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5.aprillil tähistas Tõhela raamatukogu
oma 85. sünnipäeva. Raamatukogu
kauaaegne juhataja Silvi Rand (vaata
ka eelmist valla lehte) korraldas
tähtpäeva puhul kõigiti tasemel sünni-
päevapeo. Räägiti “lapsukese” eluteest,
mis sai alguse 1917.aastal asutatud
Tõhela Noorsooseltsist ja paljudest
sündmustest ning inimestest, kes nüüd
on Tõhela minevikku jäänud, aga
kindlasti mõjutanud oma olemasoluga
tänast Tõhelat ja inimesi, kes seda kanti
oma koduks peavad. Tõhela ajaloost on
olnud juttu ka vallalehe veergudel.
Põhjalikult saab iga huviline tutvuda
selle kandiga Tõhela rahvamajas 2000.
aastal avatud muuseumitoas.

Sünnipäevale tuli teiste hulgas ka
tädi Maali, kes nüüd jäigi muuseumisse
valvuriametit pidama. (Tõhelas, näete, pole
isegi tööpuudust).

See Tõhela vaim on üks vahva värk!
See on midagi sellist, mida sõnadega
kirjeldada on raske. Lisaks tädi Maalile on
kohalik “padjaklubi” meisterdanud ka
fantastilise kodukandi kaardi, kus on peal
kõik Tõhela külad, majapidamised ja muud

Tädi Maali tuli Tõhelasse ja jäigi sinna

asutused. Kahjuks on praegu ka palju musta
värvi täpikesi, mis tähistavad kunagisi
kodusid. Aga ehk ei olegi tulevik nii tume,
sest sünnipäevapeol esinesid väga vahvalt
lapsed, keda õpetavad kohalikud noored
õpetajad Kaarin Reinson ja Kirsti Talu.

Oli süüa, oli juua - kõik oli omade

tehtud! kindlasti on Tõstamaa vallas palju
vahvaid külasid, kus käib elu, millest  me
veel osa pole saanud, aga Tõhela tundub
siiski üks tugavamaid olema.

Edu teile edaspidisekski!
Tädi Lea

Tõstamaa raamatukogust

Lapsed võtsid tädi Maali kohe
omaks

Muuesumituba tutvustab
perenaine Silvi Rand Poootsi
raamatukogujuhatajale Asta
Kivimaale

!

!



Tõstamaa Tuuled lk 2 aprill 2002

Osale Linnueurovisioonil
Eestimaa Loodusefondis kaaluti võima-
lusi, kuidas võiks Eurovisiooni laulu-
võistluse ümber tekkinud meediakära
kasutada looduskaitse propageerimiseks –
ja nii otsustatigi Linnueurovisiooni
kasuks.

Linnueurovisioon toimub esmakordselt ja
koos Eurovisiooni lauluvõistlusega 25.mail
2002.a. Ürituse eesmärgiks on tutvustada
linnufauna mitmekesisust, lindude tundmist,
ohustatud liikide kaitset ja raha kogumist Eestist läbi rändavate (aasta jooksul rändab
Eestist läbi 50 miljonit lindu) lindude pesitsuspaikade kaitseks.

Osavõtvad riigid pidid oma osalusest teatama 11.märtsiks – registreerus 20 riiki.
Seejärel pidi iga riik saatma oma linnulaulu 25.märtsiks. Kahjuks tuli algatus veidi hilja
ja seeetõttu on linnulaulu saatmise tähtpäeva pikendatud 13.aprillini.

Eesti hääletas oma linnu märtsi lõpus. Väljavalituks osutus kümne linnu hulgast ööbik.
Praeguseks (11.aprill) on oma linnu valinud 9 riiki: Hispaania – must kivitäks; Taani

– põldlõoke; Luksenburg – lõuna-ööbik; Soome – musträstas; Sloveenia – väike
kärbsenäpp; Malta – atlantise tormilind; Eesti – ööbik; Saksamaa – käblik; Inglismaa –
musträstas.

25.aprillist on kõiki maid esindavate lindude pildid Linnueurovisiooni koduleheküljel
www.birdeurovision.org. Kuu aja jooksul saab iga külastaja oma lemmiku poolt hääletada.
Hääletus eeldab osavõtjate ausust – oma riiki esindava linnulaulu poolt hääletada ei saa.
Iga linnu-laulu võib hinnata 1-5 palli süsteemis. Kõikide linnulaulude poolt antud hääled
summmeeritakse ja laureaat kuulutatakse välja Tallinna suurhalli lähedal asuvas loomaaias
25.mai õhtul. Hääletamise ajal näeb iga linnulaulu kohta edetabelis ja seda, mitu inimest
üldse on hääletanud kõigi linnulaulude poolt.

