
VALLAINFO
22. septembril toimus volikogu
korraline istung. Lühendatult
protokollist:
Vallavanema infominutid
Informatsioon Toomas Rõhult:
suvel korraldatud üritustest

(suvemängud, rannamängud,
vallapäevad jne.);
Manijal toimus valla külavanemate
nõupidamisest;
pangakontori sulgemisega seonduv ja
edasine pangateenuste osutamine
Tõstamaal;
remonditud on Sutiranna tee ja
tänavavalgustuse elektrikilbid;
Ermistu järve äärse supeiranna müügi
osas kasutab vallavalitsus

eelisostuõigust, muidu ei pruugi enam
supeiranda pääseda.
algas Tõstamaa kiriku katuse ja torni
remont, finantseerib muinsuskaitse.
Tööde teostamise tähtaeg on
15.detsember.

lõpetatud on Seliste kiriku katuse
remont, finantseerisid väliseestlased;
keskkonnafondist ei eraldatud Tõhela

puhastusseadmete remondiprojektile
raha;
valda külastas keskkonnaminister
Heiki Kranich.

riiklike investeeringute programmist ei
eraldata 2001 a raha Tõstamaa kooli
remondiks;
koolivõrguga seonduvast ja
transpordiküsimuste lahendamisest;
muudatused lasteaia töökorralduses,
suurendati pedagoogilist ja vähendati
abipersonali;
merepargi tegevjuhi leidmiseks
korraldati konkurss, laekus 12
avaldust;

Sorgu saare tulevik. Millist tegevust
saarellubada, kas seadustada ehitised
Jne.
Sotsiaalkorterite andmise ja
kasutamise korra ning
sotsiaalkorterite nimekirja
kinnitamine.
Ettekanne Enda Väliit, kes tutvustas
eelnõu ja esitas sotsiaalkorterite
nimekirja. Otsustati kord ja nimekiri

kinnitada. Võimalik tutvuda valla

interneti koduleheküljel.
Pärnumaa Päästeteenistuse taotlus
Tõstamaa Päästeameti üleandmisest
maakondUku päästeteenistuse
alluvusse.
Ettekanne Toomas Rõhu, sõnavõtt

Jaan Pall. Teema päevakorral mitu
aastat, puudutab viit maal asuvat
tugikomandot, mis praegu on
vallaasutused. Tuletõrje-päästetöid
tehakse lepingu alusel, lisaks
täidetakse munitsipaalülesandeid
(valveteenus, kodanikukaitse jne.).
Ühinemisel kaugeneb juhtimine ja on
oht, et munitsipaalülesanded jäävad
täitmata. Otsustati esialgu liitumist
mitte toetada, pole selge, mis
paremaks muutub ja miks peaks
Tõstamaal asuvat asutust juhitama
linnast.

Ehitiste peremehetuks tunnistamine
Ettekanne Eve Sahtelilt. Otsustati

tunnistada peremehetuteks ja võtta
valla omandisse suvila Kastnas,
endine rahvamaja hoone Tõstamaal ja
laut Ermistus.
Laenu refinantseerimine
Ettekanne Toomas Rõhu. Vald on
võtnud Tõstamaa Keskkooli ehituse

omafinantseerimiseks laenu, praegu
on laenukoormus 1,5 miljonit.
Otsustati seoses ehitajaga sõlmitud
faktooringlepingu täh taj aga ja
võimaliku remonttööde jätkumisega
lubada vallavalitsusel vajadusel
taastada esialgne laenukoormus kuni
2,9 milj. krooni.
Maade ümberkruntimiskavade
kinnitamine
Ettekanne Heino Laanemets. Kinnitati

Musta-Jüri, Aasaja Saksa talude
kavad.

Arvamuse kujundamine
kavandatava haldusreformi osas.
l.oktoobriks ootas maavalitsus
valdadeit seisukohti haldusreformi

osas. Arutelu tulemusena jõudis
Tõstamaa volikogu järgmistele
seisukohtadele:

Selge pole kavandatava reformi
eesmärk

Kavandatav tulemus ei tugine
arvutustele ja analüüsile vaid
arvamusele

Inimeste jaoks on kriteeriumiks
elukvaliteedi paranemine, pole selge,
mille arvel see ikkagi paraneb.
Raske on saavutada efektiivset

tulemust, kui enamus ei saa
võimalikust kasutegurist aru.
Lähiminevikust olemas negatiivne
kolhooside liitmise kogemus.
Sunniviisiline liitmine viib

võõrandumisele võimust ja
demokraatia vähenemisele.

Enne reformimist peaksid eeltoodud
küsimused saama selge ja arusaadava
vastuse.

Tõstamaa valda puudutavas näeme
kolme võimalikku varianti:

Olemasoleva olukorra
säilitamine

Tõstamaa, Varblaja Kihnu
liitmine

Maakond kui üks vald või
valMlinn
Sundkorras teostatava reformi korral
eelistarne Tõstamaa- Varbla-Kihnu

varianti, milles näeme järgmisi
võimalikke miinuseid ja plusse:
Negatiivne
• valdadel puudub soov liitumiseks.

Kui kasu nähtaks, oleks juba ise
liitutud.

