
VALLA ARENGDKA VAST JA EELARVEST

Jaanuariistungil kinnitas volikogu
arengukava aastateks 2000-2003 ja
eelarve 2001. Et mõlemad dokumendid
on omavahel tihedalt seotud ja
puudutavad suuremal või vähemal
määral iga vallaelanikku, siis nende
lühitutvustus. Täismahus on need
kättesaadavad valla raamatukogudes ja
interneti koduleheküljel.

Vastavalt seadusele peab valla
elukorraIdamise aluseks olema

arengukava. See ei ole ühe või teise
inimgrupi nägemus, vaid koostatakse
küsitluste, erinevate eluvaldkondade
töögruppide, külakoosolekutel ja
volikogus väljaöeldud mõtete ja
ideede põhjal. Seega on antud igale
inimesele võimalus oma arvamus

välja öelda ja dokumendis kajastub
väljaõeldud tarkus piirkonna
arendamiseks. Paraku on tavaline, et
tarkust näidatakse kritiseerides, kuid
ei öelda, kuidas paremini teha. See
ilmnes ka arengukava koostades.
Miks arengukava 2000-2003 võeti
vastu alles 2001. Põhjus on selles, et
koostamise pikk protsess sai alguse
1998 aastal ja planeeriti lõpetada
2000. algul, kuid valides raskema ja
ka odavamat tee koostada arengukava
ise, mitte tellida seda mõnelt firmalt,
võttis koostamine planeeritust kauem
aega. See eest võime öelda, et
dokument on "oma" ja teame, mis ja
miks seal kirjas on. Nüüd on osa
planeeritu taga märge "täidetud".
Arengukava on koostatud nii, et
sellest on võimalik välja võtta
erinevate eluvaldkondade kavad.

Seetõttu esineb mõningaid kordusi.
Iga valdkonna kava sisaldab lühikese
ajaloolise tausta ja hetkeseisundi
hinnangu, tugevad küljed ehk mis on
hästi, olemasolevad probleemid,

eesmärgid, kuhu tahame jõuda ja
omavalitsus- ja riiklikus sektoris
konkreetne tegevuskava.
Selgelt joonistub välja põhiprobleem:
ärisektori nõrkus ja väike osakaal ning
seetõttu madal tööhõive ja väiksed
sissetulekud. Sellest saab ahelana

alguse enamik probleeme.
Samas ei saa ärisektoris koostada

konkreetset tegevuskava. Saame küll
näiteks öelda, et taastada tuleks
kalatöötlemine, meil on selleks kala
resurss, külmhoone, territooriumid,
osaliselt hooned, tehniline infrast
ruktuur ja tööjõud, kuid käivitaja on
ikkagi ettevõtja. Igal aastal 1.
oktoobriks vaatab volikogu arengu
kava üle ja selles on võimalik teha
muudatusi. Seepärast on oodatud
ideed ja ettepanekud.
Kindlasti ei lahenda arengukava meie
probleeme. Kuid kasulik on teada,
millises seisus oleme, mis on
kokkuvõetult probleemid ja kuhu ja
kuidas edasi püüelda.
Arengukava peab lähtuma reaalsetest
võimalustest. Ideedele seab piirid raha
ja omavalitsuses on selleks eelarve.
Kuna kulude planeerimise aluseks on
arengukava, siis võime öelda, et
eelarve on arengukava rahaline
väljendus.
Kõigile on selge, et kulutada on
võimalik nii palju, kui on tulusid.
Eelarvest raha taotledes kiputakse
seda aga unustama. Tavalised on
väljendid: pean saama, kuidas ei saa,
ma ei tule muidu välj a, kuidas te aru
ei saa, et on vaja jne. Harvem
mõeldakse, mida eraldatu eest ise on
tehtud. Et alates 1998. aastast on

eelarve tegelik kasvolnud keskmiselt
5% aastas, elukalIidus on aga tõusnud
rohkem, on olukord muutunud
pingelisemaks. Seetõttu tuleb tihti

"ei" öelda, mis pole meeldiv
kummalegi poolele. Samuti tuleb
langetada ka raskeid ja ebameeldivaid
otsuseid.
Lühiülevaade iänrmise tabelina:

TULUD

TULUMAKS

2,162,000
MAAMAKS

1,100,000
RESSURSIMAKS

7,000
TOETUS

2,794,000
MUUD

992000

ÕPILASKOHAD
2180000

KOKKU
9,235,000

KULUD %

ÜLDVALITSEMINE
1,498,21516.2

s.h.
volikogu113,8501.2

valitsus
1,314,00514.2

reservfond
70,3601

MAJANDUS
585,9256.3

s.h

teed236,5502.6

transport

281,5353.0

surnuaiad

67,8401

HARIDUS
4,762,09051.6

Tõstamaa keskkool

3,055,00033.1

Pootsi algkool

702,2007.6

lasteaed
754,8908.2

hariduse majandus

250,0003

KULTUUR
746,1658.1

rahvamaja

358,8903.9

Tõhela rahvamaja

158,1151.7

Tõst. raamatukogu

171,8351.9

Pootsi raamatukogu

57,3251

SPORT
74,0000.8

SOTSIAAL

581,1506.3

Hooldek

498,1005.4

Toetused

83,0501

INVESTEERINGUD
987,45510.7

KOKKU

9,235,000
*asutuste protsendi ümardas arvuti,mistõttu ei lähe kokku

(järg lk 2)
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(algus lk 1)
Mõned selgitused ja paralleelid
arengukavaga.
Tänavu on antud valla eelarvesse