Head lisainfot pakub aprillikuu jooksul ka Vikerraadio, kus Fred Jüssi tutvustab iga
päev mõnda Euroopas levinud sulelist laulumeistrit.

Seega hoia kõrvad ja silmad lahti ning osale ainulaadsel rahvusvahelisel üritusel,
mille algatajaks on eestlased – Linnueurovisiooni lõpphääletusel! Eriti suunan oma
üleskutse koolinoortele!

Efeline
Hei, sina,
põikpäine

“teerajaja”!
Annab imestada Sinu järjekindlust

rajada kõnniteid üle muruplatside. Alevikus
pole ühtegi muruväljakut, kuhu sina oma
“märke” maha pole pannud. Ka võõrad
õued ega pesuplatsid ei leia Sinu silmis
armu.Valla heakorrastajad ongi mingil
määral Sulle vastu tulnud, kattes mõned
sissetallatud rajad kruusaga. Ega Sa ometi
ei arva, et Sinu jäärapäisus sunnib ka kõik
ülejäänud rajad kruusa alla peitma?  Kuigi
aleviku muruplatsid on suures osas
looduslikud, võiks nendesse ikka
lugupidavamalt suhtuda. Kerge liivane
pinnas ei paku rohttaimedele eriti turvalist
kasvukohta, eriti siis kui saabub põuane
suveaeg. Oleks tore, kui need väljakud
kasvõi kevadelgi võiks meid oma
rohelusega rõõmustada!

Efeline

Kallid vallaelanikud,
kaastöötajad!

Olen lõpmata tänulik iga sõnumi,
artikli eest, mille te soovite vallalehes
avaldada. Kui on mõjuv põhjus, võime
kasutada allkirjana varjunime. Aga
anonüümseid artikleid, teateid me ei
avalda.Toimetus peab teadma, kes
artikli, teate vm. kirjutas.Seetõttu jäi
seekord avaldamata üks kriitiline teade
(ilmselt naabrinaise kohta), kes ühele
ei meeldi ja tahaks talle “keerata”.
Loodan väga teie jätkuvale koostööle
Tõstamaa Tuultele!

Lea Rannik,
 Tõstamaa Tuuled peatoimetaja

    * Belgia
    * Fääri saared
    * Soome
    * Eesti
    * Ungari
    * Luksemburg
    * Malta
    * Slovakkia
    * Sloveenia
    * Hispaania

Linnueurovisioonil registreerunud riigid

Toimetaja veerg

    * Rootsi
    * Ukraina
    * Suurbritannia
    * Jugoslaavia
    * Saksamaa
    * Valgevene
    * Taani
    * Island
    * Bulgaaria
    * Iirimaa
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1.Käesolev kord reguleerib Tõstamaa
valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
määramist ja maksmist Tõstamaa valla ela-
nikele, kes rahvastikuregistris on määratle-
nud oma elukohana Tõstamaa valla, välja
arvatud käesoleva määruse punktis 3.8
(vältimatu sotsiaalabi) sätestatud juhul ning
vallast hoolekandeasutusse paigutatud
lastele.

2.Sotsiaaltoetus on perekonna, leib-
konna või üksikisiku soodustamiseks antav
rahaline või mitterahaline toetus.

3.Valla eelarvest makstakse järgnevaid
sotsiaaltoetusi:

3.1.toimetulekutoetus – avalduse alusel;
3.2.lapse sünnitoetus – kui sünd regist-

reeritakse Tõstamaa vallas, toetus antakse
kätte aasta lõpus korraldataval beebi peol;

3.3.matusetoetus – avalduse alusel;
3.4.koolitoidutoetus – avalduse alusel,

valla koolis ja lasteaias käivad rahvastiku-

registris elukohaks Tõstamaa valla märki-
nud vähekindlustatud pered võivad taotleda
täiendavat koolitoidutoetust;

3.5.transporditoetus – avalduse alusel,
puudega last kasvatavale vanemale tervis-
hoiuasutusse või õppeasutusse sõiduks
transporditeenuse näol.

3.6.jõulutoetus – Tõstamaa keskkoolis
õppivatele, lasteaias käivatele ja koolieel-
setele lastele jõulupakkidena;

- valla suurperedele (viis ja enam last)
jõulupakkidena;

- valla pensionäridele jõulupeona.
3.7.sünnipäevatoetus – 65, 70, 75, 80,

85, 90 aastaste ja vanemate sünnipäeval
õnnitletakse eakaid.

3.8.vältimatu sotsiaalabitoetus – eral-
datakse valla territooriumil hätta sattunud
kodanikule. Makstakse kohe, kui ohus on
inimese tervis ja elu. Väljamaksmise korral-
dab sots.spetsialist kuni 250 krooni ulatuses

Toimetulekutoetus
1..Riigi eelarvest sihtotstarbeliselt

valla eelarvesse kantava toimetuleku-
toetuse määramist ja väljamaksmist
teostab Tõstamaa vallavalitsus, võttes
aluseks üksi elava isiku või perekonna
sissetulekud, alalise eluasemega seotud
alalised kulud.

