatjad üle
Eesti, et kohtuda
kolleegidega ja teha
kokkuvõtteid aasta

jooksul kogutud ja
kirja pandud mater
j alist. Pea alati on
neil kokkusaamistel

pälvinud tunnustust
ka Vaike Hang, kes

Läinud septembris Tartus
toimunud Eesti Rahva
Muuseumi (ERM) kirja
saatjate päeval vöis Tõhelast
pärit teenekas muuseumi
korrespondent Vaike Hang
tõdeda, et kogu Töstamaa
vald on läbi käidud, läbi
uuritud ja kirja pandud.
Nüüd liigub mõte Kihnu
suunas, mis on ajalooliselt
kuulunud Tõstamaa kihelkonna

50 aastat
Pootsi koolis

Käesolev õppeaasta on Pootsi
Põhikooli bioloogiaõpetajale
Õilme Vaarmale juba viie
kümnes. Kõik need 50 aastat
on õp. Vaarmal möödunud
Pootsi koolis.

Meenutame põgusalt Sinu
lapsepõlve.
Kus Su kodukoht on?
Olen sündinud Jõõpre vallas
Mõisa külas Pöide talus. Meid
oli kuus last. 1949.aastal tabas

meie pere suur õnnetus - suri
ema, kes oli ainult 42 aastane.
Hakkasime üksteist kasvatama

ja koolitama. Vanem õde jäigi
meile ema eest. Vanem vend ja
õde pidid töölemineku tõttu

oma õpingud linna koolis
pooleli jätma, seetõttu sain
mina siiski Lydia Koidula
nimelise Pärnu II Keskkooli

lõpetada.
Kuidas sattusid Pootsi?
Pärast keskkooli lõpetamist
läksin ajalehekuulutuse peale
haridusosakonda maad kuu

lama (peale sõda oli õpetajatest
suur puudus).

(järg lk 2)



Tõstamaa Tuuled lk 2

(algus lk 1)
Selgus, et vajati inglise keele
õpetajat 7-sse kooli. Valisin
kooli, mis oli kodule kõige
lähemal. Kartsin kõvasti, et kas
saan ikka hakkama, aga et
minu inglise keele õpetajaks
keskkoolis oli tuntud polüglott
Pent Nurmekund, siis võtsin
inglise keele õpetaja koha
Pootsis vastu. See oli 1950.a.

augustis.
Kuidas sai Sinust bioloogia
õpetaja?
1953.aasta suvelotsustasime

koos 3-e Pärnumaa tüdrukuga
õpinguid jätkata Tartu Õpeta
jate Instituudi kaugeõppeosa
konnas bioloogia-geograafia
erialal.
Mida huvitavat meenub Sulle

Tartu päeviIt?
Tartu oli varemetes ja mustlasi
täis. Õiget ööbimiskohtagi

polnud. Mitmed korrad
magasime instituudi keemia
kabinetis ajalehtede peal,
peaaluseks raamatud. Pead
panime igaks juhuks laua alla,
et öösel keegi peale ei astuks.
Tol ajaloli ühendus Pärnu ja
Tartu vahel väga kehv. Pärnust
Viljandisse sai 3-tunniga, öö
tuli veeta Viljandis ja alles
järgmisel hommikul sai
bussiga Tartu poole venida.
Hiljem olukord paranes ja
loodi isegi lennuühendus.
Meenub juhus, kus olin ainus
reisija lennukis. Ega ainult
minu pärast poleks vast lennuk
õhku tõusnud, aga oli vaja
Viljandist Tartusse pärmi viia 
nii ma siis sõitsin selle

"pärmilennukiga". Kuid kõiki
raskusi ületades saime siiski

oma bioloogia- keemia
geograafia erialad kätte ja

olime lõpuks diplomeertitud
7.klassilise kooli õpetajad.
Aga mõne aja pärast võtsid
Sa jälle Tartu tee jalge alla?
Jah, õpetajatelt hakati nõudma
kõrgharidust. See õpikohustus
pani mind veel 5 aastaks
Pärnu- Tartu vahel kurseerima.

1965.aastal lõpetasin Tartu
Riikliku Ülikooli kaugõppe
osakonna bioloogia- keemia
erialal.
Milliseid aineid Sa üldse oled

õpetanud?
Olen õpetanud kõiki aineid,
isegi tööõpetust poistele.
Aga Sinu nn. ühiskondlikud
harrastused?

Olen juhendanud Seliste
Rahvamaja ja kooli rahva
tantsuringe, mitu vahetust
olnud Seliste vallas saadikuks,
Pärnu raj. Haridusosakonna aü
presiidiumi liige. Koolis olen

veebruar

juhendanud kooliümbruse
korrastamist ja töid kooliaias.

Tagasihoidliku inimesena jätab
õp.Vaarma märkimata, et ta on
olnud aktiivne loodusekaitsja,
doonor ja et tema õpilased on
bioloogia- ja keemia
olümpiaadidel hästi esinenud.
Ta on jäänud Pootsi
patrioodiks ja tunneb sügavat
muret kodukoha majandusliku
j a kultuurilise allakäigu pärast.
Ta ise ütleb, et armastab
Pootsit oma mereranna ja
inimestega ning et sellepärast
ta ongi seal nii kaua elanud ja
töötanud.