õpetajate palk, mis enne tuli
riigieelarvest. Vallaeelarve 2 180 000
kroonine suurenemine ei muutnud

seega sisuliselt midagi. Kavandatud
9,235 miljoniga tuleb täita
omavalitsusele seadustega pandud
kohustused ja teha seda võimalikult
efektiivselt ja hästi.
Suurim osa kulub haridusele. Sellestki

ei piisa, mõlemad koolid on
alafinantseeritud, õpetajate palk ja
majanduskulu viidud miinimumini ja
ikkagi on puudu ca 100000. Arengu
kava seab eesmärgiks konkurentsi
võimelise kvaliteetse hariduse, huvi
hariduse arendamise, täiskasvanute
õppe jne. On vaja otsustada, kas
suuname vahendid edaspidi iga hinna
eest kahe kooli säilitamisse või

üritame nendega anda ühes
võimalikult palju. Tänavu õpib
Pootsis 33 õpilast, kellest 10 on
linnast ja lOSeliste piirkonnast. Seega
on piirkonnas 13 õpilast (andmed
võivad olla väikeste kõikumistega),
kooli finantseerimiseks kulub
ca 750000.

Hädavajalik on lõpetada Tõstamaa
kooli remont, kus tööd seiskas

maakondlike investeeringute kolme
kordne vähenemine. Nüüd on reaalne

remont lõpetada 2003, tänavu ehk
õnnestub teha töid 2,5 milj. eest.
Kultuuriosas ütleb arengukava, et
pakutama peaks mitmekesiseid
seltsielu võimalusi eri vanuse ja
huvigruppidele valla erinevates
piirkondades. Kas see nii on, sõltub
kultuuritöötaj atest j a inimestest endist.
Vajalik on rahvamaja sanitaarremont,
alustades tänavu loodame selle

lõpetada aastaks 2003. Kõigisse
raamatukogudesse peaksid jõudma
arvutid koos internetiühendusega ja
raamatukogud kujunema kultuurielu
keskusteks oma üritustega ja hariva
prograrmmga.
Valla majanduses oleks kindlasti vaja
suurendada teedehoolduse raha,
paraku ei jõua aktsiisimaksust laekuv
kuidagi vallateedele. Siiski hoiame
102 km munitsipaalteid sõidetavad,
arengukavas on toodud remonditavate
teede järjekord. Oleme suutnud käima
panna ilmselt päris optimaalsed
õpilasliinid, mis võimaldavad liikuda
ka täiskasvanutel. Transpordi alla
kuulub ka Manija paadiliin, kus
kapitaalremonti vajab liinipaadi
kereosa.
Sotsiaalraha sisaldab hooldekodu

kulusid ja vallapoolseid toetusi. Kui

veebruar 2001

paar aastat tagasi tulime välj a riigi
poolt eraldatavaga, siis viimasel kahel
aastal on see osa sisuliselt vähenenud
(tänavu ca 450000) ja oleme sunnitud
vallaeelarvest lisa eraldama (õpilaste
koolilõuna toetus, ühekordsed
toetused jne.). Eelmisel aastal õigustas
ennast osalise tööajaga avahooldus
töötaja töölevõtmine, milleks saime
projektitoetuse. Sel aastal jätkame
seda oma eelarvest. Kui seni kattis

vald ka perearsti kommunaalkulud,
siis osutus see toetus mitte

tunnetatavaks ja ebamääraseks. Kuna
kommunaalkulud finantseerib haige
kassa, siis vald neid kulusid enam ei
kata. Vabanev raha suunatakse
sotsiaaltoetusteks ja eraldatakse
vajadusel konkreetsele abivajajale.
Veel vajab hooldekodu lähiaastatel
vähemalt 2 milj. suurust remonti,
mida aga kuskilt võtta pole.
Investeeringusummad on laenude
teenindamine, millest on finant
seeritud keskkooli, Tõhela rahvamaja
ja teederemonti.
Kes soovivad ennast rohkem rahade

kasutuse ja arengusuundadega kurssi
viia, tuleb täpsemalt uurida ligemale
30 leheküljelist eelarvet ja 70-st
arengukava.

Toomas Rõhu
vallavanem

KOHALIK KULTUURKAPITAL
Mõnikord tekib häid mõtteid

tegemaks kodukülas ühte või teist. Iga
asi nõuab raha. Küsiks vallast. Kui

asjal on jumet, on vald valmis
toetama, kuid eelarve on aasta algul
tehtud, raha jagatud, keegi ei soovi
omast loobuda ja puudub värske idee
toetusvõimalus. Nii tekkis üleriigilise
ja maakondliku kultuurkapitali
eeskujul juba aastaid tagasi mõte
eraldada eelarvest vahendid

omaalgatusliku ja mittetulundusliku
tegevuse (kolmas sektor) toetuseks.
Tegudeni jõuti tänavu, kui eelarves on
selleks otstarbeks 15 000 .