2..Toimetulekutoetust on õigus saada
Tõstamaa valla haldusterritooriumil elava-
tel isikutel, kes omavad Tõstamaa vallas
elukohta, kes alaliselt elavad valla terri-
tooriumil ning kelle kuusissetulek on alla
riigikogu poolt kehtestatud minimaalsetest
tarbimiskulutustest lähtuvat toimetuleku-
piiri. Toimetulekutoetuse taotlemise ja
määramise aluseks on kuusissetulek, mis
jääb isikule (perekonnale) kätte pärast
alalise eluasemega seotud alaliste kulude
katmist normpinna ulatuses.

3.Toimetulekutoetuse määramise alu-
seks on toetuse taotlejaga abielus või
abi-elulistes suhetes olevate samas
eluruumis elavate isikute, nende
ülalpidamisel ole-vate laste ja vanemate
või muude üht või enamat tuluallikat
ühiselt  kasutavate või ühise
majapidamisega isikute sissetulek.

Toetust arvestatakse peredele, kelle
täisealised liikmed kas:

3.1.töötavad;
3.2.õpivad;
3.3.viibivad Eesti Vabariigi kaitse-

jõududes;
3.4.viibivad seadusega ettenähtud

või esemelisel kujul.
3.9.ühekordne kriisiabitoetus – aval-

duse alusel, hädavajalike kulutuste osali-
seks  katmiseks;

- õnnetusjuhtumi korral;
- üksikvanurile küttepuude ostmiseks,

kelle pension jääb alla 1200 krooni.
4.Sotsiaaltoetuse suuruse eelarveaas-

taks kinnitab vallavolikogu vallaeelarve
osana.

5.Avaldused vaatab läbi ja määrab
toetused vallavalitsus Tõstamaa  Valla-
volikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku
alusel.

6.Määratud sotsiaaltoetus kantakse
toetuse saaja pangakontole, kantakse arve
alusel teenust osutava isiku või ettevõtte
pangakontole, makstakse välja erandkorras
sularahas või väljastatakse esemelisena.

korras lapsehoolduspuhkusel;
3.5.on tööhõiveameti poolt töötuks

tunnistatud või tööotsija, kes osaleb
vajadusel valla territooriumil
heakorra- ja hädaabitöödel 40 tundi
kuus

1.Toimetulekutoetuse määramisel loe-
takse perekonna koosseisu perekonnast
ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi
riiklike või Haridusministeeriumi poolt
väljaantud koolituslubasid omavate
õppeasutuste päevases õppevormis
õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui
nende rahvastikuregistrisse kantud alalise
elukoha aadressiandmed langevad kokku
perekonna elukoha aadressiandmetega.

2.Toimetulekupiiri suurus esimesele
pereliikmele on 500.-, iga järgnev
pereliige on  400.-

Toimetulekutoetuse
taotlemine

1.Taotleja esitab jooksva kuu eest
toimetulekutoetuse saamiseks avalduse
hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsu-
sele.

2.Avaldusele lisatakse dokumendid,
mis tõendavad:

1)alalise eluruumi kasutamise õigust
(esmapöördumisel);

2)üksi elava isiku või pereliikmete eel-
misel kuul kätte saadud tulud (töötasu,
pension, alimendid, peretoetus, ettevõtlus-
tulu, puudega vanema toetus ja hooldaja-
toetus). Kui sissetulekut ei ole võimalik

dokumentaalselt tõestada, kinnitab taotleja
selle suurust oma allkirjaga;

3)jooksval kuul tasumisele kuuluvad
alalise eluruumi kulud.

Toimetulekutoetuse
arvestamise alused

Kulud võetakse arvesse ainult arve
või maksekviitungi alusel. Arvestite
alusel tasumisel peavad maksekviitungile
olema märgitud näidud millise näiduni oli
tasutud ja millise näiduni tasutakse.

Eluasemekulusid ei hüvitata, kui
arvestuslikule kuule eelneval kuul on
eluasemekulude võlgnevus ning puudub
kirjalik kokkulepe võla tasumise kohta!

nr.1 alusel arvesse jooksval kuul
tasumisele kuuluvad kulud järgmiselt:

1.tegelik korteriüür või hooldustasu
2.kütteks tarbitud soojusenergia või

kütuse maksumus
ühepereelamud, eramud – 8 krooni

ruutmeeter (kütteprioodil 1.10 – 1.05)
aluseks maksekviitung või arve.

