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Mõnda Silvi Rand‘i elust
Oli aasta 1939. Tiigriaasta. Eesti Vabariigi
elu oli jõudnud rahuldavale järjele. Ja ühel
selle aasta päeval, täpsemalt ilusal viina-
kuu 19. päeval sündis Tõhelasse külasepa
Juhan Tohvi peresse neljas ja seega eel-
viimane laps, väike tüdrukutirts. Pika kaa-
lutlemise peale otsustasid isa-ema panna
talle nimeks Silvi. Sepp oli külas väga
vajalik inimene ja nii hakkaski väike plika
ärkama hommikuti haamrikõlksatuste
peale. Rahulikku lapsepõlve tungis sisse
sõda või õigemini lapsepõlv jäi sõja sisse.

Ja üsna pea peale sõja lõppu, nimelt
1946.aastal astus Silvi Tõhela Mittetäieliku
Keskkooli I klassi, koos temaga alustas sel
aastal Tõhela I klassis kooliteed veel 12
kooliõde-venda. Au ses olid Lenin-Stalin,
eeskujuks seati Pavlik Morozovit. Sõda,
küüditamised, kolhooside loomised – kõik
need karmid ajad jätsid arenevasse lapse-
hinge oma jäljed. Kujunes vaikne, tasa-
kaalukas ja kohusetundlik inimene, nagu
üks Kaalude märgis sündinud inimene ikka
on. Eriti meeldis talle raamatute lugemine,
aga ka looduses hulkuda. Seda viimast sai
abikarjase seisuses ka piisavalt teha.

Tõhela kooli lõpetamise järel jätkus
koolitee Tõstamaa 7-kl.Koolis. Kui ka see
otsa sai, oli aasta 1953, Stalin just surnud
ja rahvas hingas vabamalt. Ja just sel aastal
loodi Tõstamaale Keskkool. Kuna koolitöö
raskusi ei valmistanud, siis oligi otsus kohe
selge – keskkooli. Läbi sai ükskord seegi.

Esimene töökoht, küll ajutine, oli Tõhe-
la sidejaoskonna telefonist. Ajutine saab
teadagi otsa. Aga kohe kutsuti kolhoosi
“Kiir” kassapidajaks ja normipäevade
arvestajaks. Siis aga avanes võimalus asuda
tööle raamatukogu juhatajana. Aasta siis oli
1958. Kuid kolhoosi kassapidajana töötas
ta raamatukogutöö kõrvalt veel 5 aastat. Oli
aeg, kus seda rahapuru ikka ka
maainimesele jätkus jagamiseks.

Raamatukogutöö on raamatut armasta-
vale inimesele nii meeldima hakanud, et ta
töötab seal veel praegugi, seega juba 43
aastat. Alustades 1958.aastal ja tutvunud
väheke selle tööga, leidis Silvi, et raamatu-
kogul on ikka kitsas, kasutada oli 20m2
tuba. Ja esimeseks suuremaks ettevõtmi-
seks oli raamatukogu kolimine sama maja
teisele korrusele, juba 2 korda suuremale
pinnale. Nii see töö on jätkunud. Muutu-

nud on riigikord, kuid raamat oli, on ja jääb.
Praegune raamatukogu on juba info-
keskus. Tal on kasutada internet, hulk
teatmekirjandust, ajakirjandus. Asudes
raamatukogutööle, hakkas Silvi õige pea
huvi tundma kodukoha ajaloo vastu. Korjas
Tõhela elu käsitlevaid artikleid, fotosid,
käsikirjalist materjali, raamatuid. Ajaleh-
tedest väljalõikeid on ise 3 suurt mapitäit.
Materjali kogunes juba nii palju, et raskusi
oli selle paigutamisega. 1999.aastal Tõhela
rahvamaja renoveerimise käigus jäi remon-
timata pööning. Tekkis idee – teeme sinna
kodulootoa ehk pööningmuuseumi. Ideest
haarasid kinni ka teised: koristati, kohen-
dati, pesti ja – eksponaadid sisse. Ongi
nüüd Tõhela ajaloomaterjalid ühes kohas
koos.

Muidugi on ta raamatukogutöö kõrval
tegelenud igasuguse nn.ühiskondliku
tööga, kuulunud nõukogudesse ja komis-
jonidesse, olnud rahvasaadik Tõstamaa
külanõukogus ja volikogu liige Tõstamaa
vallavolikogus, aidanud läbi viia kodu-
kohapäevi.

Isiklikus elus leidis ta oma õnne naabri-
küla poisi Eimari näol. 1963.aastal pandigi
leivad ühte kappi. Sellest ajast kannab Silvi
perekonnanime Rand. Koos on nad üles
kasvatanud 3 last, kes on valinud nüüdseks
juba oma elutee. On 3 lapselast.

Silvi on üks kodukohale truuks
jäänud inimene, kes ei ole läinud kaugelt
oma õnne otsima. Ta ei usu, et ainult seal
on hea kus meid ei ole.

Vapimärgi
varasemad kavalerid

1999 nr. 1 Endel Tõnisson
taasiseseisvuse I vallavanem

nr. 2 Andrei Udu kohaliku elu
tegelane
2000 nr. 3 Vaike Hang ajaloouurija

nr. 4 Õilme Vaarmaa õpetaja
2001 nr. 5 Ants Pirso õpetaja ja
direktor

nr. 6 Eimar Rand põllumees

teenekamatele tegijatele Vabariigi aastapäeval on Tõstamaa vallas kujunenud
traditsiooniks. Tänavu said Tõstamaa Valla Vapimärgi (esireas vasakult paremale)
Elfi Vool, Verner Kuusik ja Silvi Rand.

Valla Vapimärkide jagamine ...

Loe ka 3. lk.
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Volikogu korraline istung oli 1. märtsil
7 päevakorrapunktiga. Juhatas volikogu
esimees Heino Tamm.

1. Infominutid. Ettekanne vallavanem
Toomas Rõhu.

2. Toimetulekutoetuste maksmisest.
Ettekanne sotsiaalnõunik Enda Väli. Vt.
eraldi artikkel.

3. Sotsiaaltoetuste maksmise kord
Tõstamaa vallas. Ettekanne sotsiaal-
nõunik Enda Väli. Vt. eraldi artikkel.

4. Detailplaneeringu algatamine.
Ettekanne arendusnõunik Raine Viitas.
Taotluse detailplaneeringu algatamiseks
Manijal ehituskeeluvööndis asuva Kirsi
maaüksuse hoonestamiseks on esitanud
Riina Alas. Otsustati detailplaneering
algatada.

5. Vabade põllu- ja metsamaa erasta-
jate nimekirja kinnitamine. Ettekanne
maakorraldaja Helle Vahemäe. Kinnitati
esitatud nimekiri. Nimekirjaga on võimalik
tutvuda vallavalitsuses infostendil.