Küsitles kooliõde ja ameti
kaaslane

E. Liiv

Tõstamaa Valla Volikogu korraline istung
toimus 28.jaanuaril 2000.a.

Käesoleva aasta esimesele

töökoosolekule jõudsid meie
väljavalitud õigeaegselt ja
asjalikus meeleolus, gripi
hooaega eirates. Ühe suure
mehe ta (haigus) seekord ikka
selili pani ja tähtsat tööd
tegema ei lasknud, aga
ülejäänud 8 olid täie eest
väljas.
Päevakorras oli 12 küsimust ja
istung vältas vaheaegadeta 3,5
tundi. Loetlen siinkohal üles
käsitletud teemad:
] . Maamaksu koefitsentide

muutmine (H. Laanemets)
2. Maade munitsipaal-
omandisse taotlemine

(H. Laanemets)
3. Hooldekodu kohamaksu
kinnitamine (E. Aava)
4. Seltsimaja ruumide
rendihindade kinnitamine

(U.Reinfeldt)

5. Prügiveohindade kinnita-
mine (E.Martson)
6. Jäätmekäitluskava kehtes-

tamine (RViitas)
7. Tõstamaa keskkooli
ehitustöödeks eraldatud vahen
dite kasutamise kontrolli

tulemustest. (A.Pirso, kes
puudus, asendas T.Rõhu)
8. Valla vapimärkide välja-
andmine (T.Rõhu)
9. Rannaküla elanike

kalapüügilubade väljastamisest
(T.Rõhu)

10. Vallavanema ja volikogu
esimehe palga kinnitamine
(A.Pirso, keda kohal ei olnud
ja palkjäi ka muutmata)
11. Valla eelarve I lugemine

(T.Rõhu, K.Randmäe)
12. Koolivõrgu korraldamine

(T.Mittja T.Rõhu)

Nagu eelpooltoodud teemadest
nähtub, oli istung sisutihe ja
pingeline.
Traditsioonilisi infominuteid
alustas vallavanem vaban

dusega, et valla arengukava ei
ole nii kaugel kui planeeritud,
kuna selle töö maht on

ettearvatust suureir. l.juuniks
peaks ta siiski vastu võetud
saama. Kõige raskem on
prognoosida ettevõtluse poolt,
mis vallavanema sõnutsi on

Tõstamaa valla arengu
seisukohalt primaarne.
Kohe on tulemas rahvaloendus,
millega seoses saavad mõned

inimesed ka päris korral*ult
tööd. Meie oleme 114. ring
kond, kuhu kuuluvad Kihnu
vald, Tõstamaa vald, Audru
alevik ja Lavassaare alev.'
On püütud leida 'teid tööhõive

parandamiseks, aga ettevõtluse

pool on meil ikka veel nõrk 
napib eestvedaj atest. Valminud
on hooldekodu köögiplokk ja
peaaegu ka Tõstamaa raamatu
kogu uued ruumid.
Otsused, millised volikogu töö
käigus vastu võttis, on ka
käesolevas vallalehes ära

toodud, jäätmekäitluskava
avaldame järgmises lehe-
numbris. Mõneti kõige
valusamaks teemaks on

kahtlemata koolivõrgu ümber
korraldamine meie vallas, kus
küsimärgi all on Tõhela ja
Pootsi kooli sulgemine või
osaline sulgemine. Sellekohase
otsuse peaks volikogu vastu
võtma omajärgmisel istungil.
Volikogu tööd jälgida oli
huvitav ja informatiivne. Jõudu
edaspidiseks!

Lea Rminik

TÕSTAMAA VALLA·
VOLIKOGU MÄÄRUS

28. jaanuar 2000. a. nr 1

Maamaksumäära kehtestamine 2000. a.
muutmine

Lähtudes maamaksuseaduse (RT I 1996,
41, 797, 89, 1589) §-st 5, maamaksu-

seaduse § Il muutmise seadusest (RT I
1999,27,381), maamaksuseaduse, maa
reformi seaduse ja maareformiga
seonduvate õigusaktide muutmise
seaduse, muutmise seaduse § 2 (RT I
1999,95,839) Tõstamaa Vallavolikogu
määrab:
1.Tunnistada kehtetuks Tõstamaa
Vallavolikogu 26.11.99 määrus nr. 3
"Maamaksumäära kehtestamine."