3. Toimetulekutoetuse arvestamisel
võetakse Tõstamaa Vallavolikogu 01. 02.
02.a. määruse tarbitud vee ja kanali-
satsiooniteenuse maksumus

4.tarbitud majapidamisgaasi maksu-
mus – poolaastas üks balloon

5.tarbitud elektrienergia maksumus –
üheliikmelisel perel 75 krooni kuus;
alates teisest pereliikmest lisandub pere-
liikme kohta 25 krooni kuus;

SOTSIAALTOETUSTE MAKSMISE KORD TÕSTAMAA VALLAS

TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD

Järg 5 lk.
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Ilus pidu oli!
12. veebruaril tähistas Kavaru külarahvas vastlapäeva ja võttis koos vastu hiina

kalendri järgi mustahobuse aasta. Tore oli kokku saada. Saime süüa, juua, juttu
puhuda ja lauldagi. Kõik olid rõõmsad. Täname valla kohalikku kultuurifondi, kelle
toel oleme saanud oma külaelu edasi arendada. Peo lõpus küsiti, et millal järgmine
pidu on. Plaanisimegi uue peo emadepäeval. Kuna meil külakeskust ei ole, siis oleme
pidanud oma peod taluperedes.

Sülvi, Nurme talu perenaine oli nii lahke ja kutsus meid emadepäeval enda juurde.
Sülvi aitas mind ka vastlapäeva peo korraldamises, mis toimus Aadu talus. Suvel
vallapäevade ajal oli meil pidu Tehvandil ja nii me käime, kuni saame omale
külakeksuse, millest oli juttu ka peo ajal. Kui meie lahke külavanem ka meid toetab,
siis ehk saamegi varsti kokkusaamise koha, mille üle oleks meil väga hea meel.
Külarahavas lubas ka kaasa lüüa sellele toredale ettevõtmisele. Ma arvan, et teeme
ära selle väikese asja!

Kavaru külavanem
Elsa Rand

Head Tõstamaa valla elanikud ja
ettevõtjad!

Eesti Krediidipank on on eraisikute ja
väike- ning  keskmiste ettevõtete paind-
likule teenindamisele orienteeritud jaepank.
Pakume oma klientidele laia pangateenuste
valikut, krediteerimis- ning investeerimis-
võimalusi. Suhtume igasse oma klienti
personaalselt, pakkudes parimaid lahendusi
kooskõlas Teie võimaluste ning vajadus-
tega. Meie teenused on alati kliendisõbra-
likud ning hinnakirjad taskukohased.

Krediidipangas on konto avamine ning
maksekaardi väljastamine tasuta nii era-
isikutele kui ka firmadele. Meie panga-
kaardid töötavad kõigis Eesti sularaha-
automaatides ja makseterminalides, kaarti
on tänu Maestro/Cirrus liidesele võimalik
kasutada ka välismaal viibides.

Oma igapäevaste rahaasjade korralda-
miseks pakub Krediidipank mitmeid
soodsaid võimalusi. Neist mugavaim on
internetipank, mille vahendusel saate tööl
või kodus maksta arveid, teha ülekandeid
või ka näiteks kasutada e-maksuameti
teenust. Internetipangaga liitumine ning
eestisisesed kroonimaksed selle vahendusel
on tasuta.

Pangakontorist maksekorralduste
teostamisel on hinnakiri samuti soodne,
näiteks kroonides maksekorraldus 7 kr,
sularaha maksekorraldus 12 kr.

Kindla summaga regulaarsete maksete
teostamise oma kontolt võite usaldada
panga hoolde, vormistades püsimakse-
korralduse. Pank teeb vajaliku makse alati
õigel ajal, seega võite kindel olla, et Teie
arved saavad tasutud õigeaegselt.

Mitmesuguste igapäevateenustega seo-
tud arvete, nagu laua- või mobiiltelefoni-
arved, elektriarved, ajalehtede-ajakirjade
tellimine jne. tasumise saate parimal viisil
korraldada otsekorraldusega.

Püsi- ning otsekorralduse vormistamine
on tasuta, ülekanne püsikorraldusega
maksab 3 kr, otsekorraldusega tasuta.

Krediidipanga jaoks on oluline pakkuda
oma klientidele tulusaid hoiustamis-
võimalusi, toetades sellega säästmist ja
arukat majandamist. Vaba raha puhul, mida
Te mõne aja jooksul ei kasuta, on kasulik
valida tähtajaline hoius, millelt teenitud
intressitulu makstakse Teile välja iga-
kuiselt.

Kui Te aga soovite raha koguda või

säästa mõne suurema ostu või ka näiteks
puhkusereisi tarbeks, siis on selleks sobi-
vaim viis säästuhoius, millele saate igal ajal
teostada täiendavaid juurdemakseid.

Pakume tähtajalisele- ning säästu-
hoiusele parimaid intresse, näiteks aastase
kroonihoiuse intress täna on 5% aastas.

Kui Teie jaoks on tähtis pangapoolne
paindlikkus nõudmistes ning otsustamise
kiiruses, küsige laenu Krediidipangast.