• sunniviisiline liitumine tekitab

vastuseisu ja viib võõrandumisele
võimust

• tänaseks väljakujunenud
omavalitsused moodustavad

omaette tervikud, omavahelised
sidemed suhteliselt nõrgad

• Väljakujunenud ja töötava
süsteemi lõhkumine, omamata
kindlust, et midagi muutub
paremaks

Järg 2. lk.
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• Vallasiseste vastuolude
suurenemme

• Liidetavatel valdade kartus
kaotada osa oma identiteedist

• Kartus mõningate piirkondade
veelgi süveneva ääremaastumise
ees

• Avaliku teenuse kaugenemine nii
füüsiliselt kui selles osas, et seda
osutavad kohalikke olusid
mittetundvad inimesed.

Positiivne

• Vastab valitsuse poolt esitatud
omavalitsuse miinimumarvule
3500 inimest.

• Kolm valda moodustavad

ühesuguses looduslikus, sotsiaal
majanduslikus ja demograafilises
situatsioonis oleva regiooni.

• Võimaldab vaadelda piirkonda
tervikuna, kasutada
olemasolevaid võimalusi ja
lahendada mõningaid probleeme
otstarbekamalt ja efektiivsemalt.

• On juba olemas mõned kolme
valla teritooriumil töötavad

struktuurid politsei, päästeamet,
teemeister, vähesel määral ka
keskkool ja tervise
taastusravikeskus.

• Suureneb võime võtta tööle

spetsialiste omavalitsuse
ülesannete lahendamiseks (praegu
ühised spetsialistid keskkonna
planeeringu ja infotehnoloogia
valdkonnas) .

• Võimalus hakata kohapeal andma
mõningaid teenuseid, mida praegu
võimalik saada ainult Pärnust.

• Terviklikumja optimaalsem
investeeringute kasutamine
piirkonnas

Ei toeta maakonna muutmist
omavalitsuseks, sest:

• see on praktiliselt nn.
külanõuk?gude variant, kus
kohapeal ei otsustatud midagi,
olemas negatiivne kogemus;

• ei haaku EU omavalitsuse

hartaga;
• otsustamist ei j ää enam maale,

vaid on valdavalt linnas;

• avalik teenus kaugeneb väga
suurel määral, liigne
tsentraliseeritus;

• selle variandi puhul võiks juba
järgmise sammuna kaaluda
võimalust üks riik, üks
omavalitsus;

Viimase päevakorrapunktina vaatas
volikogu läbi laekunud avaldused

KROONIKA
päe

valla
lõunale

6. oktoober Seoses õpetajate
vaga kutsus vallavanem
haridusasutuste töötajad
Viruna turismitallu.

7. oktoober Rahvamaja püüdis
korrata suvist menukat pidu vanas
majas. Osteti 25 piletit.

Tõstamaa miss Teini, kelleks seekord
osutus Elo Pulk.

30. september Tõstamaa vallaja kooli
esindused osalesid Jõulurnäe tervise

päeva. Koolide arvestuses oldi
kolmandad, valdade arvestuses
neljandad.

26. september Tõstamaaloli Eesti
jalgpalliliidu Snieers eup 2000
maakondlik turniir D vanuseklassile.
Osales 19 võistkonda, Tõstamaa
esindus jagas 7.-9. kohta.
29. september Rahvamaja
korraldusel valiti traditsiooniliselt

Tõstamaal toimusid
MISS TEINI valimised 30.
septembril juba teist aastat.
Osalesid 10 väga kena ja tublit
noort neidu.
Osalejad olid: Erge Saare,
Kristel Jürgens, Karoliine Kask,
Angela Vaaks, Katri Martel,
Merlin Miido, Elis Leetmaa,
Grete Adler, Madli Põltsam, Elo
Pulk.

l Üritus toimus nagu ikka kolmes
voorus,kus noored neiud said

näidata ennast ja oma oskusi.

MISS TEINI 2000
Tüdrukud olid kõik väga tublid ja
julged,mis on kõige tähtsam.
Suureks abiks ürituse läbiviimisel

olid vahvad noored mehed Renee
Rea, Maanus Midri, Rander
Jänes.
Suur, suur tänu neile.
Züriil koosseisus: Sirli

Väära,Ene Lehtsalu,Epp
Tuisk,Tõnu Sinilaht,Riho Väli
ja Urmas Reinfeldt tuli näha

tõsist vaeva,et parimate seast
parimad välja selgitada.
Lõplik otsus oli:

MIS S TEINI 2000 on ELO
PULK

I printsess KATRI MARTEL
ilprintsess ANGELA VAAKS

Publiku lemmikuks valiti
KAROLIINE KASK.

Üritust ilmestasid laulu ja tantsuga
Andra Vaaks ja Kätlin Kask.
Sponsorid olid FIE Einar
Härm, FIE Ando Lomp, Sauli
Äri.

Kogu ürituse jäädvustas videolinti
Eve Rõhu.