2. Kehtestada aastaks 2000

maamaksumäär protsentides maa
maksustamishinnast järgmiselt:

2.1 haritav maa, looduslik rohumaa 
1.0 %

2.2 õuemaa, metsamaa Ja muu maa 
2.0 %

3. Määrus jõustub alates 1. jaanuarist
2000, a.



veebruar

28. jaanuar 2000.a. nr 2

Hooldekodu kohatasu kehtestamine
J uhindudes sotsiaalhoolekandeseaduse §
45 19. 1 , § 46 19. 1 ja riiklike elatusrahade
seaduse § 55 ning arvestades Tõstamaa
Hooldekodu poolt esitatud taotlust
Vallavaolikogu määrab:
1. Kehtestada Tõstamaa Hooldekodus
alates 01. veebruarist 2000.a. kohatasuks

kuus väljaspool Tõstamaa valda alaliselt
elavale hoolealusele:

1.1 voodihaige hoolealuse puhul 2900
krooni;

1.2 liikumisvõimelise hoolealuse

puhul 2600 krooni;
2. Kohatasu katteks kohustub hoolealune
maksma Tõstamaa hooldekodule

igakuuseit 85% saadavast pensionist.
3. Kohatasu maksmine toimub lepingu
alusel, mille vallavalitsuse poolse

Tõstamaa Tuuled lk 3

esindajana sõlmib ja millele kirjutab alla
Tõstamaa Hooldekodu juhataja.
4. Kinnitada hoolduskulude katteks

sõlmitava lepingu vorm. Esitatud määruse
lisas nr.l.
5. Tunnistada kehtetuks Tõstamaa

Vallavolikogu 28.veebruari 1996.a. otsus
nr.3 "Hooldekodu kohamaksu
kehtestamine" .

Heino Tamm

volikogu esimees

Kalapüügilubade väljastamise ja
kalapüügiandmete esitamise uus kord.

Alates käesolevast, 2000.aastast
kehtib kalapüügilubade väljastamise
ja kalapüügiandmete esitamise uus
kord nii kutselistele kaluritele kui

kalapüügiluba omavatele rannaküla
elanikele,kusjuures kehtestatud kord
on erinev kutselistele kaluritele

võrreldes rannaküla elanikega.
Kutselistele kaluritele väljastab
lubasid Keskkonnaministeeriumi
Pärnumaa Keskkonnateenistus, mis
asub aadressil Paul Kerese tänav 4.

Veebruarikuul annab kalapüügi
lubasid välja Keskkonnateenistuse
esindaja Pärnu Maavalitsuses,
Akadeemia tänav 2, IIkorrus tuba nr
203. Kalapüügiloa saamiseks tuleb
kaasa võtta eelmise aasta kala

püügiluba, äriregistri registrikaardi
koopia, üks foto 3 x 4 cm või väiksem
ja tulla Keskkonnateenistusse (veeb
ruari kuul Maavalitsusse eespool
nimetatud aadressil), kelle esindaja
arvutab kalapüügiõiguse tasu suuruse
ja peale tasumist kirjutab välja loa.
Aruande veebruarikuu väljapüügi
kohta esitavad kutselised kalurid 5.

märtsiks ja ka edaspidi iga kuu
5.kuupäevaks Pärnumaa Keskkonna
teenistusele.

Rannaküla elanikele hakkavad
alates märtsikuust rannaelaniku

kalapüügilubasid välja andma
mereäärsed omavalitsused neile

kinnitatud püügivahendite piirarvu
piires. Veebruarikuu jooksul sõlmivad
omavalitsused rannaküla elanike

kalapüügiõiguse teostamiseks oma
territooriumiga külgneva rannikumere
kasutamise kokkuleppe. Kõik varem
selleks aastaks väljaantud laad
kehtivad. Omavalitsused saavad

lubasid välja anda ainult limiidijäägi
ulatuses. Loa saamiseks esitavad
rannaelanikud vallavalitsusele aval

duse, kes avalduse positiivse lahen
duse korral annab välj a rannaelaniku
kalapüügiloa. Kalapüügiõiguse and
misel võetakse aluseks kalapüügi
seadustiku tundmist, kalapüügioskusi
ja varasemaid püügikogemusi,
eelistuse peaks tegema nende suhtes,
kes tegelikult elavad rannakülas, kuigi
rannakülaks on kuulutatud terve valla

territoorium. Seaduse järgi saab luba
taotleda ainult rannaküla alaline
elanik. Rannaelanik, kelle suhtes on
langetatud positiivne otsus, esitavad
vallavalitsusele loa saamiseks eelmise

aasta kalapüügiloa, ühe foto ja
maksekorralduse koopia kalapüügi-

õiguse tasu kohta, tasu suuruse teatab
loa taotlejale kalapüügiloa väljaandja.
Rannaküla elanikud hakkavad esitama

igakuulist väljapüügi aruannet järg
mise kuu 5. kuupäevaks omavalit
susele, kes väljastab lubasid. Esimene
aruanne esitatakse veebruari kuu

kalapüügi kohta 5. märtsil. Aruandena
esitavad rannaelanikud omavalitsusele

rannapüügi päeviku lehe. Kalapüügi
päeviku saab iga kalapüügiluba omav
rannaelanik omavalitsusest koos

päeviku täitmise juhendiga. Päeviku
lehe peab esitama iga kuu kohta
vaatamata sellele, kas kala püüti või
saaki saadi. Omavalitsused teevad

koondaruande ja esitavad koos
päevikulehtedega 10. kuupäevaks
Pärnumaa Keskkonnateenistusele.