Tarbimiskulutuste katmiseks, õppe-
maksu tasumiseks, transpordivahendi
muretsemiseks või ka korteriremondiks
sobib eraisiku tarbimislaen, summas alates
5000 kroonist ning tähtajaga kuni 5 aastat.
Laene summas 5000-20 000 krooni väljas-
tame ka käenduste tagatisel.

Elamistingimuste parandamiseks, uue
kodu soetamiseks või olemasoleva reno-
veerimiseks pakume Teile kuni 10 aastase
tähtajaga eluasemelaenu.

Tänu koostööle sihtasutusega KredEx
on tavapärasest paindlikudmad tingimused
Noore Pere ja Noore oma kodu laenudel.

Äriklientidele pakume nii käibevahen-
dite- kui investeerimislaenu, samuti
arvelduskrediiti ja pangagarantiid.

Krediidipangal on sõlmitud koostöö-
lepingud ka Sihtasutusega Põllumajanduse
ja Maaelu Krediteerimise Fondiga (PMKF)
laenude vahendamise osas, Krediidi ja
Ekspordi Garanteerimise Sihtasutusega
(KredEx) ning Maaelu Edendamise
Sihtasutusega (MLTS) ettevõtluslaenude
garanteerimise osas.

Nimetatud sihtasutused aitavad
koostöös pangaga lahendada väike- ja
keskmise suurusega maaettevõtluse mured
laenu saamisel ebapiisava laenutagatise või
liiga lühikese tegutsemisajaloo korral.
Esimese sammuna laenu või garantii
taotlemisel võtke ühendust pangaga.
Korraldame ise kõik paberid ja asja-
ajamised sihtasutustega.

Korteriühistutele mõeldud ühistulaenu
abil saavad korterelamud finantseerida
ühistu halduses oleva elumaja renonovee-
rimstöid. Tänu Krediidipanga ning siht-
asutuse KredEx koostöölepingule on
võimalik laenu tagada ka KredEx garan-
tiiga. Lisaks pakume ühistule arvelduste
teostamiseks soodusarvelduste paketti,
mille puhul saate valida just Teie ühistu
jaoks sobivaima variandi pangateenuste
kasutamisel.

Krediidipanga Liisingu vahendusel on
võimalik liisida kodutehnikat, transpordi-
vahendeid, seadmeid või kinnisvara, samuti
kasutada ka faktooringfinantseerimist.

Meie pangatöötajad on alati nõus
vastama kõigile Teie küsimustele ning
leidma just Teie jaoks parima lahenduse.

Meeldivate kohtumisteni Eesti
Krediidi-panga Pärnu Filiaalis

Piret Kustasson
Filiaali juhataja

Tel. (044) 73 602 või 73 603
www.krediidipank.ee

Krediidipank – Lihtne, Soodne, Sõbralik!
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...toimus selle aasta 15. märtsil juba kuuendat korda. Tore on tõdeda, et laululaste
arv ei vähene. Ikka leidub lapsi, kes armastavad laulda.

Nii nagu eelmistelgi aastatel, nii osalesid ka sellel aastal  peale Tõstamaa ja Pootsi
laste  ka Varbla ja Paadremaa lapsed.

Kokku oli laululapsi 32.
 5-7aastaste vanusegrupis sai esikoha  DEIVI  ÕIS Paadremaalt , teise koha  saavutas

MARET PALUSALU Tõstamaa lasteaiast.Kolmanda koha sai KEIU ANDERSON
Tõstamaalt.

Tublilt esinesid ka Lorett Miidu, Karl Kalda ja Kardo Käär.
8-10 aastaste vanusegrupis sai esikoha GLORIA VIMBERG Varblast,teise koha

saavutas MARK MARTSON Tõstamaalt,
kolmanada koha sai MAILIS PALUSALU.
Selles vanusegrupis osalesid veel:Kirsika Karbus, Paul Tilk, Ade-Riin Vene, Evelin

Leerimaa, Taive Kivisild, Ann-Amy Vene, Kaari Kiipus, Kadri Jürgenson,Anna Vahter ja
Sandra Soomre.

11-13 aastaste vanusegrupis sai esikoha  MARI-JAANA JAAGU, teist ja kolmandat
kohta jäid jagama MARIS RISTAL ja  CAIUS VIMBERG.

Toredalt esinesid veel:Marit Karotamm, Janett Birk, Ida Joao, Eda Vallimäe,
Meriliis Soomre, Taavi Kaljura, Siim Selge.

14-18 aastaste vanusegrupis sai esikoha  MARI VAHTER, teise koha saavutas SIIRI
RÄTSEP ja kolmandaks laulis end SIGRID PÜRG.

elektriküttega eluruum – 10 krooni
ruutmeeter (kütteperioodil 1.10 – 1.05)

6.maamaksukulud, mille arvestamise
aluseks on kolmekordne elamualune pind.