2001. aastal kehtivad järgmised
põhimõtted:
• Toetust saab taotleda vormistatud

taotluse alusel (taotlusvorm valla

arendusnõunikult või interneti

koduleheküljeIt) .
• Taotlusi võivad esitada nn
üksikisikud kui asutused

organisatsioonid, kes soovivad vallas
mittetulunduslikke üritusi/tegevust
korraldada.
• Toetusi eraldatakse kolm korda

aastas, igas kvartalis kokku 5000
krooni ulatuses. Taotluste esitamise

tähtajad valla arendusnõunikule on
25. märts, 25. juuni ja 25. oktoober.
• Eraldatav toetus ühele üritusele
on maksimaalselt 2000 krooni
• Nõutavon rahaline oma/kaas

finantseering vähemalt 30% ulatuses.
• Esitatud taotlused vaatab läbi

valla kultuurikomisjon ja teeb
vallavalitsusele ettepanekud
toetamiseks või mittetoetamiseks.

• Otsus taotluse kohta tehakse ja
teatatakse sellest taotlejale iga kvartali
kahe esimese nädala jooksul
• Toetus ei ole mõeldud korraldaja
töötasuks.

• Peale ürituse lõppu tuleb esitada
aruanne rahaliste vahendite

kulutamise kohta ja anda hinnang
ürituse korralduse kohta.

Kontaktisik valla arendus- ja
keskkonnanõunik

Raine Viitas
tel. 96 180
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METSAOMANIKUD
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Siiani vaatasime valgelepale nagu
umbrohule, millest sai vaid kütet oma
tarbeks. Materjali müügi eesmärgil ei
tasunud saagi mitte käima tõmmatagi,
sest iga liigutus lõhnas kahjumi järele.
Tõepoolest, kui lugesime lehest
kuulutusi, siis valgelepa puidu hinna
pani paika "Viisnurk" ja see oli ca
110 kr/tm. Kui nüüd tellida metsa
ülestöötamine, siis hakkame kulusid
kokku lugema: ülestöötamine 60
kr/tm, koondamine traktoriga laoplatsi
50 kr/tm, autovedu linna 20 kr/tm. See
teeb kokku juba 130 kr/tm. Kui lisame
veel tulumaksu, siis oleme suures
miinuses. Nii siis oligi kõige targem
jätta valgelepalangid tulevikku
ootama.

Nüüd on lõpuks avanenud võimalus
ka valge lepp kasumiga maha müüa.
Jänesseijal on valmimisjärgus uus
saeveski (AS Sauga Saeveski), mis
hakkab ümber töötlema just
väheväärtuslikku puitu (valge- ja must
lepp, haab). Lõpptoodang on taaralaud
ekspordiks. Puhta saematerjali
väljatulek lepast pidi olema 40%.
Saeveski ise on päris kopsakas ehitus.
Kogu projekti maksumus on 100
milj .kr, sellest tehnoloogia 66
miljonit. Käiku läheb saeveski
märtsis, kuid materjali ostetakse
vähesel määral kokku juba praegu.
19. j aanuaril korraldati kõigile

. huvilistele õppepäevasjaga
tutvumiseks. Selgitusi jagasid Urmas
Treial RMK Edelaregioonist, AS
Silvesteri metsandusdirektor Peeter

Mänd, saeveski tootmisjuht Aivar
Pukkja saeveski ostujuht Tõnu Lukas.

Lugupeetud lapsevanemad.
Tõstamaa Vallavalitsus on leidnud
võimaluse, et te saate tasuda laste
toiduraha interneti teel. Kuna

teleteenuse tekst on piiratud, selleks
tuleb teil maksed teostada asutuste

viisi: Tõstamaa lasteaed (Tõstamaa
LA), Tõstamaa keskkool (Tõstamaa
KK) ja Pootsi algkool (Pootsi AK).
Sulgudes olevat teksti palun kasutada
asutuse määratlemiseks.
Näide: Teil on kolm last. Üks käib

lasteaias ja kaks koolis. Siis tuleb teil
teha kaks maksekorraldust.

ÕppepäevaIgas RMK Edelaregiooni
keskuses Paikusel, kus räägiti selgeks
kõik, mis puudutab saeveski ehitust,
tulevikuvälj avaateid, toorainebaasi
Eestis, ostetava materjali tehnilisi
tingimusi ja hindu. Metsas (Taali
metskond) vaadati üle valge lepa
õppelank, kus igaüks võis tutvuda
varutava materjali kvaliteediga,
tarbepuidu väljatulekuga erinevatel
proovitükkidel jne. Päev lõppes
saeveskis. Ehituse lõpetamiseks on
veel palju ära teha, aga tõenäoliselt ta
siiski märtsis tööle hakkab. Veidi on

materjali ka kokku ostetud.
Vaatleme nüüd lähemalt, millist
materjali hakatakse vastu võtma.
Puuliikidest pakuvad huvi valge- ja
must lepp, haab ja mänd. Valgellepal
on kolm sorti, hinnaga vastavalt 350,
270 ja 190 kr/tm. Palk peab olema
sirge. Kõverus on lubatud I sordill %,
II sordil 1/3 ladva diameetrit.
Värvimuutust I sordil ei ole lubatud,
II ja III sordil on lubatud kuni 1/3
ladva diameetrit, pehmemädanik ei
ole lubatud, samuti ei ole lubatud
puidurikked (lõhed, mõlud,
tõugurikked). Min. ladva läbimõõt on
13 cm ja max. 25 cm. Max. tüüka
läbimõõt võib olla 35 cm. Pakud

võivad olla kolmes pikkuses: 2,0; 2,4
ja 3,0 m + 10 cm ülemõõtu. Ühes
koormas võivad olla erineva

pikkusega pakud. Hind ei sõltu
pikkusest. Vastuvõtmine ja
sorteerimine toimub elektrooniliselt.
Ühe koorma vastuvõtmiseks kulub

aega ca 20 min. Mustallepal on kaks
sorti ( I ja II ) hinnaga vastavalt 350 ja

1) Saaja nimi Tõstamaa Vallavalitsus
Saaja konto 10902001872008
Selgitus Tõstamaa LA 4R

(4R tähistab neljandat rühma, vastavalt
sellele siis 5R või 6R.)