6. Valla ametnike palgamäärade
kinnitamine. Otsustati kinnitada ametnike
palgamäärad. Avalikustatakse valla inter-
neti koduleheküljel vastavalt avaliku teabe
seadusele.

7. Valla eelarve kolmas lugemine.
Otsustati kinnitada valla 2002. aasta eelarve
kogumahus 10 515 000 krooni.

Tõstamaa vallas on kujunenud kord aastas toimuvate külakoosolekute traditsioon. Et
vallavalitsusel ei ole korraldus- ega ja elanikel osalemiskohustust, on koosolekud toimunud
seal, kus on kohapealne huvi ja osalejaid. Koosolekud on toimunud nii 7-8 kui 50
osavõtjaga.

Väikeste eranditega on need kokkusaamised möödunud asjalikus õhkkonnas, kus ühelt
poolt on inimestel olnud võimalus saada teavet omavalitsuse tegevusest ja esitada küsimusi
ning teiselt poolt on vallavalitsus tutvunud kohapealsete probleemidega, millele koos on
püütud lahendusi leida.

Möödunud aasta lõpul toimunud koosolekutel palusime osalejatel täita omavalitsuse
tegevuse hindamise anonüümse ankeedi  ja, nagu lubatud sai, avaldame tulemused.
Koosolekud toimusid Tõhelas, Pootsis, Selistes ja Tõstamaal ja selles järjekorras on ka
tulemuste tulbad. Kuna osalejate arv oli erinev, domineerib suurema osalejate arvuga
piirkonna arvamus. Mitteosalenutel on võimalus võrrelda, kas nad nõustuvad 60 ankeedi
täitnuga, või ei.

Kas Tõstamaa vald peaks eksisteerima omaette omavalitsusena
1. kindlasti 25 12 12 6 57
2. võiks liituda naabritega 2 0 0 0 2
3. ei oska öelda 1 0 0 0 1
4. omavalitsust pole vaja 0 0 0 0 0
Oman informatsiooni omavalitsuse tegevusest
1. piisavalt 15 8 6 2 31
2. võiks olla rohkem 13 4 6 4 27
3. mind see ei huvita 0 0 0 0 0
Omavalitsuse tegevusest saan informatsiooni põhiliselt
1. vallalehest 23 12 11 7 53
2. koosolekutelt 7 3 2 2 14
3. kaasinimestelt 7 5 2 3 17
4. vall koduleheküljelt internetis 4 0 0 1 5
Olen Tõstamaa vallavolikogu tegevusega
1. rahul 13 6 4 5 28
2. ei oma informatsiooni 4 1 0 0 5
3. ei osaka öelda 5 5 7 0 17
4. ei ole rahul 4 0 1 1 6
Olen Tõstamaa vallavalitsuse tegvusega
1. rahul 15 8 8 5 36
2. ei oma informatsiooni 3 1 1 0 5
3. ei oska öeda 7 3 3 1 14
4. ei ole rahul, sest 3 0 0 0 3
Omavalitsus peaks rohkem tähelepanu pöörama ...
Välja oli toodud 16 erinevat teemat. 3 ja enam korda oli välja toodud maaga seonduv

3, küla ja ääremaade probleemid 5, teed 5, noored pered 3, tööhõive 4, kuritegevus ja
õiguskord 3 ja  sotsiaalhoolekanne 3 ankeedis.

Kodanike teeninduse kvaliteet vallaametnike poolt on:
1. hea 9 5 5 2 21
2. rahuldav 13 6 5 4 28
3. ei oska öelda 3 1 1 0 5
4. halb, mind häirib 1 1 1 0 3
Õpilased, kes õppida soovivad, saavad Tõstamaa koolis ............. hariduse.
1. hea 10 4 5 2 21
2. rahuldava 9 5 2 4 20
3. mitterahuldava 0 2 0 0 2
4. ei oska öelda 7 1 4 0 12
Olen valla kultuurieluga
1. rahul, minu jaoks on tegevust piisavalt 18 7 0 4 29
2. ei ole rahul, sooviksin rohkem osaleda, kuid tegevust ja üritusi pole piisavalt

2 1 8 2 13
3. ei oska öelda 5 4 3 0 12

Külakoosolekul...

Järg3.lk.

Vallavolikogus

Lasteaia sünnipäev on nüüdseks
seljataha jäänud. Suur tänu kõigile, kes
meid lillede ja kingitustega meeles
pidasid!

Tänan ka kõiki lasteaia töötajaid
näituste korraldamise, maja kaunista-
mise, laulude, tantsude ja luuletuste
õpetamise eest. Tagantjärele võib
öelda:meil oli tore nädal ja väga tore
pidu!

Aita Lind,
lasteaia juhataja

Lasteaia sünnipäev

Lasteaia-tädide “mehine”orkester.
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Olen valla kantselei teenustega (dokumentide vormistus, sisse-välja kirjutus, load,
õiendid, kodanike vastuvõtt jne.)

1. rahul 18 10 10 6 44
2. ei oska öelda 6 2 2 0 8
3. ei ole rahul (võimalusel põhjendus) 2 0 0 0 2
Arvestades omavalitsuse võimalusi, olen osutatavate sotsiaalteenustega
1. rahul 7 4 5 4 20
2. ei oska öelda 15 5 4 1 25
3. ei ole rahul (võimalusel põhjendus) 4 3 3 1 11
Olen valla maakorraldusliku tööga
1. rahul 14 8 6 4 32
2. ei oska öelda 7 1 5 0 13
3. ei ole rahul (võimalusel põhjendus) 4 2 0 1 7
2 korral oli rahulolematuse põhjuseks aeglus.
Olen vallas osutatavate meditsiiniteenustega
1. rahul 15 8 9 5 37
2. ei oska öelda 4 1 1 1 7
3. ei ole rahul (võimalusel põhjendus) 7 3 1 1 12
Rahulolematuse põhjusena oli 7 korral oli välja toodud vastuvõtu aeglus ja

kellaaegadest mittekinnipidamine
Arvestades seda, palju olen maksnud makse, tunnen, et olen vallalt avalike teenuste

näol tagasi saanud
1. vähe 7 0 2 0 9
2. normaalselt 15 6 2 6 29
3. palju 0 0 0 0 0
4. ei oska öelda 4 6 6 1 1
Võrreldes ajaga 15 aastat tagasi (nõukogude võimu lõpp), arvan, et elu Tõstamaa

vallas on läinud
1. paremaks 14 6 4 3 27
2. jäänud samaks 3 3 2 3 11
3. läinud halvemaks 2 0 1 0 3
4. ei oska öelda 9 3 3 0 15
Usun, et 5 aasta pärast on elukvaliteet vallas
1. parem 15 5 8 4 32
2. jääb samaks 3 2 1 0 6
3. läheb kehvemaks 2 1 2 0 5
4. ei oska öelda 8 4 1 2 15
Eesti on teel Euroopa Liitu. Arvan, et seoses liitumisel EU-ga muutub elukvaliteet