7.hoonekindlustuse kulud, mis on
arvestatud kasutatavale eluruumile.

Toimetulekutoetuse
määramine ja maksmine
1.Toetust määratakse jooksvaks kuuks.

Tagasiulatuvalt toetust ei määrata.
2..Arvestatud toimetulekutoetuse

maksab vallavalitsus välja kolme tööpäeva
jooksul otsuse tegemise päevast arvates
toetuse taotleja pangakontole, sularahas
või teenust osutava ettevõtte arveldus-
arvele, arvestades taotleja vastavasisulist
soovi.

3.Vallavalitsus võib sotsiaalkomisjoni
ettepanekul jätta toetuse määramata:

3.1.töövõimelisele kaheksateistkümne-
aastasele kuni vanaduspensioniealisele
isikule, kes ei tööta ega õpi ja mõjuva
põjuseta keeldub tööst või osalemast
vallavalitsuse poolt korraldatavatel
abitöödel.

3.2.ei ole registreeritud tööhõiveametis
tööotsijana ega töötuna.

3.3.isikule, kellel endal või kelle eest-
kostetaval on õigus elatist saada, kuid
kes keeldub elatise saamise kohta
dokumenti esitamast või elatise
sissenõudmisest;

3.4.kui vallavalitsuse sotsiaalkomisjon
leiab, et isikul on piisavalt vahendeid
elatumiseks.

Ilusat päikesepaistelist kevadet
soovides:

Enda Väli

TOIMETULEKUTOETUSE
TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE

JA MAKSMISE KORD
Algus 3. lk.

Tõstamaa Valla laste lauluvõistlus
2002

Vana hea igihaljas  Murphy
1.  Kui midagi saab untsu minna, siis ta

ka läheb.
2. Iga lahendus sünnitab uusi prob-

leeme.
3. Naeratage...homme on veel hullem.
4. Kui te tunnete end hästi, ärge

muretsege. See läheb mööda.
5. Kui asi ei saa enam hullemaks minna,

läheb ta ikkagi hullemaks.
6. Kõik, mis algab hästi, lõpeb halvasti.

Kõik, mis algab halvasti, lõpeb veel
halvemini.

7. Kui teil on pliiats, pole paberit. kui
teil on paber, pole pliiatsit. Kui teil on nii
pliiats kui paber, pole midagi üles kirjutada.

8. Kui teile on ükskõok, kus te olete, ei
saa te ära eksida.

9. Optimistil on võimatu olla meeldivalt
üllatunud.

10.Optimist usub, et elame parimas
kõikidest võimalikest maailmadest.
Pessimist kardab, et see on tõsi.

11. Ei ole nii lihtsat ülesannet, et seda
ei annaks valesti teha.

12. Ära ole kunagi esimene. Ära ole
kunagi viimane. Ära ole kunagi vabatahtlik.

13. Hämmastav, kui palju aega läheb
selle lõpetamiseks, mille kallal te ei tööta.

14. Ärge kunagi otsige vigu, kui te ei
tea, mis nendega peale hakata.

15. Keegi ei kuula teid enne, kui te mõne
vea teete.

16. Ei ole paremat aega kui praegu, et
edasi lükata asju, mida te teha ei taha.
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Et kõik ausalt ära rääkida, peame
alustama sellest, kui ühel sügisvaheaja
vihmasel esmaspäeval pidime õpetaja
Tiina Kapteniga metsa minema. Kogu-
nemine oli, nagu ikka, poe ees ja kui kõik
olid kohal, otsustasime, et koleda ilma
tõttu lähme hoopis kooli arvutisse
trükkima. Trükitud sai päris palju
materjale ja pool "Meie metsa"
raamatust oli valmis.

Toimus konkurss, kus pidi tutvustama
meie metsi ja seal elavaid loomi/linde
(Sellest võtsid osa Liisa, Marie, Erge, Raili,
Eda, Rain, Janari ja muidugi õpetaja Tiina
Kapten, kes meid juhendas ja õpetas).

Pärast vaheaega jätkasime oma tööd
koolis, joonistasime mõned pildid ja
kirjutasime jutud. Väga kahju, et fotod jäid
must-valged, sest värviprinterit ei saadud
tööle - tehnikale ei tohi loota. Muidu oli
valminud töö tore ja arvame, et tänu õpetaja
Tiina viimistlusele, piltidele ja täiendustele
tuligi see nii hea välja.

Kuu aja pärast tuli teade, et võitsime
reisi Aegviitu - just sellesama metsaraamatu
eest. Sõit sai teoks kümnendal jaanuaril.

Teel lisandus bussi  ka Pootsi kooli rahvast,
kes olid samuti väga ilusa metsaraamatu
valmistanud .