2) Saaja nimi Tõstamaa Vallavalitsus
Saaja konto 10902001872008
Selgitus Tõstamaa KK 2 kl ;10 kl

(2. kl tähistab klassi, millises teie laps
õpib. Kui ühes ja samas klassis õpib kaks
last siis 2 x 3 kl.)

270 kr/tm. Tingimused on samad, mis
valgel lepal, kuid minimaalne pikkus
on 2,4 m + 10 cm ülemõõt. Ühes
koormas võivad must ja valge lepp
olla koos, haab peab olema eraldi.
Haaval on üks sort hinnaga 320 kr/tm.
Vastu võetakse kuni 35 cm jämedusi.
Värvimuutus on lubatud, mädanik ja
puidurikked ei ole lubatud.
Põhipikkus haaval on 2,4m + 10 cm.
Männi hind on veel lahtine. Hind
hakkab sõltuma läbimõõdust,
läbimõõt on 11,0-13,9 jaI4,0-25 cm,
pikkus 3,Om + 10 cm. Mädanikku ei
tohi üldse olla.

Kui nüüd vaadata kasumi poole pealt,
kui palju üks keskmine valgelepa lank
välja võib anda, siis see sõltub just
paku väljatuleku protsendist, see
omakorda keskmisest diameetrist, see
jälle kasvukohast, vanusest jne.
Õppepäeval vaadatud proovitükkidel
oli paku väljatulek keskmiselt 30%.
Üheks näiteks toodi Kõllamaa talu

Tõstamaa vallas, kus valgelepa
raiemaht oli 1000 tm. Ülestöötamine

toimus teenusena. Küttepuit läks
muidugi miinusesse, aga kui kõik
kulud maha arvestada, siis jäi järele
30000 kr. See teeb siis keskmiselt 30

kr kasvava metsa tihumeetri kohta ja
seda ei olegi nii eriti vähe. Nii et
mõtlemise ainetjätkub. Jõudu tööle!
Täpsemat infot saab AS Sauga
Saeveskist tellfax: 74054

Saeveski ostujuht Tõnu Lukas, tel.
05117968.

Raimo Soomre

piirkondlik metsanduse spetsialist

Kui ülekanne on toimunud, tuleb välja
trükkida tehingut tõendav dokument
ja saata see kooli või lasteaeda.
Internetipangas tehingut sooritades on
soovitav lisada maksekorraldused

määratud maksete kategooriasse.
Makse viimane teostamise kuupäev
on 15.
Meie panga rekvisiidid:

Tõstamaa Vallavalitsus
Arve nr. 10902001872008

Eesti Ühispank 401

Karin Randmäe

pearaamatupidaja
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MAAKORRALDAJA TE TÖÖTOAST
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1993-1999 2000KOKKU
TAGASTATUD

4079 ha1221 ha5300 ha
ERASTATUD

1328 ha321 ha1649 ha
RIIGIMAA

7423 ha35 ha7458 ha
ENAMPAKKUMINE

320 ha40 ha360 ha
MUNITSIPAALMAA

907 ha-907 ha

MAAREFORM KOKKU

14057 ha1617 ha15674 haTere jälle üle hulga aja!
Valla üldpindalast on maareformi
käigus korrastatud seega 60 % .
Nüüd aga selgitust volikogu otsuse
juurde, mis puudutab pensionäride
maamaksu-soodustuse lõpetamist.
Seni oli meie vallas ühena
vähestest Pärnumaal laus

soodustus, st. et iga pensionär,
sõltumata maa suurusest sai 100.
krooni maamaksusoodustust.

Seoses Maamaksuseaduse § 11

lõige 2 muudatusega, mis on vastu
võetud 23.november 2000 (RT I
2000, 95, 612) võib kohalik
omavalitsus vabastada maamaksust

penslOm
saaja tema
kasutuses
olevalt

elamumaalt
vallas kuni

1,0 ha
ulatuses.

Lahti seletatult tähendab see, et
soodustust oleks. võimalus saada

pensionäril, kelle maa suurus ei ületa
2,0 ha. Kinnistusse kantud maa
tulundusmaale ja ajutises kasutuses
olevale maale ei laiene seaduse järgi
pensionäri maamaksusoodustus . Meie
valla tingimustes ei saaks soodustust
206 pensionärist 129. Soodustuse

saajad oleksid valdavalt Tõstamaa
aleviku pensionärid ja see poleks jälle
õiglane teiste suhtes. Kuna pahameelt
tekitab nii ja naasugune variant, siis
on volikogu otsustanud mitte
rakendada maamaksusoodustust 2001
aastal.

Helle Vahemäe
Heino Laanemets

OÜ Sure

JÄRJEJUTT-
"VOLGLASED"

16. peatükk.

HÄBI!