Tõstamaa vallas
1. paremaks 2 2 3 2 9
2. jääb samaks 4 1 2 0 7
3. läheb kehvemaks 3 3 2 0 8
4. ei oska öelda 14 6 3 3 26
MIS HALVASTI – MIS HÄSTI
Paluti välja tuua 3 negatiivset ja 3 positiivset asja. Oma arvamuse avaldamisega oldi

tagasihoidlikud, paljud jätsid selle täitmata. Halva poolelt oli toodud kokku 21 erinevat
probleemi. Üle 3 korra oli mainitud: teede halb olukorda 15 , tööpuudus 7 (2 ankeedis ka
tööjõupuudus), Tõhela tänavavalgustust 3 ja Tõstamaa kesksus 3 ankeedis.

Positiivsena oli toodud 18 erinevat asja. Üle 3 korra oli toodud välja õpilastransport
4, hariduselu 5 ja vallavalitsuse tegevust 6 korral.

ELFI VOOL...
on sündinud 1934.a. ja omab kesk-

haridust.
Tööaastaid alustas kalurikolhoosis

kassapidajana.
Seejärel töötas kolm aastat Lao kala-

punktis kala vastuvõtjana.
1965.a. 1.septembril alustas tööd Pootsi

kooli majandusjuhatajana,kus töötas 19
aastat.

Veidi aega töötas Tõstamaa sovhoosis.
1985.a. asus tööle Tõstamaa keskkooli

majandusjuhatajana, kus algusaastail tuli
tegeleda nii ruumide remondi kui ka
remondibrigaadide otsimisega. Polnud
vähesed ka need korrad, kui tuli ise ahjusid
kütta ja tegeleda veel tuhande asjaga.

Kui koolid liideti valdade juurde,
lisandus veel ka Pootsi kooli majandustöö.

Alates 1998.a. töötab Elfi  Tõstamaa
valla majandusjuhatajana. Ühiskondliku
tööna on ka Lao-Peerni külavanem ja on
valitud Tõstamaa Valla volikogu liikmeks.

Valla Vapimärkide
jagamine ...

VERNER KUUSIK...
on sündinud Pärnus 27.augustil 1932.a.
Lõpetanud Pärnu I Keskkooli 1951.a.
Aatatel 1951-1956 õppis Eesti Põllu-

majanduse Akadeemias, mille lõpetas
metsamajanduse insenerina.

Alates 2.septembrist 1956 kuni 21.
maini 1997 töötas Tõstamaa metskonna
metsaülemana.

1993 .a. omistati talle Eesti Vabariigi I
järgu metsaülema nimetus.

Abikaasa Silvia töötab Varbla Jahi-
majandis. Tütar Dagmar on lõpetanud
Räpina Aiandustehnikumi,töötab erialal
Tallinnas. Poeg Alar on lõpetanud EPA
metsandusteaduskonna,töötab metsandus-
firmas.

Tähtsamateks kordaminekuteks peab
Verner oma töös metskonna kuivendus-
süsteemide rajamist, samuti on metskond
täielikult kaetud vajalike autoteedega.
Rajatud on uusi metsakultuure 1956.-1997.
aastani 1640 hektarile riigimetsamaale.

Meeldejäävamad  ja oodatumad sünd-
mused olid metsapäevad Pootsi ja
Tõstamaa koolidega.

Külakoosolekul...
Algus 2.lk.
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1. Alaliste eluruumi alaliste kuludena
normpinna ulatuses võetakse toimetuleku-
toetuse määramisel arvesse ainult neid
kuluartikleid, mille kohta esitatakse
kuludokumendid.

2. Alalise eluruumi normpinnaks
loetakse 18 m2 üldpinna pereliikme kohta
ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

Juhul kui eluruumi tubade arv vastab
pereliikmete arvule, kuid üldpind on
normpinnast suurem,võetakse aluseks
üldpind. Kui aga üldpind on normpinnast
väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

Üksi elava pensionäri eluruumi
normpinnaks loetakse kahetoalise eluruumi
puhul üldpind ja suurema tubade arvu
puhul mitte rohkem kui 51 m2.

3. Kehtestada toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavate jooksval
kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi
alaliste kulude piirmäärad järgmiselt:

3.1.korteriüür või hooldustasu -3 krooni
ruutmeetri kohta

3.2.kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus:

3.2.1.tsentraalse küttega eluruum
- kütteperioodil (1.10 – 1.06) tegelik kulu

vastavalt eluruumi sotsiaalselt põhjen-

datud normile, kuid mitte rohkem kui 13.50
kr/m2

3.2.2.ilma tsentraal- ja elektrikütteta
eluruum-kütteperioodil (1.10–1.05.) 8

kr/m2
3.2.3.elektriküttega eluruum -

kütteperioodil (1.10 – 1.05) 10 kr/m2
3.3.vesi ja kanalisatsiooniteenused:
          Veevarustus:
1.tsentraalse kanalisatsiooni puudu-

misel – 3 m3 ühe elaniku kohta kuus;
2.kanalisatsioon olemas – 6 m3 ühe

elaniku kohta kuus;
piirhind veele mitte rohkem kui 5 kr/

m3
          Kanalisatsioon:
1. tsentraalse kanalisatsiooni olemas-

olul –  6 m3 ühe elaniku kohta kuus;
piirhind kanalisatsioonile mitte rohkem

kui 8 kr/m3
3.4.üldelektri kulu (trepikojad, kelder)

kompenseeritakse vastavalt tegelikule
kulule, mis on märgitud esitatud arvele.

3.4.1.elektrienergia -
üheliikmelisel perel 75 krooni kuus; alates
teisest pereliikmest lisandub pereliikme
kohta 25 krooni kuus

3.5.majapidamisgaas - balloongaasi

   Toimetulekutoetuse arvestamisel kehtivad normpinnad ja
alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad

kasutamisel 1 balloon poolaastas
3.6.maamaksukuluks kuni kolmekordne

elamualune pind või konkreetsele eluruu-
mile (korterile) arvestatud kulud.

3.7.hoonekindlustuse kuluks ainult
konkreetsele kasutatavale eluruumile
arvestatud kulud.