Sõit oli üsna pikk ning väsitav, kuid
kohale jõudes unustasime selle peagi, sest
kena vastuvõtt ja hubane tuba olid väga
mõnusad. Kahjuks oli juhtunud väike aps
ning pidime veel tund aega ootama.
Kõigepealt lahkusid majast Pootsi õpilased,
kes läksid metsamõnusid nautima, kuid
meie sättisime endid laua taha meister-
damiseks valmis. Meie ülesandeks oli
endale looduslike vahenditega meelepärane
kaart valmistada. Igaüks tegi kaardi ning
kaunistas seda soovi korral hõbe- ning
kuldsätendusega. Kui kaardid said valmis,
hakkasime tina valama. Välja tulid väga
naljakad kujud. Tinavalamise lõpetas
õpetaja Tiina, kes oli väga hea reisi-
kaaslane. Järgmiseks tegevuseks oli looma-
jälgede arvamine. See tähendab, et kipsi
sisse oli astunud loom ja sinna oma jälje
jätnud, meie pidime neid ära arvama.

Tubased tegevusalad lõppesid, koolid
vahetasid kohad ja tegevus jätkus õues.

Kes natukegi läti keelt oskab, saab
pealkirjast aru, millega tegu (saldejums
- läti keeles jäätis). Kui ei saa, siis
selgitan: 1. märtsil kell 14.00 saabusid
lätlased Broceni koolist sõpruskohtu-
misele Tõstamaa kooliga..

Väike kooli esindus, mis koosnes meie
direktorist, huvijuhist ja kolmest õpilasest,
võttis lõunamaa sõbrad vastu Pärnu piiril.
Enne Tõstamaale jõudmist külastati Pärnu
Viisnurga suusavabrikut, mis neile väga
meeldis. Tõstamaale jõudes läksid lapsed
kohe sööklasse sööma ja siis ootasid ees
sportmängud. Enne mänge oli natuke vaba
aega teretamiseks ja tutvumiseks.

Pallimänge oli kaks: võrkpall ja korv-
pall. Veel toimusid erinevad teatevõist-
lused, mille lahtiseletamine ei olnudki nii
raske, kui algul arvasime, vastupidi, kõik
said väga hästi aru. Tänu meie õnnele võitis
Tõstamaa kõik teatevõistlused ja ka sega-
võrkpalli ning meeste korvpalli. Pärast
mänge võisid kõik lätlastega rääkida ja oma
sõbrad üles otsida.

Alevilapsed said külalised kohe koju
viia ja neile Tõstamaad tutvustada.

Kell 19.30 algas kooli saalis stiilipidu,
kus iga klass pidi esitama kava, kuidas
kujutab ette elu aastal 2050, kuid kahjuks
jäid need ära ja esitamisele tuli vaid üks
kava lätlaste poolt, mis oli väga hästi välja
mõeldud ja esitatud. Pidu algas üllatusega:
esinesid nõiad, nimelt tantsutrupp
Rõõmurullid tantsuga "Nõiaelu", mis pani
päris paljud lätlased muigama. Veel esitati
laule ja tantse meie oma õpilaste poolt.
Esimeseks muusikapalaks oli Broceni kooli
direktori Egons Valtersi laul" Apelsinija",
millele meie muusikaõpetaja Heli Kvell
kirjutas eestikeelsed sõnad pealkirjaga
"Tuleb suvi". Rõõmurullid esinesid veel
kord spetsiaalselt lätlaste tervituseks
valminud latinorütmis tantsuga "Ligo
Latvija", millele elati tugevasti kaasa. Peale
esinemisi algas disko, mis kestis umbes 2,5
tundi, sest kella 11.00 hakkasid bussid
liikuma.

Diskot võib iseloomustada vaid heade

Saldejumpsid käisid külas
sõnadega ja väga toredad olid prozhekto-
riga tehtud valgusefektid - nagu tõelises
tantsusaalis. Tore oli, et disko ajal sai väga
hästi lätlastega suhelda ja sõprussuhteid
luua.

Laupäeva hommikul toimus Eesti-Läti
viktoriin, mille võitis Läti  võistkond GODS
31 punktiga, teisele kohale jäi eestlaste
võistkond STARS 28 punktiga, kolmandaks
jäi võistkond 12XXX  27 punkiga, neljan-
daks MEKEM 26 punkiga ja viies koht
kuulus lätlaste võistkonnale ANGELES 22
punktiga. Lätlased sõitsid ära täpselt kell
14.00.

Väga tore, et meie kool on saanud nii
vahva kooliga sõbraks, sest nii arendame
oma keele- ja ka suhtlemisoskust. Mina
arvan, et järgmine kord, kui lätlased külla
tulevad, võiks see külaskäik kesta kauem
ja toimuda rohkem suve poole, näiteks mais
või juunis, et näidata lätlastele ka meie
vaatamisväärsusi.