SUUR, SUUR TÄNU KÕIGILE!
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Tõstamaa valla volikogu poolt
(1996.a.) kehtestatud ehitusmäärusega
on määratud ehitiste püstitamise kord
Tõstamaa vallas. Määruse koostamisel

on aluseks võetud planeerimis- ja
ehitusseadust, täiendavalt tuleb
eelpool nimetatud õigusaktidele
juhinduda ka ranna- ja kaldakaitse
seadusest.

! Tekkinud probleemid vallas
• Hakatakse ehitama omamata

maad

• Hakatakse ehitama ilma projekti
ja ehitusloata

• Taotletakse hoonele kasutusluba,
kuid hoone kohta puudub
igasugune dokumentatsioon

• Paigaldatakse või ehitatakse maju
(väikehooneid) veekogu
ehituskeeluvööndisse ja ilma
ehi tusdokumen tatsi ooni ta

Kokkuvõtlikult ehitamise kord
Tõstamaa vallas.

Vajalik on ehituseks luba.
• Tõstamaa valla ainuke

tiheasustusala on Tõstamaa

alevik, kus suuremate alade ja
kruntimiste kohta on vaja valla
volikogu poolt kehtestatud
detailplaneeringut.

• Kuni kolme ühepereelamu detail
planeerimisel võib vallavalitsus
loobuda pikast planeeringu avali
kustamise protsessist, asendades
selle planeeringuala kinnisasjade
omanike kirjaliku kooskõlas
tusega.

• Väliaspool Tõstamaa alevikku on
uute hoonete ehitamine ja
olemasolevatele hoonetele juurde
ehituse tegemine lubatud valla
poolt koostatud projektee
rimistingimuste alusel.

• Ehituse alustamine on lubatud

ehitusprojekti alusel pärast
ehitusloa saamist vallavalitsuseIt.

• Ehitusloa saamiseks esitab hoo

nestaja vallavalitsusele avalduse,
millel on lisatud:

1. uusehituse puhul
ehituskrundi maakasutust

tõendav dokument, projek
teerimistingimustega nõutud
riiklike teenistustega koos
kõlastatud projekt.

Ehitamise kord Tõstamaa vallas

2. ümberehituse või lammutuse

puhul antakse valla poolt
kirjalikud tingimused.

Taluhooneid, ühepereelamut, suvilat,
aiamaja, kuni kahe sõiduautokohaga
garaazi ja teisi lihtsamaid ehitisi võib
enda tarbeks projekteerida
erihariduseta eraisik. Selleks on vaja
vallavalitsuseit taotleda ühekordne

projekteerimisluba.
• Ajutisele ehitusele ja väikehoone

ehitamiseks ehitusiuba ei väl

jastata. Nende ehitusloaks on
vallavalitsuse kirjalik koos
kõlastus hoone asendiskeerniI.

• Ajutine ehitis on kuni viieks
aastaks püstitatud ehitis, mis
lammutatakse kooskõlastamisel

määratud tähtajaks.
• Väikehoone on kuni 12 m2

suuruse ehitusaluse pinnaga
ühekorruseline keldrita hoone,
mida ei kasutata elamiseks ja
millel ei ole avalikke funktsioone.

• Ehituse kasutuselevõtmine on

lubatud pärast hoone kohta
ülevaatuseakti koostamist ja
kasutusloa saamist
vallavalitsuseit.

Ehitise omanik on kohustatud tagama
temale kuuluva ehitise ning selle
juurde kuuluva krundi korrashoiu ja
ohutuse.

Piirangud, õigused ja kohustused
rannal ja kaldal.

1. Kallasrada
Läänemere, sh Tõstamaa ranniku
aladel on kallasrada 10m, teistel
veekogudel (Ermistu ja Tõhela järvede
ning jõgede kallastel) 4 m.
Rannal ja kaldal asuvate kinnisasjade
omanikud ja valdajad on kohustatud
hooldama kallasrada ja tagama rajal
inimeste vaba läbipääs. Omanik ei
tohi kallasrada sulgeda isegi siis, kui
eramaa on tarastatud või liikumis

keeluga tähistatud.

2. Rand ja kallas
• Läänemere rannad (kogu meie

rand), üle 10 ha suuruse pindalaga
järvede (Ermistu ja Tõhela järved)
kaldad on 200 m laiused. Suure

matel jõgedel on kaldad 100 m
(Paadrema jõgi, Mustoja, Puna-
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oja, Nätsi pkr, Kolga Oja,
Poolnõmme pkr, Tõstamaa jõgi,
Männiku oja), väiksematel
jõgedel 25 m.

• Rannal ja kaldal asuvate kinnis
asjade omanikud ja valdajad on
kohustatud hoidma veekogude
rannad ja kaldad puhtana.

Rannal ja kaldal on kaks erinevat
tsooni:
1. ehituskeeluvöönd (Läänemerel

meie rannal100m, saartel200m,
järvedel ja suurematel jõgedel 50
m (vt eelpool toodud loetelu),
väiksematel jõgedel 25 m),

2. veekaitsevöönd (Läänemerel 20
m, järvedel ja jõgedel 10 m).

Veekaitsevööndis on majandustegevus
üldse keelatud välja arvatud veekogu
korrastamisega seotud tööde tege
miseks või puittaimestiku hoolda
miseks sanitaar- või turberaiena.