4. Piirmääradest väiksemate eluruumi
kulude korral on toimetulekutoetuse
määramisel aluseks eluruumi tegelikud
kulud.

5.Alalise eluaseme alaliste kululiikide
hindade korrigeerimisel kinnitab uued
hinnad vallavaolikogu ning hindade aluseks
võetakse:

5.1.hooldustasul (üüril) – tasumäär
vallas;

5.2. vee- ja kanalisatsiooniteenusel –
valla territooriumil kehtestatud kõrgem
kuupmeetri hind;

5.3.elektrienergia hinnaks on ametlikult
kinnitatud kWh hind ja püsitasu;.

5.4.balloonigaasil maakonnas kehtiv
müügihind.

   23 jaanuar 2002.a.
Enda Väli,

Sotsiaalnõunik
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25. jaanuaril toimus algklasside
spordipäev. Pärast huvijuhi häid soove
jaotati kõik Tõstamaa Keskkooli
algklasside lapsed erivärvilistesse
võistkondadesse. Võistkonda kuuluvuse
märgiks seoti lastele randme ümber vastavat
värvi lõngad. Kapteniteks valiti 4A klassi
õpilased Anette Toomsalu (MUST), Frieda
Kriisa (KOLLANE), Marit Karotamm
(ROHELINE), Mart Randmäe (PUNANE),
Rain Reinson (SININE) ja Taavi Tõnisson
(PRUUN).

Terve päeva kestis laste hulgas
populaarsust kogunud pushpallivõistlus,
mille lõpuks võitis PUNANE võistkond
(kapten Mart Randmäe). Sinna kuulusid
Leenu Aava, Helena Saluste, Ailen Lumera,
Maria Kalbach, Mari-Liis Vahkel, Liisa
Rudnitski, Liina Karbus, Keir Lomp, Taavi
Marus, Mart Randmäe, Heiko Mändla, Karl
Väärtmaa,  Veiko Sommer, Jüri Sääsk ja
Kaur-Joosep Laur. II koha saavutas
SININE (kapten Rain Reinson) ja III
KOLLANE (kapten Frieda Kriisa)
võistkond.

Kurikavõistluse võitis MUST
VÕISTKOND (kapten Anette Toomsalu).

II koht ROHELISELE (kapten Marit
Karotam) ja III koht PUNASELE  (kapten
Mart Randmäe) võistkonnale.

Individuaaljõuproov toimus nii, et
akrobaatika (tirel ja sild), viktoriini ja
osavusvõistluse (taldriku lennutamine läbi
rõnga) tulemused liideti. Sellel alal selgitati
välja igast klassist kolm paremat tüdrukut
ja kolm paremat poissi. Parimad tüdrukud
olid 1. Karoliina Palango, 2. Maarjan Rand,
3. Liis Leerimaa I klassist; II klassist 1.
Janet Laan, 2. Merilii Vahkel, 3. Ade-Riin
Vene; III klassist 1. Liina Laasma, 2. Riina
Reinson, 3. Hedi Gretski; IV klassist 1.
Evelin Leerima, 2. Frieda Kriisa, 3. Anna-
Liisa Tumala.

Parimad poisid olid I klassist 1. Jüri
Sääsk, 2. Kristo Karbus, 3. Helar Martson;
II klassist 1. Andreas Leerima, 2. Tauri
Palberg, 3. Heiko Mändla; III  klassist 1.
Toivo Tinast, 2. Raimond Laiva, 3. Artur
Reinart; IV klassist Argo Alasi, 2. Argo
Leerima, 3. Robert Rand.

Rõngakeerutamises sai 90 lapsest
finaali 14. Nemad suudavad rõngast vist
küll terve päeva keerutada. Meie
otsustasime, et üle 5 minuti ei oota ja
autasustasime neid kõiki: Anna-Liisa

Tumala, Helena Saluste, Stiina-Riin Saar,
Maila Heindla, Leenu Aava, Mirjam Trei,
Signe Heindla, Liina Laasma, Riina
Reinson, Frieda Kriisa, Keiu Anderson,
Taavi Marus, Tõnis Kukk ja Rain Reinson.

Võitjad said suu magusaks ja loodame,
et keha mõnusalt väsinuks.

Õpetajad Maimu, Eve, Hilja, Kaarin ja
Viivi, aitäh teile kaasabi eest!

29. jaanuari 5.-12. klassi unustamatu
võimlemispeo kohta saab lugeda eelmisest
vallalehest.

7. veebruaril toimus Tõstamaal  Eesti
Koolispordi Liidu (EKSL) võistlusmängu
“Tähelepanu, start!” alagrupivõistlus.
Meile sõitsid võistlema Muhu ja Kahtla
kool. Tõstamaa lapsed olid seekord väga
tublid – ei kaotanud üheski teatevõistluses
ega ka ühtki pushpallimängu. Võistkonda
kuulusid Leenu Aava, Frieda Kriisa, Anette
Toomsalu, Liina Laasma, Hedi Gretski,
Laura Pärna, Deodoora Vahtel, Merle
Juurik, Kaisa Sutt, Taavi Marus, Rain
Reinson, Robert Rand, Toivo Tinast, Alari
Leetmaa, Lauri Mölder, Paul Tilk, Andreas
Leerimaa ja Karl Väärtmaa. Suur tänu

Talvine koolisport
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SAPARDi toetus määrati eelmisel aastal
kokku 130 taotluse kohta kogusummas
123,5 miljonit krooni. Mullu sooviti
SAPARDi tuge saada peamiselt põllu-
majandustootmise investeeringuteks -
lüpsiseadmete, piimajahutite, traktorite,
kombainida ja atrade ostuks. Suurimad
toetussummad läksid aga liha-, piima- ja
kalatööstustele.

Kuid SAPARD toetab lisaks põllu-
majandusele ka maapiirkonna ettevõtlust,
näiteks maaturismi, käsitöönduse,
teenindusliku ettevõtluse, kala- ja vähi-
kasvatuse ja väikeettevõtetes toiduainete
töötlemise arendamist.

Seega on võimalik saada toetuse näol
tagasi kuni pool näiteks matkaradade,
keraamikaahjude, remonditöökodade või
pagaritöökoja rajamise kuludest. Lisaks on
külades tegutsevatel ettevõtjatel võimalik
saada toetust juurdepääsuteede ja
joogiveekaevude ehitamiseks ning
elektrivõrgu ja ka internetiga liitumiseks.

Muudatused
Eelmise aasta kogemustest lähtudes on

muudetud SAPARDi toetuse taotlemise,
menetlemise ja hindamise korda. Muuda-
tuste kohta saab informatsiooni PRIA
büroodest ja SAPARDi internetileheküljelt
http://www.agri.ee/SAPARD. Ettevõtjatel
on toetuse taotlemisel ja äriprojektide
koostamisel võimalik saada abi nõusta-
jatelt, kes said tänavu jaanuaris toimunud
SAPARDi jätkukoolitusel kogu info
muudatuste kohta.