Kõigis kalandusküsimustes saab
konsultatsiooni Pärnumaa Keskkonna
teenistusest telefonil 79 717,
kontaktisik Mart Arula. Tõstamaa
valla rahvas saab kalandusküsimustes

nõu neljapäeviti keskkonna- ja
arendusnõunikult Raine ViitaseIt

vallamajas või telefonil 96 180.

MartAnda
Keskkonnateenistuse

kalanduse peaspetsialist

Üürivõlglased ( kelle võlg üle 3000.-, seisuga 17.veebruar 2000.a.)
Tamm, Avo
Kiisler, Katrin
Lehis, Helju
Sireli, Õnne
Piirme, Evelin
Sepp, Jaan
Kaskin, Ene
HeindIa, Heili
Jürgens, Age
Soonisoo, Janis

Nooruse 1
Nooruse 1
Nooruse 1
Nooruse 1
Nooruse 3
Nooruse 3
Nooruse 5
Nooruse 5
Nooruse 5
Nooruse 6

6225.35
6460.95
4379.85
10978.65
3263.75
10297.45
11874.80
6537.30

9732.05
3560.40

Joao, Krystina Nooruse 6 7987.45
Maruse, Aime Nooruse 6 4329.65
Vaaks, Õie Nooruse 6 3709.90
Miemis, Maire Nooruse 6 6624.95
Härm, Juulia Nooruse 7 4210.50
Reinart, Anna Nooruse 7 7506.95
Jõgi, Mesike Nooruse 7 4750.30
Somelar, Marika Nooruse 7 4625.65
Kokku: 120307.50
Asutused: Tõstamaa Kaubanduse OÜ 4205.50



Tõstamaa Tuuled lk 4 veebruar

Meie mees, kes kasvatab seeni

Seekord käis seenel
Lea Rannik

rohkem probleeme kui kasvatamisega,
nendib ka Oskar Sutt. Eestis olevat

seente ületootmine, välismaa turule
minekuks aga ei piisa praegu ka terves
Eestis kasvatatavast seente kogusest?!
Tõstamaal ringleb juba mõnda aega
üks kaasaegne "tarkusetera": "Kui
sa ei ole eluga rahul, tee oma
firma!" Antud juhul on see küll paika
pidanud, kui Oskar eelmise ameti
"seenele saatis" ja ise
seenekasvatajaks hakkas.
Aga üksi oleks raske ja siinkohal
annan edasi Oskari tänusõnad neile,
kes teda aidanud on: emale, õdedele
Juulile ja Svetlanale, elukaaslasele
Aimele, Rihole, Ülole, Raulile ja
Hellele.

Lõpetuseks võiks olla mõni retsept
austerserviku tarvitamiseks, milliseid
on palju - valmistada võib teda igal
moel nagu teisigi häid söögiseeni, mis
ei vaja kupatamist.
Minu jaoks parim ja lihtsaim tundus
olevat nad pannii sibula ja võiga
praadida ning rõõsa või hapukoorega
üle valada ja teiseks tavalise
kül msalatina.

Jõudu ja edu Oskarile, jätkuks meil
ikka ettevõtiikke!

Siin nad nüüd on, mis edasi ...

onTurustamisega

harva ka looduses. Ta
meenutab oma maitselt

metsaseeni, on täiesti puhas ja
meeldiv seen, meenutades
maitselt kännumamplit. Kuigi
austerservikut võib ka värskelt
süüa, on ta märgatavalt maitsvam
küpse tatult. Mahe ja maitsev
austerservik sobib igasugustesse

roogadesse supist
pajatoiduni ja omletist
pirukani.

Kasvatamise

tehnoloogia, millesse ma
püüdsin süveneda ja
mida Oskar (kes enne
EPA-t lõpetas Olustvere
tehnikumi agronoomina)
mulle kannatlikult

seletas, jäi minu jaoks
ikka aukartust tekitavaks

tööprotsessiks, mille
lõpptulemus - mõne
hõrgutise valmistamine
köögis ja pere või
sõbraga selle söömine 
on ikka see parim osa ..
Aga teatavasti on tootjal
teised eesmärgid ja üht
neist - oma toodang
kasvõi minimaalse

kasuga maha müüa - ei
olegi nii lihtne teostada.

koolitus, kuidas koostada
äriplaani, siis see valmis teha
ja kaitsta.
Oskari äriplaan on põhjalik ja
kenasti arvutil kujundatud.
Siinkohal tuletas ta tänuga
meelde naabrimees Urmast,
kes teda arvutiga tuttavaks
tegi ja seda tööd teha
võimaldas ning igati toetas. Et
äriplaan lausa muljetavaldav
sai, selles on oma osa
kindlasti ka kunagisel EPA
koolil, mille Oskar Sutt
lõpetas ökonomist
orgamseen J ana.
Austerservik (Pleurotus
ostreatus) - vallatult keiklev
võrgutaja on võluvalt
viltune ja austrit meenutav
austerservik, mida esineb