Samuti on lubatud teatud tegevused nt
sadamate rajamine kehtivate
planeeringute alusel.

Ja veel on rannal ja kaldal keelatud:
• rajada ja laiendada tootmisobjekte

ja ladusid, kus kasutatakse,
tekitatakse või ladustatakse oht

likke jäätmeid;
• rajada ja laiendada tootmis

objekte, millest lähtuv kahjulik
mõjutus ulatub veekaitse
vööndisse või supelrannale;

• üleujutatavatel aladel reoveesetete
laotamine;

• kalmistute ja loomade
matmispaikade rajamine;

• maa-ainese kaevandamine
veekaitsevööndis;

• lõheliste kudemis- ja elupaikades
200 m kaugusel veekogust
tootmistegevus (Männiku oja);

• metsade lõppraie Läänemere
randadel;

Kokkuvõtteks: igaks ehituseks, ka
ümberehituseks on vaja vallavalitsuse
luba. See aitab vältida hiljem tekkida
võivaid probleeme (maakasutus,
tuleohutus). Valla ehitusnõunik Valvo
V olgerad võtab vastu vallavalitsuses
reedeti kell 14.00-17 .00.
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Lühikese aja jooksul on Tõstamaa
Vallavalitsus aluse pannud mõnelegi
toredale traditsioonile. Esimesena

tulevad meelde suurepärased valla
päevad, siis eakate jõulupidu ja
õpetajate päeva tähistamine. Kahte
viimast nimetaksin hea meelega
tänutraditsioonideks - nii väljendab ju
vallavalitsus oma lugupidamist teatud
sotsiaalse grupi inimeste vastu.
Tänavu kogunesime õpetajate päeva

Pärnumaa XXV tervisepäev ja
metsajooks toimus traditsiooniliselt
päikeselisel ja soojal päeva!.
Tõstamaalt võtsid sellest suurüritusest

osa keskkooli ja valla võistkonnad.
Tõstamaa Keskkooli võistkond
saavutas üldkokkuvõttes II koha.

Väga hästi läks meie noortel
suusatamine, milles saavutati I koht.
Võistkonda kuulusid: Karoliine

Kask, Epp Tuisk, Tõnu Reinfeldt,
Rene Rea ja Maanus Midri.
Topispalliga jänni võitsid samuti
meie omad: Evelyn Vahemäeja
Margit Pääste!. Orienteerumises
kuulutati esikoht välja Epp Tuisule ja
Maanus Midrile. Kuulitõukes

polnud keegi parem meie Evelyn
Vahemäest. Ka juhtkonnavõistluse
esikoht tuli meie koolile.

Golfivõistkond - Ave Tuisk, Epp
Tuisk, Rene Rea ja Maanus Midri
võistles end samuti I kohale.
Hinnatavad olid ka II koht

Traditsioonid tekitavad tänulikkust

tähistama Viruna turismitailu. Üritust

soosis võrratu sügisilm. Talu peremees
Mart Vahtel tutvustas ligi 3-tunnise
jalutuskäigu jooksuloma talu valdusi.
Peremees tunneb oma kodu ümbruses

iga kändu, kivi ja puud. Hea jutu
vestjana oskab ta kuulajaid hullutada
lugematute legendidega, mida osavalt
seob ajaloo ja eestlaste vanade
rahvakommetega. Reaalsust müstikale
eelistava inimesena kuulub minu

29. september Jõulumäel

sangpommi tõstmises - Paul Paap,
III koht samal alal - Lauri Sahtel ja
III koht pendelteatejooksus.
Metsajooksu lastejooksu parimaks
tüdrukuks kõigi osavõtjate hulgas
osutus Malle Seppor Tõstamaalt.
Üldkokkuvõtte I kohastjäid puudu
vaid 2 punkti.
Tõstamaa valla võistkond saavutas I

koha topispalliga jännis. Selles
on "süüdi" Kairi Kuur ja Merike
Sepp. Võrkpallurid võistlesid endid
alagrupis kolmandaks.
Üldkokkuvõttes saadi IV koht.

Suur tänu kõigile valla- ja kooli
võistkonna liikmetele, kes neid
toredaid saavutusi sepistada aitasid:
Jaak ja Janari Jaanso, Karin ja
Mart Randmäe, Enn ja Mark
Martson, Karin Vääna, Krystina
J oao, Liia Oidjärv, Toomas Rõhu,
Merike Sepp, Aune Rumm, Imbi
Liivrand, Marko Esko, Paul Paap,
Ando Lomp, Aro Kütt, Ivelin Midri,
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imetlus ja lugupidamine tehtud tööle.
Need lugematud meetrid lattaeda,
korrastatud puudealused, ehitused
(kahekordne hoone turistidele, saunad,
lõkkeplatsid jne.) Sealsed töötule
mused on tegijatele tõesti ausambaks.
Peale jalutuskäiku kogunesime peo
lauda, mille perenaine oli üksinda ette
valmistanud (aga meid oli bussitäis 
osalesid kõik valla koolid ja lasteaed).
Vallavanem Toomas Rõhu pidas
lühikese tervituskõne ja andis üle
aukirjad. Saime teada, et aasta
õpetajaks Tõstamaal on Kairi Kuur ja
Haridusministeeriumi aukirja 50
aastapikkuse pedagoogilise töö eest
pälvis Õilme Vaarma. Õnnitleti veel
juubelisünnipäeva puhul Hilja
Mändlat. Meie plaksutasime. Seejärel
asusime mõnuga lambaprae kallale,
mis oli "üle mõistuse" maitsev. Erilise