Väikesed muudatused tehti taotlus-,
äriplaani- ja pakkumiskutse vormides ning
eelmise aasta vormid on kaotanud kehti-

vuse. Kindlasti tuleks jälgida seda, et
taotluse esitamisel kasutataks uusi vorme.
Kõige olulisem uuendus taotleja jaoks on
see, et blanketid on internetis saadaval ka
Exceli tabeli kujul ja igal huvilisel on
võimalik need sealt endale salvestada ning
oma arvutis täita.

Ka nõutavate dokumentide osas on kord
muutunud leebemaks. Varem pidi
maksuameti tõend riiklike maksuvõlgade
puudumise kohta olema võetud taotluse
esitamisele eelnenud kuu esimese kuupäeva
seisuga. Nüüdsest võib see tõend olla ka
hilisema seisuga. See tähendab, et kui
taotlus esitatakse näiteks veebruari lõpus,
siis võib maksuameti tõend maksuvõlgade
puudumise kohta olla kas jaanuari- või
veebruarikuu seisuga (alates 1. jaanuarist
kuni taotluse esitamise kuupäevani).

Sama kehtib ka äriühingu aktsionäride
või osanike nimekirja ning kohaliku
omavalitsuse poolt väljastatava keskkonna-
kaitse tõendi kuupäevade kohta.

Mullusega võrreldes on erinev ka see,
et menetlemise käigus avastatud
ebatäpsuste korral ei lükata taotlust kohe
tagasi, vaid PRIA-l on võimalik teha
järelepärimisi kolmandatele osapooltele
ning taotlejale, et saada ilmnenud
küsimustele selgitusi. Järelpärimise ajaks
peatub projekti menetlemine ja taotlejatele
antakse vastamistähtaeg. Kui taotleja ei
saada nõutud ajaks vastust, siis tuleb tema
projekt tagasi lükata. Samas ei ole taotlustes
ja äriplaanides võimalik pärast esitamist
enam andmeid muuta, sest äriprojektis ühte
arvu muutes, muutuvad ka teised read ja
veerud ning kogu projekt tuleb ümber teha.

Taotluste vastuvõtt
Tänavu on võimalik välja jagada üle

600 miljoni krooni SAPARDi toetusraha.

Taotluste vastuvõtt kestab meetmete 1,
3 ja 4 osas PRIA piirkondlikes büroodes
27. septembrini. Tööstuste meetmele on
taotluste vastuvõtu periood lühem ja lõpeb
märtsikuuga.

Toetuse kättesaamine oleneb suuresti
sellest, kui kiiresti taotleja investeeringu ära
teeb. Investeeringutoetust ei maksta enne,
kui kõik ühe projekti raames ette nähtud
investeeringud on tehtud, see tähendab, et
investeeringuobjektid peavad taotlejal
olemas olema. Samas ei pea toetuse
kättesaamiseks olema kogu investeeringu
eest tasutud, kui hankijaga on saavutatud
selline kokkulepe.

Seniste kogemuste põhjal saab tuua
näite ehitusinvesteeringu kohta. Ehitus sai
valmis, ehitaja oli töö lõpetanud ja ehitise
kasutusluba oli olemas, kuid taotleja ei
olnud veel täies ulatuses tööde eest tasunud.
Taotleja esitas PRIA-le investeeringut
tõendavad dokumendid tasutud summade
kohta. Pärast kohapealse kontrolli läbimist
sai ta ehitajale tasutud arvete alusel kätte
esimese osa toetusest. Ülejäänud toetus-
summa makstakse talle siis, kui ta on
ehitajale täielikult tasunud ja esitanud selle
tõenduseks PRIA-le maksedokumendi.
Oluline on toetuse osalise maksmise juures
see, et tööd peavad olema lõpetatud, objekt
valmis ja üle antud ning vastu võetud.

Investeeringu tegemiseks on aega
taotlemisele järgneva aasta 25.

septembrini. See tähendab, et eelmisel
aastal rahastamisotsuse saanud taotlejatel
on aega esitada investeerimist tõendavaid
dokumente PRIA keskusesse käesoleva
aasta 25. septembrini, aga tänavustel
taotlejatel 2003. aasta sama kuupäevani.

SAPARDilt saab jälle tuge
Tänavu on teist aastat järjest võimalik
taotleda SAPARDi toetust, seda koguni
üle 600 miljoni krooni ulatuses.
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Karoliinele, Gretele ja Merlinile kõrgema
kategooria kohtunikutöö eest ning õpetaja
Enele kaasabi eest. Järgmine jõuproov on
14. märtsil Muhumaal.

12. veebruari ilm ei lasknud vastlaliugu
lasta. Seepärast mõõtsid algkassilapsed sel
päeval hoopis raske topispalli veeremise
teepikkust ja lumepallide loopimise asemel
viskasid märki plastikpallidega.

Vanemad õpilased käisid Pärnu-
Jaagupis maakonna meistrivõistlustel
võrkpallis. A-vanuseklassi tüdrukud
saavutasid seal III ja poisid IV koha. B-
vanuseklassi tüdrukud võistlesid end
samuti III kohale.

28. veebruaril oli keskkoolipoiste
korvpallivõistlus Audruga ja 13. märtsil
maakonna korvpalli meistrivõistlused. 25.
veebruaril Paliveres toimunud saalijalgpalli
valikvõistlustel saavutatud II koht tagas
meie kooli võistkonnale pääsu Põhjamaade
Koolispordi Festivalile Taanimaal.
Võistkonda kuulusid Evelin Vahemäe,
Karoliine Kask, Merlin Miido, Egle

Algus4.lk.

Leetmaa, Imbi Alpius, Grete Adler, Kristel
Jürgens, Merit Kaelep ja Reena Pavlova.

“Rõõmurullid” jõudsid KOOLITANTS
2002 poolfinaali. Õpetaja Ene Lehtsalu
juhendatud tüdrukud käisid kahe rühmaga
EKSL-i võimlemisfestivalil Paides.
Osales 43 rühma üle terve Eesti. Meie
tantsijad saavutasid eripreemia
tugeva edasiarenemise eest. Kokku anti
välja võimlemisrühmadele neli
laureaaditiitlit, liikumisrühmadele kaks
tiitlit ning kuus eripreemiat.

Sirli Väära,
algklasside õpetaja

28. veebruar 2002



Sõna “fenoloogia” on tuletatud kreeka
keelest ja tähendab teadust, mis uurib
looduse sessoonset arengut. Fenoloogia
on rahvast abistanud juba aastasadu.