Kui teil tekib tahtmine seenele minna

(või keegi saadab teid sinna), siis
tuleb sammud seada Lootuse tänava

poole, kus elab Oskar Sutt. Juba
mõnda aega on teatud väiksem
"gurmaanide" ringkond tundnud
mõnu uuest Tõstamaa
delikatesstoidust - seentest, olenemata
aastaajast ja kalendrikuust. Tekkis
minulgi huvi ja isu seente järele ning
veebruarikuu 3-ndal päeval asusin
Oskari külalislahkust kasutama. End

kohvitassi taga mõnusasti sisse
seadnud ja diktofoni käivitades
pärisin: Kuidas need seened siia
lauale said? Kuidas Sul see mõte
tekkis?
"Mul ei tekkinudki omal mõtet",
vastas Oskar. Olin töötu. Ja kui
Tõstamaale oli kutsutud Tartust

professor, rääkimaks
seenekasvatusest, läksin kohale. See
oli läinud aasta maikuus. Kuna minu

töötu staatus hakkas lõppema ja
tööhõive ametis teavitati mind
võimalusest oma firma asutamise

puhul saada stardikapitali 10 OOO-de
krooni ulatuses, otsustasin proovida.
Kasvukohaks sobiv laut seisis juba üle
kümne aasta tühjana. Stardikapitali
saamiseks tuli kõigepealt läbi teha

Ja nii nad kasvavadki.



veebruar

Lõppsõna vee-teemale

Tõstamaa Tuuled lk 5

Ytimastes vallalehtedes on juttu olnud
Tõhela veeprobleemidest. Tervitan
igati probleeme tõstatavaid,
diskussiooni tekitavaid ja lahendusi
pakkuvaid. Eelduseks on aga
asjatundlikkus, vastasel korral jääb
kõik ainult kirumise tasemele ja kasu
olematuks. Anneli Ärmpalu-Idvandi
poolt on kiiduväärt kirjutada kaks
vähestest probleemartiklitest, häirib
aga ebakompetentsus, mida oleks
saanud vältida, kuulates vastavalt
headele tavadele ära ka süüdistatavad,
antud juhul oü Sufe ja vallavalitsuse
esindajad.
Omavalitsuse üks ülesandeid on
korraldada haldusterritooriumil vee

varustust ja kanalisatsiooni. Juhin
tähelepanu sõnale korraldada, mitte
vallakassast kinni maksta. Nagu
erakaevu või kanalisatsiooni omanik,
peab ka ühissüsteemi kasutaja
tehtavad kulud kinni maksma. Lihtsad
arvutused näitavad, et erasüsteemi
omanik, kes ei ela põhimõttel vesi
väljas, salk sees, on sunnitud tegema
suuremaid kulutusi kui ühissüsteemi

kasutaja. Ühisüsteemi kasutaja
kaitseks nõuab seadus volikogu poolt
piirhindade kehtestamist, mis kehtivad
nii munitsipaal kui eraomanikest
teenuse osutajatele. Tõstamaa vallas
on füüsilistele isikutele vee hinna

piirmääraks 2.50 ja kanalisatsiooni
4.70 1 m3 . Kui tarbija on paigaldanud
veemõõtja, tasutakse vastavalt
näidule. Mõõt ja puudumisel kehtib
arvestuslik norm vannitoa olemasolul

4 m3 , puudumisel3m3 ühe elaniku
kohta kuus.

Hinnad on võrreldes paljude teiste
omavalitsustega tarbijasõbralikud ja
võimaldavad kuidagi katta ekspluatat
sioonikulud. Investeeringuteks (uute

trasside, pumbajaamade,
puhastusseadmete

ehitus, veekvaliteedi
parandamine jne.) oleks
vaja hindu oluliselt
tõsta. Volikogu, arves
tades elanike tänast

maksujõudu, ei ole
pidanud seda võima
likuks.
Nüüd mõned vastused
artiklites tõstatatud
küsimustele.

• Müüdava vee kvaliteedi, surve,
pumbamaja ja trasside korrasoleku
ning avariide likvideerimise peab
tagama omanik, Tõhela pumbamajas
osaühing, trassil Sufe. Olenemata
omanikust ei ole kehtiva hinnaga vett
müües võimalik pumbamaja ja trasse
rekonstrueerida.

• Vee ja kanalisatsiooniteenuse
ostmine ei ole kohustuslik. Kehtivaid

ehitus- ja keskkonnanõudeid täites on
õigus ehitada oma vee ja kanalisat
sioonisüsteem. Mitme korteriga
elamutes tuleb oma süsteemile
ülemineku otsus teha ühiselt.
• Olukorda, kus Sufe ostab oü
Tõhelalt vett ja müüb seda edasi
Tõhela veetarbijatele, ei saa pidada
normaalseks. Korduvalt on pakutud
Tõhela veetarbijatele korraldada asju
oma veeühistu loomisega. Sufe
majandab ennast ainult teenuste
osutamisega. Kui Tõhela inimesed ei
maksa enam Sufele, vaid veeühistule,
peaks ju seegi ennast ära majandama.
Kohalikud saaksid toimida oma

soovide kohaselt, kontrollida ja
korraldada rahade kasutamist

efektiivsemalt ning teha volikogule
ettepaneku tõsta Tõhela veehind
tasemele, mis võimaldaks
investeerida.