Tahaks väga loota, et kunagi õnnestub
sellele järjejutule ka epiloog kirjutada.
Aga enne tuleb veel kirjutada
peatükke päris palju. Seniks aga
imetlegem meie loo "kangelasi".

L.P.VEETARBIJAD

Tuletame meelde kõigile vee
tarbijatele, kes saavad vett ühisvee
värgist või kasutavad ühiskanalisat
siooni, et vastavalt kehtivale
seadusandlusele peavad kõik vee
tarbijad olema varustatud
veemõõtjatega käesoleva aasta lõpuks.
Teoreetiliselt on võimalik, et need
kliendid, kes ei ole aasta lõpuks
varustatud veemõõtjaga, jäävad ilma
veeta. Et keegi tarbiks elektrit
anrestuslikult või ostaks poest vorsti
arvestuslikuIt, ei kujuta keegi ette.
Miks peaks siis vee tarbimine
toimuma arvestuslikult. Asutused, kes
tarbivad vett ühisveevärgist, on juba
aastaid kasutanud veemõõtj aid. Vee
mõõtja paigaldamine toob selguse kui
palju ikkagi vett tarbitakse.
Loodame kõigi klientide poolt
mõistvat suhtumist. Ennem, kui aga
hakkate veemõõtjat paigaldama, oleks
mõttekas OÜ SuFe st läbi tullaja koos
arutada, kuidas, kuhu ja milline

veemõõtja paigaldada. OÜ SuFe poolt
on kehtestatud veemõõtjate paigal
damise eeskiri (mis on avaldatud
kunagi ka "Tõstamaa Tuultes").
Kindlasti peab jälgima, et veemõõtja
saaks paigaldatud nõuete kohaselt,
muidu ei saa seda arvestada ja
käsitletakse klienti kui veemõõtjata
tarbijat.
Mitme korteriga elamute puhul on
kliendiks terve maja. See tähendab, et
veemõõtja paigaldatakse majale.
Kuidas toimub majasisene
veearvestus ja kas korteritele
paigaldatakse veemõõtjad või mitte,
jääb juba korteriühistu või
majaelanike otsustada.
Kõik, kellel on küsimusi, on oodatud
OÜ SuFe-sse. Palume veel kord

mõistvat suhtumist ja elu on
näidanud,et tarbevee reaalne
tarbimine on tunduvalt väiksem kui
arvestuslik.

l.TammAvo
2.Kiisler Katrin

3.Aleksejev Juri
4.Sireli Õnne

5.Sepp Jaan
6.Kaskin Ene

7.J oao Krystina
8.Vaaks Õie
9.Miemis Maire
10.Härm Julia
11.Reinart Anna
12.Somelar Marika

KOKKU:

8811.60
10800.05
3474.15
5926.30
13437.75
4898.25
10584.70
3551.90
10136.45
7724.15
10036.00
3781.85
93 163.15

Tõstamaa spordiklubi korraldab
LAUPÄEVAL, 17.VEEBRUARIL
Seltstsimajas algusega kell 14.00

LA UA TENNISETURNIIRI
nii meestele kui naistele.

Registreerimine kuni 16. veebruarini, Sirli Väära, 056 987 002
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Vaatluse all on Lepaspää küla Tõstamaa vallas

Tõstamaa Tuuled lk 5

Neljapäeval, 25. jaanuaril 2001 kell
10.00 toimus Tõstamaa Keskkooli

korstnasaalis näituse "Lepaspää - küla
maailma keskpunktis" avamine.
Näitus on vaid üks väike osa kooli

ajalooõpetaja Harvet Tootsi projektist,
mille käigus ta kogus küla kohta
rahvapärimusi, pildistas elanikke,
hooneid ja loodust, uuris küla kohta
talletatud materjale Tartu ja Pärnu
muuseumidest ja arhiividest ning tegi
videoülesvõtteid. Projekti rahastas
Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Näitust kooli ruumes saab külastada

igal tööpäeval 8.00-18.00.

Autori kommentaar: "Näituse pealkiri
võib tunduda esmapilgul
suurustlevana, ent kui arvestada, et
ma sündisin Lepaspääl1966. aastal ja
elasin seal lOesimest eluaastat,
polegi asi nii fantastiline. Väikese
lapse jaoks on tema kodu kindlasti
maailma keskpunktiks, eriti kui see
asub mitme tee ristumiskohas.

Sotsialismiajal hakkas küla kiiresti

tühjenema. Osa talusid põles maha või
mädanes, mõned pühkis maaparandus
maa pealt, inimesed hakkasid kolima
Tõstamaa alevisse, nagu minu
vanemad, või siis hoopis linnadesse.
1977. aastal liideti Lepaspää Errnistu
külaga ning Lepaspää nimi kadus
maakaartidelt.

Aastal 2001. on Lepaspää üllatavalt
heas seisus j a seal ei kohta Eesti
väikeküladele nii väga omast
minnalaskmismeeleolu ja nutulaulu.
Külas on noori peresid, kelle
ellusuhtumine on optimistlik ja vaim
ettevõtlik. Seetõttu oli sünniküla elu

oluga tutvumine äärmiselt meeldiv.
Selle käigus sain teada palju põnevat
küla ajaloost. Seejuures puutusin
esmakordselt kokku paljude põnevate
seikadega omaenda suguvõsa loost,
millest vanemad polnud seni kunagi
rääkinud.