poolehoiu võitsid veel hirmmaitsev
koduvõi ja segujahu (rukki-, nisu- ja
odra) pätsikesed. Kõikide peoliste
kiidusõnad perenaisele! Ando saabu
mine lõpetas külaskäigu eksootilisse
metsatallu. Tänasime pererahvast, aga
Vallavalitsuse tänamiseks on siin

paras paik. Niisiis - tänu toreda päeva
eest ja loodame traditsiooni jätkumist.

Tänulik peoline

Evelyn Liländer, Ago ja Alo Adler,
Kaupo Põltsam, Valvo V olgerad,
Regina Algpeus, Ranno Vahkel,
Kristiina ja Tõnu Reinfeldt, Andre
Väli, Malle ja Evelin Seppor, Ave ja
Epp Tuisk, Rene Rea, Maanus
Midri, Karoliine Kask, Evelyn
Vahernäe, Lauri Sahtel, Margit
Puss e, Karl Tilk, Galina Mändla,
Aivar Luhaorg, Karoliine Kask,
Margit Päästel, Toivo Marus,
Evelyn Vahernäe, Rain Leova, Imbi
Alpius, Elo Pulk, Grete Adler ja
Paul Tilk.

Võistlustelosalesid, jälgisid ja panid
kirja Kairi ja Sirli.
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Oli Eesti Wabariigi aeg - raske
kuid vaba. Vabadus mis purustas
eestlase orjameelsuse. Olgugi, et
olid mõisnikud, sulased ja sauni
kud. Olgugi, et olid mitmesugused
kõrged tiitlid ning kõrgem ja alam
sugu, ikkagi oli see "vabadus". Kui
vaba oli see vabadus, selle üle
polnud võimalik pikalt filoso
feerida, sest seegi vabadus kadus
koos vene okupatsiooniga. Okupat
sioon tõi kaasa uue vabaduse, mis
vabastas meid mõisnikest, kõrg
soost ja tiitlitest, lükates "buldoo
seriga" eest ära kogu toonane
"rahvarämps" sealhulgas naised,
lapsed, vanurid. Paljud neist surid
nälja ja haiguste tõttu. Uue vaba
duse ülesehitamiseks toodi, suunati
(kuidas kedagi) siia inimesi mujalt
Nõukogude Liidust. Esmane
tööjõud Kohtla - Järve kaevan
dustes olid Venemaalt toodud van

gid. Venemaa kõrgkoolidest suu
nati juhtivatele kohtadele tööle
oma ala parimaid spetsialiste, et
ehitada üles töörahva võrdõiguslik
riik, mille deviisiks - VABADUS,
VÕRDSUS, VENDLUS. Selle
vabaduse ühe suure vea tõttu - tal
puudus demokraatia - varises
lõpuks seegi kokku. Eestlane,
tõusnud taas rängast orjaikkest,
laulis endale kätte uue vabaduse.
Vabaduse, mis vabastas meid
võrdsusest ja vendlusest. Me
oleme taas ise - igaüks omaette 
pensionär, noor pere, riigikogu
liige - mitte usaldav ja mitte
hooliv. Taas lükkab buldooser

plats i puhtaks, taas "rahvarämps" 
tippspetsialistid, kogu muukeelne,
kõik võõras. Seekord polnud
kaugele vaja lükata. Kõngegu seal,
kus olid, meid ju seal ei ole, ja me
ei hooli, sest meil on teleris oma
Barbarad ja omad Isaurad, meil on
kõrgete palkadega riigikogu ja
valitsus, meil on oma keel, mida
me nõuame, muidu me raha ei
jaga. Ida-Virumaal on ammu kõik
mõistnud, et keel on vaid argu
ment. Sillamäe 20-ne tuhandest
elanikust on vaid 4% eestlased.
Enamus neist on töötud. Sillamäe
oli Nõukogude ajal kinnine linn,

Eile nägin ma Eestimaad

kuhu saadeti vaid kõige targemad,
tublimad. Tasustati neid sellele
vääriliselt ja defitsiiti Sillamäe ei
tundnud. Tänasel päeval on ena
mus kõrgelt kukkunuid moraalselt
laostunud - põhja joonud, keloli
kuhu minna, see ka lahkus. Paljud
aga on juba siia asunute järglased.
Sillamäe varjupaik on koduks 120
le Eesti Vabariigi muukeelsele
kodanikule, kes ootavad lastekodu
järjekorda. Laste varjupaik on
seaduste järgi laste ajutine
elamispaik, kus raisatakse maksu
maksja raha just niipalju, et hing
sees hoida. Miinimumpalgad tööta
jatele ja 18 krooni päevas söögi
raha. Sealt edasi peaksid lapsed
saama ka lastekodudesse (need on
ülekoormatud) või tugiperedesse
(kellele neid väikseid venelasi ikka
vaja). Nii ehk nii ootavad lapsed
oma järjekorda - kes aasta kes
kaks, kes kauemgi, saades vaid
piskukest leivaraha päevas, sest
meil on tähtsamatki, kuhu raha
kulutada. Ühe miljoni krooni
suurusest olümpiakullast tunnevad
need lapsed rohkem puudust kui
meie oma edevuses ja nartsisslikus
maailmale poseerimises mõista
suudame. Või suudaksime seda
siiski, kui teaksime, et Ida- Viru
maa linnad on täis väikeseid