Enamuse põllutööde algust on ju
seostatud mitmesuguste nähtustega
looduses nagu toominga õitsemine, kase-
ja lepalehtede mitmesugused arengujärgud,
erinevate rändlindude saabumine. Vilja-
lõikuse eel osati ammu määrata terade piim-
, vaha- ja täisküpsust, kaeraloomine
tähendas vähilemineku aega. Paljud
nähtused looduses on omavahel tihedasti
seotud. Nii on paljud linnudki saanud oma
rahvapärase nimetuse. Näiteks linavästrik
on “jäälõhkuja” või “jääpõrutaja”. Rahvas
andis nimetuse oma tähelepanekute järgi.
Linavästrik saabub meile aprilli algul, siis
algab ka jääminek jõgedel. Enne ei
minevatki jõgi lahti, kui västrik kohal ja
oma sabaga jää katki põrutab. Lõoke toob
lõunasooja, pääsuke päevasooja ja ööbik
öösooja.

Teadusliku aluse pani fenoloogiale root-
si teadlane Karl Linné (1707-1778). Feno-
loogia ei saa olla ühe uurija tegevusala.
Selleks on vaja väga paljudes kohtades
vaatlusmaterjali koguda ja see eeldab sadu
vaatlejaid s.t. vaatlusvõrku. Eestis hakati
fenoloogiaga tõsisemalt tegelema eelmise
sajandi 20-ndatel aastatel Loodusuurijate
Seltsi eestvedamisel. Loodi vaatlusvõrk.

Mitmesuguseid loodusnähtusi on
huvitav jälgida just kevadel. Siis torkab
kohe silma, millal saabub mingi rändlind,
või puhkeb õitsema see või teine taim.

Kalendri järgi on kevade algus 20. või
21. märtsil. Sel ajal  on öö ja päev ühe-
pikkused. Looduses ei pruugi kevade algus
alati kalendrikevadega kokku langeda.

On ju varajasi, keskmisi ja hiliseid
kevadeid. Kevade alguseks loetakse esi-
mest suurt sula, mil lumi minema hakkab
ja see on paljude aastate keskmisena tõesti
20.märts.

Viimase kümne-viieteist aasta jooksul
on aga olnud päris musti talvi, mil lume-
sulamise algust ei olegi võimalik kindlaks
teha. Siis on ka kevad varane. Üheks
hilisemaks kevadeks oli 1955 (algus
12.aprill). 1963.aastal oli esimene sulailm
peale pakaselist märtsi alles 1.aprillil, aga
siis juba 10.aprilliks oli lumi peaaegu
kadunud, 1955.aastal olid veel 1.mail
lumehanged sulamata. Fenoloogilise
kevade algus võib kõikuda kuni kaks kuud,
kevade lõpul on fenoloogiliste nähtuste
kõikumine palju lühem, keskmiselt kaks-
kolm nädalat. Kevade pikkuseks loetakse
ajavahemikku lumesulamise algusest kuni
sireli õide puhkemiseni. Varasel kevadel on
kevade arenemine aeglasem ja kevad on
seega pikem. Hilisel kevadel vastupidi on

protsesside arenemine kiirem ja kevad
seetõttu lühem.

Kellel on huvi, võib hakata tegema
fenoloogiliste vaatluste kohta märkmeid,
siis on hiljem hea võrrelda, mis nähtused
erinevatel aastatel millisel ajal on
toimunud. Algul tuleks jälgida just
lumesulamise algust, esimeste lumevabade
laikude tekkimist väljadel, lumekatte
täielikku kadumist, jääminekut erinevatel
veekogudel, tuntud rändlindude saabumist
ja taimede tärkamist ning õitsemise algust.

Milliseid nähtusi siis märtsis võib
oodata? Kevade algus oli niisiis keskmiselt
20.märtsil. Esimene rändlind, keda
kutsutakse kevadekuulutajaks, on kuld-
nokk ja ta saabub keskmiselt 20.märtsil.
Järgmised on künnivares (22.märts) ja
põldlõoke (25.märts). Sulgudes on kesk-
mised saabumisajad. Mõnel aastal saabub
esimesena põldlõoke. 1964.aastal nägin
esimest põldlõokeste salka juba 29.
veebruaril. Ka tänavu on kuulda olnud
esimeste rändlindude saabumisest. Üldiselt
on seaduspärasus, et varasel kevadel
saabuvad esimesed rändlinnud võrreldes
lumesulamise ja jääminekuga suhteliselt
hiljem ja hilisel kevadel varem, ära
ootamata kevade arenemist pesitsusalal.
Varasel kevadel võib maa juba ammu paljas
olla, rändlinde aga ei ole, hilisel kevadel
on esimesed rändlinnud saabunud juba siis,
kui lumi pole veel sulama hakanud ja siis
ohustab neid nälg. Saabumist mõjustavad
rohkem ilmastikutingimused nende
talvitumisalal ja rändeteel. Eestisse
saabuvad esimesed rändlinnud edelast
kirde suunas. Kõige varem kohatakse neid
Vilsandil ja Saaremaal, vahel ka Matsalus,
kõige hiljem Kirde-Eestis. Ka Kagu-
Eestisse saabuvad nad hiljem.

Märtsi lõpul ootame kohale veel hiire-
viud, musträstast, rohevinti, kiivitajat,
kanepilindu, sinikael-parti (osa talvitub
meil), hallhane, hõbekajakat, kalakajakat,
vahel ka jääkosklat, metsvinti ja mets-
kurvitsat. Algab laulu- ja väikeluige
läbiränne. Need luiged esinevad meil ainult
läbirändel. Kühmnokk-luik pesitseb siin ja
lahtise vee korral osaliselt ka talvitub.

Muutusi võib märgata ka meie paiga-
ja hulgulindude (kes meil talvel esinevad)
käitumises. Laulab rasvatihane, pargis ja
metsas häälitseb puukoristaja, laulu alustab
ka talvike. Metsast kostab rähnide
trummeldamist. Põhilised trummeldajad on
suur-kirjurähn ja musträhn. Musträhn
(rahvasuus “nõgikikas”) on suur kisakõri
ja märtsis kostab metsas kaugele tema
kiledavõitu hääl “kliii”, “klü-klü-klü” või
“krii-krii-krii”.

Valju kisa saatel peavab varesed
hommikuti oma “koosolekuid”. Maarja-

päeval pidavat vares panema esimese
pesapalgi ja rongal on sel ajal pesas
esimene muna.