Projekti esialgne pealkiri oli "Ermistu
külaelu jäädvustamine", kuid töö
käigus keskendusin siiski vaid
Lepaspääle, mis on tänase Ermistu

üks osa. Meeldivoli see, et
külaelanikud suhtusid uurimistöösse

soosinguga. Näitusega ei lõpe töö
sugugi veelotsa, sest kogutud
materjali põhjal tahan kirjutada loo,
mille võiks avaldada mõnes

ajalookogumikus, aga miks mitte ka
omaette väikse raamatukesena. Minu
suur soovon, et Eesti külade elanikud
hakkaksid rohkem tundma huvi oma

küla, talu ja suguvõsa ajaloo vastu,
sest see aitab säilitada järjepidevust,
mis on Eesti maa ja rahva juures väga
oluline omadus läbi aegade. Kui me
tunneme ajalugu pisut põhjalikumalt,
ei näi võibolla nii mõnigi asi enam
nutusena, sest halbu aegu on ikka ette
tulnud, kuid halbadele järgnevad
paremad ajad. Ja muidugi kõige
tähtsam, miks võiks kodukandi
minevikku uurida - see on põnev."

Harvet Toots

Tõstamaa KK ajalooõpetaja
Telefon õpetajate toas 96 126

Piimalehma kasvatamise toetuse taotlemine
Piimalehma kasvatamise toetuse
taotlus tuleb esitada 20. veebruariks.
Taotlusvorme ei saadeta

loomaomanikele koju, nagu
varasematel aastatel.

Valitsus kinnitas 17. jaanuaril
määruse "Piimalehma kasvatamise
toetuse saamiseks esitatavad nõuded

ning toetuse taotlemise j a taotluse
menetlemise kord" (VVm RT I 2001,
10, 43). Toetuse taotlemisel on
varasemate aastatega võrreldes mõned
muudatused. Eelmisel aastal sai
toetust taotleda ka loomaomanik, kes
ei olnud ennast füüsilisest isikust

ettevõtjana arvele võtnud.
Varasematel aastatel anti toetust
eelneva aasta aastalehma arvu alusel,
sellest aastast on loomade arvuks
toetuse taotluse esitamise aasta 1.

veebruariks põllumaj andusloomade
registris registreeritud ja
jõudluskontrolli alla kuuluvate

loomade arv. Põllumajandusloomade
registrit peab Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA). Piimalehmatoetust saab
taotleda füüsilisest isikust ettevõtja
või äriühing, kelle lehmad on 1.
veebruariks registreeritud
põllumajandusloomade registris ja
kuuluvad jõudluskontrolli alla.
Taotlejal ei tohi olla 1. veebruari
seisuga riikliku maksu maksuvõlga
või see on ajatatud. Loomad tuleb
hoida karjas kuni toetuse
välj amaksmiseni, see võimaldab
kontrollida taotleja loomade arvu ja
olemasolu. Sellel aastal ei ole eraldi

maakarjatoetust, vaid
põllumajandusministril on õigus
suurendada maakarja tõugu lehmade
kohta makstava toetuse määra

vastavalt Tõuaretusinspektsiooni poolt
kontrollitud andmetele. Seega ei tule
maakarj a lehmade omanikel eraldi
taotlust esitada. Piimalehma

kasvatamise toetuse taotlus tuleb
esitada 20. veebruariks aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (PRlA)
Kreutzwaldi 1 51014 Tartu
Taotlusvorme ei saadeta looma

omanikele koju nagu varasematel
aastatel, vaid neid on võimalik saada
PRIA piirkondlikest büroodest või
internetist PRIA kodulehelt

http://www.agri.ee/pria riiklike toetuste
lingi alt. PRIA piirkondlikud bürood
asuvad igas maakonnas.
Pärnu: Kerese 4, Pärnu

Lugupidamisega,
Heli Raamets

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet

pressiesindaja
tel. (07) 422 668

heli.raamets@reg.agri.ee
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Häbi vargale! e. "Ebaõnnestunud peolkäik"
Häbi sulle, varas, kes sa võtsid
16.detsembril 2000.a. pensionäride
peol riidehaius teise inimese
mantlitaskust 35.-krooni. Rahulik ja
julge oli sul seda häbitükki sooritada,
kuna sinu enda mantel (katkise tripiga
- lohakas inimene) oli samas varnas.
Suloli piisavalt aega taskurätiku,
mille sees raha oli, sõlmed lahti
harutada ja rätik tagasi taskusse
panna. Kahju oli vanainimesest, kes
niigi riskis peole tulemisega, jättes
vana ja haige elukaasIase üksinda
koju. Meeleheaks pidi ta selle raha
eest ostma kommikarbi kodus

ootajale. Loomulikult jäid maiustused

koju viimata, kuid see on ainult asja
üks pool. Muidu igati kordaläinud
pidu varjutas varga inetu tegu ja
kiskus tuju alla. Kui peole sai
sõidetud nalja ja naeruga, siis
tagasiteel koju oli nii mõnigi nägu
tavalisest tõsisem. Tuju ei olnud
rikutud mitte üksnes kannatajal, vaid
ka teistel pidulistel, kes sellest teada
said. Ei sure need vanad inimesed

selle raha pärast ära ja vaevalt see
mõnikümmend krooni aitab, sul varas,
oma elujärge parandada. Kui üldse
mingisugust varguse vormi saab
mõistlikuks pidada, siis seda
häbitumat tegu ei saa maa pealolla, et

minna peo ajal,kus kõik inimesed on
lõbutsemiseks kokku tulnud, teise
inimese tagant varastama. Alanud on
uus aasta. Loodan, et see vanainimene
on edaspidi ettevaatlikum.
Öeldakse,et inimene õpib surmani.
Soovin talle kõike head ja tugevat
tervist selliste närvivapustuste
üleelamiseks. Ma ei tahaks teisele
halvasti öelda, kuid, sinule varas,
soovin ma head vargusega
vahelejäämist uuel aastal! Ja ära tee
kunagi teisele seda, mis sulle endale
ei meeldi!