• 1999. aastalolid oü Sufe jooksvad
kulud Tõhelas kokku 36432 krooni,
sellest biopuhasti elekter 14045, oü
Tõhelale elanike poolt tarbitud vee
eest 4200, biopuhasti saastemaks
8757, veeanalüüsid 1335, 8 krt. elamu
kanalisatsioonitrassi remont 2058 ja
769 krooni (töö teostaja oü Tõhela) ja
oü Tõhela raamatupidamisele maksete
kogumise ja korraldamise eest 5268
(töötasu+sots. maks, kuus puhtalt 250
krooni). Normaalne oleks arvestada

juurde ka Sufe üldkulusid, mida
tehtud ei ole.
• Vastavalt kehtivatele hindadele

sai Tõhela tarbijateIt nõuda 21607
krooni, seega oli vahe võrreldes
kuludega miinus 14293 krooni. Et osa
inimesi on võlglased, siis oli aasta
lõpul miinus 19101 krooni. Kahjum
kaeti Tõstamaa arvelt, põhjenduseks,
et vallas peaksid kehtima ühtsed
hinnad j a suurem (seetõttu ka
odavam) süsteem võiks toetada
väiksemat. Ilmunud artiklite valguses
tuleb ilmselt senikehtinu üle vaadata

ja viia Tõhelas hinnad vastavusse
tegelike kuludega.
• Vaatamata hindadele, kus inimene

pidi maksma keskmiselt 10 krooni vee
ja 15 krooni kanalisatsiooni eest kuus,
olid aasta lõpuks Tõhelas võlgu Aive
Kuusik 1214, Kuno Kõrvemaa 957,
Mati Tsilk 938, Ain Rand 859 M.
Seppama 624, Andres Laur 503, Siivi
Kiirats 400, Velli Kuld 188, Jüri Kütt
122, Heiki Rand 122 jne. Tähtis on ka
õigeaegne tasumine, selle vastu on
patustanud ka Anneli Ärmpalu
Idvand.

• Kui leiduks tegija, kes oleks
valmis Tõhela veesüsteemi efektiiv

semalt majandama ja sellesse
investeerima, oleks vald trassi ja
ilmselt osaühing ka pumbajaama nõus
koheselt üle andma.
• Alati "müüvad" hästi artiklites

kasutatud väljendid nagu: ei saanud
murele kergendust, poleks ülemõis
tuse kallis, distantseerunud ja
tarbijavaenulik, saaks jälle kaelast ära,
valisime jälle vale volikogu, silmade
kinni pigistamine, vastutuse
veeretamine, üldine heietamine jne.
Kas olid need väljendid Sufe,
vallavalitsuse ja ka kahe Tõhelast
valitud volikogu liikme (kes on minu
arvates volikogu töös väga asjalikult
kaasa löövad Tõhela mehed, mitte

"alevihärrad") aadressil põhjendatud,
olgu lugeja otsustada.
• Tõstamaa vallavalitsus ootab

konstruktiivseid ettepanekuid eelpool
toodud probleemidele senisest
paremate lahenduste leidmiseks.

Toomas Rõhu
vallavanem
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Seekordsed võitjad.

Sport
Detsembri algusest jaanuari lõppuni
toimus traditsiooniline Tõstamaa

spoprdiklubi võrkpalliturniir. Osales
kuus segavõistkonda kokku viikümne
mängijaga, kokku peeti 33 täispikka
mängu, mis pakkusid esmaspäeva ja
kolmapäeva õhtuti päris tõsist
sportlikku pingutust ja pinget
mängijatele ning kaasaelamist
pealtvaatajatele. 31. Jaanuaril peetud
finaalmängude järel selgusid parimad.

I koht KESKKOOL

Raidi Rand, Merit Kaelep, Ave
Martson, Kairi Kuur, Argo Kaelep,
Hardo Vahernäe, Dmitri Mehhovits.

II koht VALD
Ave Vene, Gerli Losseva, Karin
Vääna, Kärt Somelar, Enn Martson,
Priit Langi, Ando Lomp, Toomas
Rõhu, treener-esindaja Maire Adler.

III koht PÄÄSTAMET
Moonika Adler, Ivelin Midri,
Kristiina Lepik, Evelyn Vahernäe,
Jaan Pall, Ago Adler, Kuldar Miidu,
Jaak Jaansoo.

Järgnesid võistkonnad SAULEPl,
POOTSELja TÕHELA.

Parimaks naismängijaks tunnistati
Moonika Adler, meesmängijaks
Valeri Burakov Pootselist,
kohtunikeks Moonika Adler ja Raidi
Rand ning sekretäriks Margit Maruse.