nälgivaid kaltsakaid, kes kerjavad
poodide juures leivaraha? Ja mis
aitab meie mõistmine? Hiljuti käis
president Lennart Meri Sillamäel,
huvitav, mida ta seal uut koges?
Või hoopiski soovinuks ta
puskinlikult lausuda: "S ljuba
bõtstva smotrju kak umirajut deti!"
Minul ja kogu Jaaguranna Lille
laagri personalil on siiski vedanud,
et südamerahustuseks oleme

saanud midagi nende laste jaoks
ära teha. Oleme kinkinud "ühe

suvelapsepõlve" 30-le Ida- Viru
maa lapsele. Laagreid on aidanud
finantseerida

EV/Põhjamaad/SuurbritanniaJÜ
RO/Mitte-eestlaste

Integratsiooni Sihtasutus ja
Maailma Lastekaitse Fond,
Rootsi Suursaatkond.
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See on siiski vaid piisk meres, sest
abivajajaid on sadu, tuhandeid 
täpset arvu keegi ei tea, sest keegi
ei hooli. Ei hooli Sillamäe

Lastevarjupaiga kaksikutest, kahe
aastasest poisist ja tüdrukust, kes
võeti varjupaika aastaselt, siis kui
tüdruk oli täide poolt ära puretud.
Nüüdseks on nad varjupaigas
elanud juba aasta. Kes küll hooliks
kõigist neist lastest, keda isad
emad on pussitanud, kirvega taga
ajanud, aknast välja visanud,
peksnud, vägistanud!!! Meil pole
aega oodata kunas riik midagi ette
võtab, sest tulemas on talv. Oleme
Ida - Virumaale viinud mitmeid
koormaid humanitaarabi. Riideid

ja jalanõusid on lahkelt annetanud
Pärnu Päevakeskus "Shalom".

Kõiksugu juurikaid - peete, por
gandeid, kartuleid, on saatnud
naabrid Munatalust - Heiki ja
Vilja Klaas. Algamas on järje
kordne lastelaager Kohtla-Järve
Lastevarjupaiga
lastele(finantseerijaks kuninganna
Silvia poolt loodud Maailma
Lastekaitse Pond ja Rootsi Suur
saatkond). Seoses käimasoleva
projektiga kutsume abistama Ida
Virumaa muukeelseid kodutuid

lapsi ka Teid, kelle kõrgem
väärtushinnang on inimväärikus ja
ligimesearmastus.
ÜLESKUTSE - 21.10.

28.1O.2000.a. ootame Jaaguranna
Lillelaagris (Selistes) heatahtlikelt
vallaelanikelt porgandeid, kartu
leid, kapsaid, peete, moose ja
hoidis eid jne.jne.jne. Toogem kõik
see, mis söödav. Kui palju keegi
toob, see polegi oluline. Tähtis
on,et igaüks, kel vähegi võimalik,
annaks natuke. Tagastatavale
taarale palume märge peale teha.
Tänades

Mittetulundusühingu "Ploristide
Ühenduse" juhatuse liige,
projektijuht Jaak Tomson
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Muuseumituba Tõhelas

Oktoober 2000

Hariduselu nurgake muuseumitoas. Selle sajandivanuse harmooniumi järgi laulsid
lapsed viimati 1982. aastal.

"Tänane päev jääb meile - kunagises
Tõhela koolimajas (rahvamajas)
kokkusaanuile meelde mälestusväärse

päevana Tõhela muueeumitoa
avamise päevana. Sellest muuseumist
on Tõhela rahvas rääkinud

aastakümneid, selle jaoks on hoitud
endisaegseid töö- ja tarberiistu, hoitud
vanu fotosid, talletatud mälestusi.
Kõik muuseumi sünni1e kaasaaitajad
olgu tänatud." Sellised read on

Ikka kestab veel raamatuaasta. Teine

põhjus, miks luua jälle "soojemaid
suhteid" raamatukoguga on saabuv
sügis. Loodan, et suuremad sügistööd
hakkavad lõpule jõudma ja jääb
rohkem vaba aega. Seekord tahan teile
soovitada Regine Deforgesi romaani

kirjutatud külalisraamatusse 24.
septembril.
Veel on säilinud külades esemeid ja
fotosid isaisade ajast, millest noorem
põlvkond tihti ei hooli. "Ah, ema
hoidis oma vanaema mälestuseks, aga
mIs mina sellega teen." Sellist
suhtumist on küllaltki palju. Ka oli
raamatukogusse ajapikku kogunenud
fotosid ja isegi vanu fotoalbumeid
koos fotodega, aga ka nii Tõhela