Loo kirja pannud
kannataja naaber

Jõulupidu Pootsis
Muidugi on jõuludest kirjutamine
lootusetult hiljaks jäänud, aga paraku
ilmub meie leht vaid kord kuus ja
kuidagi ei raatsiks loobuda
tänusõnadest vallavalitsuse aadressil.
16.detsembril toimus valla eakate

inimeste jõulupidu ilusaks "vuntsitud"
Pootsi koolis. Suur valla buss

hoolitses transpordi eest. Peolisi sai
nii palju, et tekkisid väikesed

probleemid äramahtumisega, aga
"häid lambaid jne ... "
Peo avas vallavanem Toomas Rõhu.

Tema kohalolekut ja sõnavõttu
oodatakse nagu presidendi kõnet - ja
ongi tore! Vallavanem valdab
esinemiskunsti. Tema naeratavat nägu
ja hiidlaslikult humoorikat esinemist
on alati nauding kuulata.
Kontsertosas laulsid-lugesid Pootsi
lapsed ja Tõstamaa eakate klubi

"Vokiratas" särtsakas esinemine võlus

peolistele sära silmadesse.
Peolaud oli maa-lähedaselt

jõuluhõnguline ja rikkalik - seda tänu
Elfile ja Endale.
Järgnesid laulud-tantsud, aga nüüd
juba peoliste endi osalemisel. Oli tore
pidu. Suur tänu ja head soovid
vallavalitsusele.

Tänulik peoline

Hind

tund/klient 30.-/10.-

tund/klient

20.-/5.-

klient

10.-
tund/klient

50.-/5.-
tundlklient

70.-/5.-

klient

7.-
klient

10.-

ööpäev

200.-

ööpäev

300.-
tükk

10.-
tükk

20.-
tükk

3.-
tükk

3.-

Toa hind sisaldab hommikueine baaris Must Roos

kell 9.00 ja dussi kasutamise vastavalt võimalusele.
Info telefonil 96170

Teeristi Ärikeskuse teenuste hinnad
alates I2.veebruarist 2001.a.

m/üTeenus
I.Saun,kasutamine kuni 1 tund,
kõik päevad v.a. kolmapäev

2.Saun,kasutamine kuni 1 tund,
kolmapäeviti

3.Duss,kasutamine kuni 1 tund
( ei broneerita )

4.Kaminaruum

5.Kaminaruum koos saunaga
6.Laudade tellimine kaminaruumi:

- ettetellimisel

-ekspromt
7.Kahekohaline tuba dussiruumita

-üks inimene
-kaks inimest

8.Viht
9.Saunalina kasutamine

1O.Seep
II.Sampoon

Märkus:

Võrkpall
Lõppes detsembrist veebruarini kestnud valla
võrkpalliturniir. Osales kuus võistkonda,
kokku peeti 36 täispikka mängu.
Viis võistkonda olid pea-aegu võrdsed, seetõttu oli
tasavägiseid mänge palju. Aastaid favoriit olnud
keskkoololi nõrgem, kuid arenemisvõimelisust
näitas viimases kohtumises saadud esimene võit.

Ilmselt peaks koolis järjepidevuse tagamiseks
käima treeningtöö.
Finaalmängude lõppedes reastusid võistkonnad:
I SAULEPl Armo Adler, Aire Adler, Randa
Rohtväli, Harli Käärt, Egle Pärn, Eve Arusalu,
Aivo Kliiger
II PÄÄSTEAMET Ivelin Midri, Kristiina
Lepik, Evelyn Liländer, Kärt Jürgens, Lagle
Adler, Linda Anderson, Jaan Pall, Kuldar Miidu,
Ago Adler, Alo Adler, Jaak Jaansoo
III TÕSTAMAA Gerli Losseva, Ave
Vene, Merit Kaelep, Elo Pulk, Ando Lomp, Enn
Martsan, Urmas Reinfeldt, Toomas Rõhu
4. TÕHELA
5. POOTSI
6. KESKKOOL
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Head uudised!
10. veebrnalil toimus Pärnu kutsekeskkooli aulas

"PÄRNUMAA MEMME" valimine.

Tõstamaad esindasid Tiiu Aasamets, kellele omistati
pressi lemmiku tiitel ja Mare Tetsmann, kes märgiti
ära kui hea etlej a.
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Lp. dr. Madis Veskimägi!
Väga suur tänu kauni päeva eest Manija saarel!
Õnnitleme viie aasta möödumise puhul Tõstamaa
tohtrina ja soovime edaspidiseks kordaminekuid ja
rahuldust töörindel, õnne, tervist ja kodurahu
pereringis!

Endised töökaaslased tervisekeskusest

TÕSTAMAA APTEEK
avas taas uksed!