Päris paigalinnud on meie kanalised
peale põldvuti. Kõige paigatruumad on
laanepüü ja metsis. Laanepüü võib vahel
oma elu ära elada paari metsakvartali piires
ja metsis ka suurt ei rända. Metsisel ja tedrel
algab kevadine mäng, metsisel veidi varem.
Märtsis on metsisemängu kohtades näha
lumel nende jäljeridu, mida saadavad
tiibadega lumele veetud triibud. Meie valla
piires kahjuks ühtegi metsisemängu ei ole.
Kahekümne aasta jooksul olen siin näinud
ainult ühte metsisekukke ja see oli Tõhela
järve taga rabamännikus talvel lumest üles-
lennul. Lähemad metsisemängud asuvad
Pööravere kandis, Surju, Laiksaare ja Lodja
metskondades. Ka Paadremaa soo servas
võib metsis mängida. Küll on aga Alu raba
servas tedremäng, mille üle võib isegi
uhkust tunda. Tänapäeval tedremäng, kus
mängib 10-15 kukke, on juba küllalt
haruldane. Kui metsisemängud hoitakse
saladuses, sest on ju metsis II kat.
kaitsealune liik, siis tedred oma valju
kudrutamisega reedavad oma mängu
asukoha ise.

Muide, kanalistel on komme paksu ja
koheva lume korral ööbida lume all. See
on aga ohtlik põldpüüle kui ühele nõrge-
male neist. Suurte tuiskude ajal võivad nad
tervete seltsingutena lume all lämbuda.
Sama juhtub siis, kui sula ajal vastu
hommikut tekkib lumele tugev jääkoorik.
Põldpüüde ehk nurmkanade salku olen sel
talvel näinud Laagisoos ja Lepaspeal.
Märtsis moodustavad põldpüüd paarid (nad
on monogaamsed, teder ja metsis on
polügaamsed) ja sel ajal on kuulda nende
iseloomulikku hüüdu “kirrhikk”. Talve
jooksul hukkub palju põldpüüsid. Osa,
nagu juba öeldud, lume all, aga neil on ka
palju looduslikke vaenlasi. Suuremad
vaenlased on rebane, kana- ja raudkull. Kui
kanakull või raudkull avastab põldpüüde
salga, siis võib ta kevadeks nad kõik nahka
pista.

Märtsis hakkab oma pesa värskete
okstega kohendama merikotkas, kalju-
kotkal vöivad juba munad pesas olla. Ühel
merikotkapaaril on mitu pesapuud ja neid
kasutavad nad vahelduvalt. Teised kotkad
(konnakotkad, kalakotkas ja madukotkas)
on rändlinnud ja nad saabuvad meile
tavaliselt aprilli esimesel poolel.
Madukotkas on viimasel ajal väga
haruldane.

Ilusat kevadet!
Raimo Soomre

Fenoloogia
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Ärme lugeja tärganud uudishimu
kauem vaeva ja ütleme kohe ära, et
Tõstamaa postkontori mõõk kadus
Venemaale.

See lugu juhtus ammu-ammu. Esimese
maailmasõja puhkedes, kuigi sõda tundus
meist olema kaugel, alustas Vene võim juba
1914.aasta sügisel Eestist mitmesuguste
asutuste evakueerimist. Venelased kartsid
sakslaste sissetungi merelt, sellepärast algas
evakueerimine rannikuäärsetest
piirkondadest. Kõige esimesena viidi ära
õigeusu kirikute vara Pärnu-,Läänemaalt ja
mujalt. Igaltühelt arhiiv, kirikuraama-tud,
ent ka kellad.

Tõstamaa kihelkonnast evakueeriti Seli
(nüüd Seliste) õigeusu kiriku kellad (kolm
tükki; aktis toodud puudad, leisikud ja
naelad kilogrammideks ümber arvestades
kaalusid need kokku 216 kg). Murru
Johann Eelkäija õigeusu kirikust Tõhelast
aga viis kella, mis kokku kaalusid 1015 kg.
Peale selle kummastki kirikukirjad ja –vara.
Seliste kiriku vara läks Moskvasse
Ristiülenduse kloostrisse, Murru kiriku
oma aga Tihvini linna Petrogradi kuber-
mangus.

Rannarahvalt – ka Tõstamaa meestelt –
rekvireeris Vene sõjavägi nende laevad,
vedas merele ja uputas Irbe (Irbeni) väina
sügavamasse laevatavasse lõunaossa, et
takistada Saksa laevastiku sissetungi Liivi
lahte. Sakslased siiski 1915.a. augustis
tungisid liivi lahte, kus muuhulgas tulistasid
Kuressaaret ja Pärnut. See hirmutas Vene
sõjaväge nii, et evakueeris Pärnu tähtsamad
asutused ja vabrikud, ka Waldofi
tselluloosivabriku sisustuse.
Vabrikuhooned aga laskis õhku.

Äraviimise kõrglaine langes aastaile
1917 ja 1918 algusse. Evakueerimisele
kuulusid “kroonu” (st. riigi) asutused:
peamiselt kesk- ja kõrgemad koolid, posti-
asutused jm. Siis läks Tõstamaalt ka tema
postkontor Tambovi kubermangu Kozlovi
linna (praegu peaks selle linna nimi olema
Mitsurinsk). Evakueerimisaktis seisab:”1
detsimaalkaal, 1 kirjakaal, 3 revolvrit, 1
seinakell, 1mõek, 2 laualampi, 2 kirjakasti
jne.” Kuid üle Eesti viidi ära väga paljude
asutuste vara: vabrikute sisseseadeid, laevu,
vedureid-vaguneid ja eriti rohkesti arhiive.

Tartu rahu (1920) põhjal pidi Venemaa
kõik evakueeritud varad oma kuluga tagasi
toimetama. Kuid tegi seda vastutahtsi ja
tagasiandmisest, kus võimalik, mööda
hiilides. Kokku oli Eesti pinnalt ära viidud
230 asutuse vara, tagasi saadi vaid 57
asutuse oma. Evakueeritud Tartu ülikooli

vara oli kõige kallim; sellest saadi enam-
vähem tervelt tagasi raamatukogu, kuid
muust varast jäi saamata kolmandik.
Tagastamata jäi eriti hinnaline kunsti-
muuseum. See on praegugi Voronezi linnas
ja tagasisaamise läbirääkimised ei edene.
Sõnapidamatus oli Nõukogude Venemaale
kui külge sündinud: ei saanud teisedki riigid
– Leedu, Läti ja eriti Poola suurt midagi
tagasi.

Tõstamaa kandi kirikukellade kohta
(aga kirikukellad on alati väga kallid) teatas
NSV Liidu Välisasjade Rahva-komisariaat
1926.aastal, et neid ei ole kuskil
Nõukogude Liidus üles leitud. Tõstamaa
postkontori sisustuse tagasi-nõudmisest
loobus Eesti juba 1924.aastal, sest selle
kättesaamine ja äratoomine oleks ületanud
vara hinna. Ent elu läks edasi. Tasapisi said
kirikud uued kellad, küllap postkontoridki,
mis neil vaja läks; Tartu Ülikool alustas
täiesti uuena kui Eesti rahvusülikool.

Aga milleks ülepea oli postkontoris
olemas mõõk? Vaevalt, et röövlite torka-
miseks, sest postisaadetiste kaitseks pidi
jätkuma revolvritestki.