Algamas on Tõstamaa
KORVP ALLITURNIIR nii mees
kui naiskondadele. Võistkondade

registreerimine ja esindajate koosolek
toimub 28. veebruaril kell 18.30

seltsimajas. Võistkonnad on
kuueliikmelised, mängud hakkavad
toimuma esmaspäeviti ja kolmapäeva
õhtuti seltsimajas. Kui Sul puudub
võistkond aga on soov mängida, pane
nimi ikka kirja, kindlasti on mõnes
võistkonnas vabu kohti. Ära karda, sel
aastal on tellitud mängudele ka arst ja
psühholoog.

Spordiklubi

Tõstamaa Raamatukogu teatab,
et seoses ümberkolimisega uutesse ruumidesse on

Vana on juba selline ...

raamatukogu ajutiselt lugej atele suletud. Avamisest
teatarne täiendavalt. Ootame oma lugejateIt mõistmist ja
kannatlikkust - edaspidise nimel tasub see end ära.

Uus on veel selline ...

Ara mõtle. Kui mõtled, ära räägi. Kui räägid, ära kirjuta.
Kui kirjutad, ära kirjuta allkirja.

Pessimistil on hea elu: tal on kas õigus või on ta meeldivalt üllatunud.
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Uudiseid Tõstamaa Tervisekeskusest III
Paaris vimases " Tõstamaa Tuulte"
numbris oleme arutanud vastuvõtule

registreerumise teemal. Nüüd võime
teha esimesi kokkuvõtteid. Võib öelda

kindlalt süsteem töötab ja jätkub ka
edaspidi.
Meeldetuletuseks kõigile kellel plaan
tõsisema tervisemurega arstijuurde
tulla. Alates 31.01 .2000 toimub see

eelregistreerimise alusel. Aega
vastuvõtuks saame kokku leppida
sõltuvalt murest isegi tunniks. Nii ei
pea patsient ega meedikud kiirustama.
Ajad on järgmised: esmaspäev,
teisipäev, kolmapäev 9.00-12.00,
neljapäeval 14.00-17.00 ja reedel
9.00-11.00.

Tervisekeskuse telefoninumbrimuutus

on ka läinud valutult, etteheiteid pole
kuulda olnud. Helistades vanal

numbril teatab automaatvastaja uue
telefo ninumbrio Olgu see ka siinkohal
ära toodud: 71940.
Kenasti töötab ka telefoni

konsultatsioon, selle ajad on igal
tööpäeval 8.00-9.00
Kui soovite arstilt millegi kohta nõu,
olgu see siis lapse toitmine, palavik,
köha siis helistage julgelt sellel ajal.
Koos arutame mida edasi teha. Kui on

lõppenud krooniliste haiguste ravimid
(vererõhk, liigesvaevused) ka siis
helistage, kui kõik on korras siis saab
retseptid välj atrükkida, et need siis
hiljem patsiendile või tema esindajale

ilma ootamiseta kätte anda. Kuna
telefonikonsultatsiooniks oleme

planeerinud omaette aja, siis kui
vähegi võimalik palun muudel
aegadel mitte helistada. See segab
vastuvõtuloleva patsiendi ja
meedikute koostööd. Eelregist
reerunud patsiendi eelis on see, et arst
ei pea vastuvõtu ajal tegelema
mitmete probleemidega vaid saab
keskenduda ainult temale.

Vaba pöördumine, ehk elava
järjekorra alusel vastuvõtt toimub
esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev
13.00-14.45, neljapäeviti 17.00-18.45
ja reedeti 11.00-12.45.

OLGE TERVED!

Madis Veskimägi

RANNIKU KÜLAS TU KA KATASTRIÜKSUS 15,15 HA

JÄRJEKORDNE MAADE PIIRATUD ENAMPAKKUMINE
TOIMUB PÄRNU MAAVALITSUSES 9. MÄRTSIL KELL 11.00

ALGHIND 406 874.
KIRASTE KÜLAS ASUNDUSE KATASTRIÜKSUS 53,42 HA

. ALGHIND 578 093.-
KIRASTE KÜLAS PUNAOJA KATASTRIÜKSUS 69,23 HA

ALGHIND 982 390.
KIRASTEKÜLAS VIRUNA-SAUNA KATASTRIÜKSUS 14,41 HA

ALGHIND 74 016.-

MÜÜKI LÄHEVAD:
RAMMU KA KÜLAS JUHKAMI KATASTRIÜKSUS 8,25 HA

ALGHIND 84 563.
RAMMUKA KÜLAS SUUREMURRU KATASTRIÜKSUS 59,32 HA

ALGHIND 978 430.