Avatud: E, T, K, R8.00 -15.00
N 14.00 - 19.00
P suletud

Natukene vähem hea uudis

Apteegi kolimine lasteaia ruumidesse
on tekitanud probleeme. Paljudele

kaugemalt tulnutele on selle asukoha
leidmine väga raske j a seetõttu
astutakse suvalisest uksest sisse ja
küsitakse. Eks me anname infot ja
juhendarne ka, sest ega küsija suu
pihta ei lööda. Pikapeale hakkab see
aga meie tööd segama.
Apteek asub taastusraviga ühes
kompleksis. Sinna on eraldi sissepääs.
Kõige lihtsam on tulla Varbla
maantee poolsest suurest väravast
umbes 100 meetrit, küllap siis hakkab

ka apteegi silt silma. Loodame,et
edaspidi paigutatakse teele teeviit.
Üks palve on meil veel: oma
liiklusvahend - auto, mootorratas jne.
jätke värava taha. Apteegi kõrval asub
V rühma mänguväljak ja liiklemine
lasteaia territooriumilohustab lapsi.
Apteegi! on ka oma telefon 96 133.

Mõistmist paludes lasteaia juhataja
Aita Lind

Õnnitleme sünnipäevalapsi!

jaanuarikuu veebruarikuu

Aeg ei peata aastate sõudu.
Jääb vaid soovida

tervist ja jõudu!

Tähtis ei olegi aastate koorem,
tähtis on hing- see jäägu nooreks!

Tähtis ei olegi aastate lend,
tähtis, et reipana tunneksid end!

Ida Jüris
Veera Tamm

Aleksander Kaja
Hildegard Kasearu
MariaEsko
Anna Raist
Linda Sutt
Maria Kiirats
Armiide Itter
Elli Teras
MildaRand
Velli Kuld

Lidia Peenoja
Luule Kurn

97

92
88

87
86

84
82
81
80
73
72
71
70
65

Anna Brems

Arseni Vilgats
Maria Kaleviste
Salomia Varma
Elfride Udu
Floriida Irdt
Adele Kütt
Eduard Jõe
Vilma Lõõbas
Liivia Tõnissan

Vilma Pärnapuu
Marvi Volmer

Luule Haljas

92
85
80
79
79

75
75
73
72
71
71
60

60

Tervitame uusi vallakodanikke!

Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,

säravaid silmi titale!

Virge Laansoo ja Silver Juhkam - tütar Getryn - 04.12.2000.a.
Aljonaja Valdo Sutt - poeg Kevin - 29.11.2000.a.
Tuuli ja Ago Paalberg - tütar Annika -18.12.2000.a.
Maive Karbus ja Urmas Laine - tütar Nele - 04.01.2001.a.
Anneli Karlsan - tütar Kadri Ann - 12.01.2001.a.

Anneli Ka1jurandja Aleksei Anufriev - tütar Kristiina - 23.01.2001.a.
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Tõstamaa Seltsimajas
24.veebruaril kell 16.00

Kontsert-aktus

TÕSTAMAA VALLA VAPIMÄRKIDE
kätteandmine

Esinevad: kooli rahvatantsulapsed ja
folkloorirühm "Vokiratas"

HÄRMA pood annab teada:
saabusid müügile seemned - praegu Olge
aeg külvata paprikat, pipart, tomatit ja
kapsast. Samas võimalik tellida uueks
hooajaks "Baltik Vairase" JALG
RATTAID meestele, naistele ja lastele (nii
käikudega kui ilma).

Palume külastada!

Maksuameti inspektor võtab 2000.a.
TULUDEKLARATSIOONE vastu:

Tõstamaa vallamajas
05. ja 06.märtsil k.9.00-15.00

Tõhelas 19. märtsil k.12.00-14.00

09.märtsil Tõstamaa Seltsimajas
..

NAISTEPAEVA PIDU

Tantsuks ansambel ja vahepeale
meelelahutust.

Jälgi reklaami!

Tõstamaa Seltsimajas
24.veebruaril kell 21.00

Peoõhtu ansambliga

Piletid eelmüügis Tõstamaa Raamatukogus
12.- 23 veebr. - hinnaga 40.-kr

kohapeal 60.-kr

Hambaarsti uued

vastuvõtuajad
Tõstamaal:

T. 9.00 - 16.00
K.14.30 - 19.00
N. 11.00 - 19.00

Tervisekeskuse tel. 71 940

Tõstamaa Seltsimaja
PALUB

tagastada seltsimajale
kuuluvad rekvisiidid:

rahvariided,
tantsuriided jmt.

Tõstamaa keskkoolis korraldatakse

arvutiõpetuse algkursus
täiskasvanutele.

Tundide arv 20

Õpetaja Dmitri Mehhovits
Rühma suurus 8-10 inimest.

Tõstamaa spordiklubi alustab
KORVPALLITURNIIRIGA

nii meeestele kui naistele.

Kuni 7 liikmeliste võistkondade registreerimine Ja
esindajate koosolek toimub esmaspäeval, 19. veebruaril
kell 18.00 rahvamajas.

Maksumus soodushinnaga 300
krooni (tegelik 550) Kursused
algavad kui rühm on täitunud.
Tunnid toimuvad õhtuti, sobivaeg
lepitakse registreerunutega kokku.

Registreerimine kuni 23.
veebruarini Tõstamaa vallavalitsuse
kantseleis, samas tasuda kursusetasu.

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool
Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

Lea.Rannik@mail.ee
alo.adler@mail.ee