Lugemissoovitus
"Sinine jalgratas". See on ühe
prantsuse perekonna (kui mitte kogu
Prantsusmaa) lugu vastupanu
liikumisest Saksa okupatsiooni ajal II
Maailmasõja päevil. Peategelaseks on
noor tütarlaps Lea, kes peab sidet
vastupanuliikumise liikmetega sinise

Piimaühingu, Noorsooseltsi kui ka
Tõhela kiriku kunagisi ametiraamatuid
ja muid materjale. Kuhu need kõik
panna? Ja peale mõningast plaanimist
ja ruumi kohendamist võttiski ilmet
väike muuseumituba. 24.septembril
toimus muuseumitoa avamine. Lindi
lõikas läbi kodukandi tuntud

koduuurija Vaike Hang. Tema osa
muuseumitoa avamises on olnud suur,
tema toodud on mitmedki muuseumi

eksponaadid ja väga palju fotosid.
Muuseumi avamisele oli kogunenud
paar tosinat inimest, üle poole neist
Tõhelas sündinud. Kahjuks on
muuseumiruum väike ja suuremaid
esemeid enam vastu võtta ei saa.

Piiranguks seadsime ka, et esemed on
kas kohapeal valmistatud, kasutusel
olnud või mingil muul viisil seotud
Tõhelaga. Ka ei olnud meil võimalik
ruumipuudusel välja panna
nõukogudeaegseid materjale, kuigi
neidki on kogunenud. Edaspidi
püüamegi korraldada teemanäitusi, et
saaks rohkem materjale peidust
lagedale tuua. Kena, et juba tuuaksegi
muuseumile huvitavaid eksponaate.
Tuhat tänu andemasta, 1ahkel meelel
kinkimasta!

Silvi Rand

jalgrattaga sõites. See on haarav
jutustus okupantide julmustest,
kirglikust armastusest ja prantslaste
ennastsalgavast võitlusest oma maa
vabaduse eest. On juba ilmunud ka
järg selleleraamatule - "Henri Martini
avenüü 101".

Tere tulemast Tõstamaa Raamatukokku!

Tervitame oma lugejaid ja nüüd ka
arvutikasutajaid sel kaunil sügisel ning
soovime hooajaks head ja mõistvat
koostööd teiega. Meie omalt poolt
püüame kustutada teie "vaimset
nälga", leida teile vajalik kÜjandus
jmt. Teie paremaks teenindamiseks on
aga vajalik ka teiepoolne korrektsus,
mis seisneb eelkõige laenutatu
tagastamises, soovitatavalt tähtajaks.
Kui mingil põhjusel ei saa seda
tähtajaks teha, tuleb sellest

raamatukogu teavitada, kas isiklikult
või telefonitsi (96 184), oleme ikka
vastu tulnud ja tähtaega pikendanud.
Nüüd üks väärt nõuanne neile, kel
mõni raamatukogu raamat ammu koju
riiulile ununenud - tooge nad ära ja
me oleme teie teenistuses ka edaspidi,
raamatukogu võimalused ja
pakutavate teenuste hulk tasapisi siiski
kasvab. Seda meeldetuletust tuleb eriti

tõsiselt võtta ka õpilastel ja nende
vanematel. IS.novembrini me viivist

veel ei nõua. Pärast seda avalikustarne

raamatuvõlglased "Tõstamaa Tuulte"
veergudel, see on odavam ja ehk ka
mõjusam, kui posti teel asjatuid
meeldetuletusi saata.

Vastastikusele mõistmisele lootes ja
alati teie teenistuses

Lea Rannik, Tõstamaa Raamatukogu
juhataja



oktoober 2000

Pühapäevaks IS.oktoobriks oli välja kuulutatud

TÕSTAMAA AASTA VANAEMA
valimised.

Kolmapäeval kogunes aga seltsimajja vaid neli vaprat osalejat,siis
otsustasime et võimalusellähevad Tõstamaad Pärnusse esindama
kõik neli.

Nendeks on : MARE TETSMANN
TIIU AASAMETS
LUUME KIINVALD
SIRJE MIRK.

Hoiame kõik pöialt, et Pärnu üritus ikka toimuks ja et meie
vanaemadel seal hästi läheks.

TÕSTAMAA SELTSIMAJAS TÖÖTA VAD RINGID,
KUHU OOTAME VEEL OSALEJAID:

STEP-AEROOBIKA kõigile. Teisipäev ja neljapäev 19.30
Ühe korra maksumus 10.- või kuumaks 60.

Juhendaja Ene Lehtsalu.
Võimalus käia dussi all.

DAAMIDE AEROOBIKA . Teisipäev ja neljapäev 18.30
Kuumaks 40.-

Juhendaja Regina Lepik.
Võimalus käia dussi all.

Folkloorirühm "VOKIRATAS". Esmaspäev kell 11.00
Juhandaja Tiia Schär.

SEGAANSAMBEL. Esmaspäev ja kolmapäev kell 20.00.
Laulame kerget muusikat.
Juhendaja Astrid Pukk.