RAMMU KA KÜLAS TAMMANI KATASTRIÜKSUS 13,07 HA
ALGHIND 279 873.-

Osa võivad võtta füüsilised isikud,
kes on kantud äriregistrisse ja
tegelevad põllu- ja
metsamaj andusliku tootmisega;
samuti isikud, kellele ei tagastatud
meie vallas maad maareformi

seaduse § 6 lõige 1 punkt 3 alusel
(õigusvastaselt võõrandatud maal
asusid teiste isikute hooned ); samuti
isikud, kelle maa oli antud
Taluseaduse alusel teistele isikutele.
Avaldused esitada Pärnu
Maavalitsuse maaosakonnale
Akadeemia 2 kabinet 105 28.
veebruariks 2000.

Täpsem info maakonaldajate
töötoast; telefon 96 260

Helle Vahernäe

ALGHIND 76 794.-

ALGHIND 241 874.-
RANNIKU KÜLAS EDELA KATASTRIÜKSUS 10, Il HA

ERMISTU KÜLAS PÕIGETI KATASTRIÜKSUS 34,1 HA

1999.a. tulude deklareerimisest.
Tõstamaa vallas võtab Pärnu

Maksuameti inspektor maksudeklarat
sioone vastu järgmiselt:
1. märts kell 9.00 - 15.00 Tõstamaa

vallamajas
2. märts kell 9.00 - 15.00 Tõstamaa

vallamajas
3.märts. kell 12.00 - 14.00 Tõhelas

Töötajätelt kinnipeetavast tulumaksust,
mis,' kantakse üle Maksuametile, laekub
valla eelarvesse 56 % ja riigieelarvesse
44% (TMS §5). Vallale laekuva summa

kannab Maksuamet üle maksumaksjate
elukohajärgseit, S.l. kuidas
maksumaksja dekIareerib maksu-
deklaratsioonii oma elukoha. (Näiteks:
maksumaksja sissekirjutus passis on
Pärnu linn, kuid ta elab tegelikult
Tõstamaal, siis ei pea deklaratsioonil
näitama Pärnu aadressi, vaid võib näidata
Tõstamaa aadressi).

TMS § 42 (3) Kui väljamakse
(töötasu) saaja töötab korraga mitmes
töökohas, siis võib lubatud
mahaarvamise (maksuvaba tulu-

800krlkuus) teha ainult ühes töövõtja
poolt valitud ja tööandjale kirjalikult
teatatud töökohas.

Maksudeklaratsiooni blankettidel,
võrreldes eelmise aastaga, erilisi
muudatusi ei ole. Vähesel määral saab

neid tutvumiseks vallamajast.

Tõstamaa Vallavalitsuse

raamatupidajad
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!

veebruar

Meenuta aastate rada, Natalia Jansen86Adele Kütt 74

meenuta nooruse maid,
Arseni Vilgats84Amalia Klaasrnäe74

kuid ära sa seda usu,

Zenta Tinn81Eduard Jõe 72
et täna vanemaks said!

Maria Kaleviste79Vilma Lõõbas 71
Salomia Varma

78Liivia Tõnisson70
Anna Brems

91Elfride Udu 78Vilma Pärnapuu70
Anna Tiik

90Laine Parviste 76Liivia Langus 65
Natalia Kunder

88Floriida Irdt 74Tiia Schär 60

Tervitame uusi vallakodanikke!

Kaks naerusaart,
kaks nutusaart,

kaks oma lapse silma halli 
mis võiks veelolla telie kallim!

Airi Põder ja Taivo Ristsalu -
poeg Tanel- 05.12.1999.a.

Anneli Ärmpalu-Idvandja Herki Idvand-
poeg Herki - 20.12.1999.a.

Reklaamihõnguline tänuavaldus

Juba mitu aastat maksan kõik oma maksud ja
tellin perioodika Hansapanga kohaliku kontori
kaudu. Nii on mugav, ei pea muretsema
maksetähtaegade meelespidamise pärast.
Maksevõimaluste vormistamise virr-varris on

mind alati aidanud lahke ja asjatundlik teller
Karin Vääna. Ta oskab alati pakkuda niisuguse
lahenduse, mis on kliendile kõige sobivam.
Jätkuvat head koostööd soovides

Evi Liiv

Tõstamaa Seltsimajas
24. veebruaril kell 14.00.

Kontsert-aktus
Tõstamaa valla vapimärkide kätteandmine

Esinevad:

Lasteaia mudilased, "Mikud-Mannid",
Tõstamaa Segakoor, Folkloorirühm
"Vokiratas" ja Varbla naisansambel.

Lugupeetud vallalehe lugeja!

Kutsun Sind avama rubriiki "Ise küsin, ise
vastan." Kirjaoskamatuid meil ju pole ja mõtegi
igaühel mütsi all. Esimesele avaldatavale loole
väike auhind lisaks ühiskondlikule tunnustusele

(tuntusele). Oma kirjatükk palun anda või saata
allakirjutanule.

Lea Rannik

Leia üles oma "mina" ja ole sina ise. Pea meeles, et terves maailmas pole
kedagi, kes oleks sinusarnane.

D. Garnegie (Ameerika filosoof-kirjanik, 1888-1936)

Toimetus:
Lea Rannik
Alo Adler
Trükkinud

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Tehnikaülikool

OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231