Mõõk kuulus postiametniku mundri
juurde. Mundrit ja mõõka kandsid kõik
Vene tsiviilametnikud juba Peeter I ajast,
viimane mundriuuendamine toimus 1896.
aastal. Siis maksis kehvem ametnikumõõk
3 rbl. 25 kop., parem, terasest teraga aga
6.40. Muud vidinad (hõbedane mõõgatutt,
sangrihm, portupee) peale selle. Võrdlu-
seks: postiametniku suvine vormimüts vapi
ja kokardiga maksis 3 rbl., karakullist
talvemüts 8 ja 10 rbl., suvine vor-

mirõivastus 8 rbl,
valged seemis-
kindad 1.50 jne.
Vormirõiva ja
mõõga maksis
ametnik ise kinni.
Juuresoleval pil-
dil näeme 19.
sajandi posti-
ametnikku pidu-
mundris. Igapäe-
vamunder tohtis
olla lihtsam, aga
mõõk pidi olema
vööl.

Ega ametniku
mõõgast mingit
kasu ei olnud, see ei olnud mingi tapariist
nagu ohvitseril või ratsaväelasel. Ametniku
mõõk ei tohtinud teravgi olla. Peksles
niisama vastu põlvi ja jäi ukse vahele.
Ametnikud ise kutsusid seda hõbedase
värvi pärast põlastavalt heeringaks.
Arvatavasti pani Tõstamaa viimane
tsaariaegne postkontoriülem oma mõõga
evakueeritava kraami hulka.

Artikli juures on veel teine foto. See
näitab ehtsat Soome postipoissi aastast
1902 pasuna ja kotiga tähtsaadetiste jaoks
rinnal; muud postisaadetised tugeva koti
sees vankril. Näeme, et hobusemees oli veel
peale selle. Pildilt ei paista, kas postimehel
mõõk on või mitte.

04.veebr.2002.a.
Kaljo Veskimägi

Kuhu kadus Tõstamaa postkontori mõõk?
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HILDA RING 86
AKSIINE PULK 84
ADA   MÄTAS 82
MARTA LEAS 81
FELIKS LAANSOO 80
LAINE JANSEN 79
 ARNOLD RÄHN 79
SELMA HINDRIMÄ 77
VOLDEMAR SALUMETS 77
HEINO OLESK 77

Eesti Mootorispordi ajaloo
ühing otsib mälestusi, fotosid,

materjale,
samuti esemeid Eesti Vabariigi

ning Eesti NSV auto- ja
mootorrattaspordi

ajaloo kohta.
Meie kontakt: PK 1811, Tallinn

11602, telefon 6551457, fax
6551424,

e-mail: racing@hot.ee

Ostan heas korras
T-25 või T-40 ja haakeriistad.

Tel 051 12 112
Elmar Murs

On pisut kahju, kuid tunneme ikka,
et küpsemalt elu on suurem ja
rikkam, ning eal ei või öelda, et
kunagi enam ei tule veel miski, mis
senisest kenam.

Tõstamaa valla laste

lauluvõistlus
toimub 15.märtsil kell 12.00

Tõstamaa rahvamajas.
Võistlema on registreerunud 36 last,

nendest 22 Tõstamaa ja Pootsi koolist,
3 Tõstamaa lasteaiast, 4 paadremaa

algkoolist, 7 Varblast.
Igal aastal on tugevat

konkurentsi pakkunud meie lastele
Varbla valla lapsed, loodame seda ka

sel aastal.
Külalisesinejaks on sel aastal

AVE ZUPSMANN - laul
kontsertmeister - MAARJA TALTS

Ave Zupsmann on Sindi linna
aastainimene ja Läänemeremaade

Rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu
konkursi võitja.

Tantsurõõmu pakuvad meie
liikumisrühmad.

Tulge vaatama – kuulama!

Aeroobikatrennid algavad taas
Tõstamaa rahvamajas igal teisipäeval

ja neljapäeval.
Kohtume 12. märtsil kell19.30

Ene Lehtsalu

Tõstamaa rahvamajas toimub
pühapäeval,

 24.märtsil kell 12.00 – 14.00
AEROOBIKATREENING

Sammu seab eesti ainus
professionaalne meesaeroobikatreener

ENN MEIESAAR
Kohtade arv piiratud!

Osavõtumaksu 50.- saab tasuda 18.
märtsini rahvamajas (E.Lehtsalu) või

raamatukogus (R. Lepik).
Info  05105564

Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!
ÕILME  ANDRESE 77
SELMA  ROOS 76
LEIDA REILENT 76
ASTA ENGLAS 75
LINDA HEINLA 75
LOVIISE TOOTS 73
ENDLA MÄRKSOO 72
JOHN PÕLDSAM 71
 HILDA-MARIE OJAMETS  71
ZINAIDA  TOHV 71
MEIDA SOOMETS 70
LINDA JÄRVE 70
HELENE KÖSTER 70
TÕNIS VAINULA 70
ENDEL PENJAN 70
MAIE SIRELI 65

LEA KUKK 65
TOIVO MARTSON 65
AINU REA 65
VAMBOLA KANGUR 65
LAINE-HELJA REINART  65
MATI ADAMS 60
SILVI SELGE 60
ELSA RAND 55
AITA JAAKSON 55
ENE LUMERA 55
ARNOLD ALLIKAS 55
MART KAROTAM 50
MARI LÜHISTE 50
ANTS LAHE 50

SEEMNETE SUURMÜÜK

Müügil üle 300 nimetuse seemneid
NB! TIPPSIBULAD

12.märts kell 9-11 Varbla rahvamajas
       kell 12-16 Tõstamaa

Raamatukogus
14.märts kell 11-13 Tõhela rahvamajas

        kell   14- 18 Pootsi poes
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Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu tel  96 184 lea.rannik@mail.ee
AloAdler TallinnaTehnikaülikool tel  96 231 alo.adler@mail.ee
Trükkinud  OÜHansaprint
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    PAREMALE
  1 Värvipulk maalimiseks, 8 Lennuki-,

lennu-, 9 Suurmaaomanik Kesk-Aasias, 10
Prantsuse näitleja (s 1919),11 Linn Lätis,
13 Dirigent, 14 Lahja alkohoolne jook, 16
Tärganud vili. 18 Suur vaat, 19 Vanapapa,
taat

ALLA
  1 Vene näitleja (1922-87), 2 Ladina-

keelne tervitus, 3 Ilupõõsas, 4 Vanamees,
5 Kergemeelne, tuisupäine,  6 Plärakas,  7
Kergelt ja väledalt läbi või välja minema,
12 Brasiilia osariik, 13 Lärm, 15 Teivas,
17 Lennuk