LASTE LAULUSTUUDIO. Pühapäev kell 13.00.
Oodatakse eelkõige eelkooliealisi.
Juhendaja Astrid Pukk.

Tõstamaa Tuuled lk 7

Tõstamaa vallavalitsus korraldab 3. novembril
2000 kell 10.00

vallavalitsuse ruumides, Tõstamaa, Sadama 2

VALLA VARA SUULISE AVALIKU
ENAMPAKKUMISE

Alghinnaga 10 000 krooni müüakse
Männikuste külas asuv

endine Männikuste Mardi elamu
Hoone vajab remonti.

Majajuurde on võimalik erastada ca 10 ha maad
Osavõtumaks 100 krooni tasutakse kohapeal

Info telefonil 044 96 180

Naabrivalve ka meile?
Tõlli külast kadunud jalgratas (03. okt
k.a.). Kollakat värvi raam, pakiraam,
ketikaitse, sadul paigatud valge teibiga.
Leistangid ja sadul reguleeritavad valge
käepidemega poltidega, keskmise suuru
sega rattad. Aus leidja, kui märkad kusagil
selliste tunnustega "perekonna" ratast,
teatage kohe te1.96 027 (Merle) või
Tõstamaa politseile 051 477 05. Võib
teatada ka oma lähimasse poodi.

Laupäeval, 4. novembril
XVII TÕSTAMAA JOOKS

pikkus 7,5 km, start koolijuurest 14.30, kirjapanek alates 13.30
osavõtumaks 15 krooni

arvestus veteranide (NV alates 1965, MV 1960), täiskasvanute (N 1966-82, M 1961-82), A
(1983-84), B (1985-86), e (1987-88), D (1989-90) vanuseklassides

auhinnad, saun
LASTEJOOKS

1991 ja hiljem sündinutele, start 14.15, pikkus 700 m, osavõtumaksuta
SPORDIPIDU

20.00 RAHVAMAJAS, programm, tants
pääse 25.- ,jooksjatele tasuta
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Õnnitleme

oktoobrikuu

sünnipäevalapsi!
Mis küll hoiab noorust hinges
veel ka siis kui hall on ju us ?
See, et elu suures ringis
igal sammul kõik on uus.
Uus on iga koiduvalgus,
ükski päev ei kordu eal,
uued mured jäävad jalgu,
neist on üle uued head.

Lilli Ussanova 91
Elviine Jänes 88
Elikonida Metsa 86
Laura Kornfeldt 86
Arnold Kaleviste 81
Juhan Hannus 81
Lidia Vanatoa 80
Zinaida Meresmaa 79

Hugo Paltson 77
Ella Randi 76
Andrei Kase 75
Niina Allikas 75
Ella Puls 73
Linda Männamäe 71

Malju Talts 60
Hilja Mändla 50
Mati Lumi 50

Tervitame uusi vallakodanikke!

Tiina Einola ja Ahto Palango - poeg
Kris - 20.08.2000.a
Kaidi Niit - tütar Keidi - 18.09.2000.a.

Ostan 2-toalise ahjuküttega korteri ja
põllumaad.
Tel 053 986230
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Tõstamaa Spordiklubi alustab taas sarjaga
TÕSTAMAA MÄLUMÄNG 2000

Esimene mäng toimub rahvamajas .
NELJAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL

Algusega kell 19
Ootame vanu ja uusi osalejaid kuni nelja

liikmeliste võistkondadena

Teemad endiselt Tõstamaa, Pärnumaa,
variaja sport

20. oktoobril (reedel) on kõigil võimalus

tasuta ära anda igasuguseid
ohtlikke jäätmeid:

akud, patareid, vanad õlid, päevavalguslambid,
televiisorid, kineskoobid, ravimid, mürkkemikaalid,
tulekustutid, filmijäätmed, värvid, lahustid, väetised.

Selleks tellitud spetsiaalne auto ootab:
Kell 9.00 Pootsi poe juures
Kell 9.30 Munalaiu sadamas

KelllO.OO Selistes Jaani poe juures
Kell 11.00 Tõhela poe juures
Kell 12.00 Kastna poe juures
Kell 12.30 Tõstamaal suure poe juures

Kes sel päeval ei saa kohale tulla, siis naabrid,
organiseeruge! Äärmisel juhul võib ka eelmise

päeva õhtul jäätmed nimetatud kohtadesse kohale
tuua.

Info tel 96036.

Algamas on traditsiooniline
TÕSTAMAA VÕRKPALLITURNIIR
Osalema oodatakse kuni 8 liikmelisi võistkondi

(4N+4M), platsil 3+3
Võistkondade registreerimine

28. oktoobrini Tõstamaa Spordiklubis (Sirli Väära)
Osavõtumaks 100 krooni võistkonnalt

Mängud toimuvad esmaspäevaja kolmapäeva õhtuti
vastavalt ajakavale

LAUPÄEVAL, 28. oktoobril
algusega kell 10 rahvamajas

VÕRKPALLI KIIRTURNIIR
4 liikmelistele võistkondadele (2N+2M)

Osavõtumaks 40 krooni
Auhinnad, saun

TULE OSALEMA!

oimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool

Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

aip@tostamaa.pamu.ee
alo.adler@mail.ee