Eda Vallimäe,
7. klass

7. märts 2002

Kohal olid kaks hobust saanidega ja
nendega sõitsimegi lõkkeplatsile, mis asus
keset metsa. Kohale jõudes oldi meie eest
hoolitsetud, lõke põles ja vorstid ootasid
küpsetamist. Lisaks viineritele sai veel süüa
palju muud: leiba, kukleid ja juua teed.
Kaasa võis võtta ka mandariini.

Kõhud täis, asusime jalgsi tagasiteele.
Meiega oli kaasas giid ja saime ka väikesed
nuputamislehed, kus tuli teatud objektid
numbrilisse järjekorda panna.

Tagasi loodusmajjaüa jõudnud, võtsime
oma kotid ja maalid ning õnnetina, tänasime
pererahvast ja hakkasime kodu poole
sõitma. Bussis meenutasime eelmisi reise
ja kuulasime raadiot.

Koju jõudsime kell 18.15. Reis oli
imevahva ja täname kõiki Aegviidu
loodusmaja töötajaid ja loodame, et teine
kordki võtame mõnest konursist osa.
Suured tänud ka õpetaja Tiina Kaptenile,
kes võttis meiega sellise projekti ette.

Erge Saare,
Eda Vallimäe,

7. klass
8. märts 2002

Võit selgest taevast
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...toimus sellel aastal  laupäeval, 6.
aprillil.

Avaringil osales 12 autot,võistlesid
volkswagenid, sapikad, volga, zigulid,
datsun ja dziip.

Kohalik mees Fedja oli kohale toonud
vanaaegse moskvitsi, mis on kolmküm-
mend aastat seisnud ja oma aega oodanud.

Kokku osales 20 võistlejat.
Noorukite arvestuses osales kolm

poissi:
I koht  ARGO LEERIMA
II koht  GERDO  KAROTAMM
III koht  JÜRGEN  RAND
Põhivõistlus  toimus kolmes etapis.
I etapp oli aja peale sõit.
I ja II kohta jagasid:
RANDO RAND
ALAR LEERIMA
III koht  TARMO RAND
II etapp oli paarissõit, mis pakkus

pealtvaatajatele kõige suuremat ela-
must.

I koht TARMO  RAND
II koht  PAUL  KAROTAMM

III koht  ALAR LEERIMA
III  etapp  kiirendus oli samuti põnev.
I koht  ALAR LEERIMA
II koht  RANDO RAND
III KOHT  TARMO RAND
Tore on see, et meil on ka julgeid ja

hakkajaid naisi, kes rallirajal kätt
proovivad. Sellel aastal oli neid vaid kaks
ja nii kummaline kui see ka polnud,
lõpetasid nad sõidu täpselt ühe ajaga.

I ja II kohta jagasid:
REET RAND
EVE  KÄÄR
Publik valis kõige parema disainiga

autoks JÜRGENI sapika.
Tore on see,et sellel päeva ja ka

eelnevalt rallile ettevalmistusi tehes saavad
kokku isad ja pojad.

Sel aastal olid väljas
JÜRGEN, RAINER ja AIVAR RAND
ARGO ja ALAR LEERIMA
ROMET, JANNO ja VALDUR

PALITS
GERDO ja PAUL KAROTAMM
Oli ka üks ema ja poja  diim: ARDO ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40

41 42 43

EVE  KÄÄR.
Võistluste kohtunikeks olid Gerli,

Maire ja Heiki.
TÄNAME kohalikku päästeametit,

teedevalitsust, politseid ja kohalikke
tohtreid ning vallavalitsust igakülgse abi
eest.

Rallipäev oli tore ja huvitav, oli nii
plekimõlkimist kui ka tõsist võistlust.

Selle eest peame tänama tublisid
organiseerijaid  RANDOT, KALEVIT ja
REETA ning ootame huviga järgmist
viiendat etappi, mis saab toimuma juba
juulikuus.

Ürituse sponsoriteks olid:
ETAM-bensiinijaam
Tõstamaa Vallavalitsus
ADDINOL – Tartust
POOTSI pood
SELISTE pood
Autokaubad.
Kohtumiseni juulikuus POOTSI

JÕLEDA viiendal etapil.
Paberile pani:

Mann

“Pootsi Jõle” IV etapp

PAREMALE
  1 Hüvasti
  6 Moodus, viis, stiil
 10 Ühed tähed
 13 Piht, pihakoht
 14 Riidesort
 15 Ajastu
 16 Papagoi
 17 Riik Aasias
 18 Register

 19 Ühed tähed
 20 Siberis elav hirve alamliik
 21 Hästi magus asi
 22 Kõrbesaar
 24 Vokaalosa ooperis
 26 Detailide seostamise viis
 28 Seemne varudest toituv taim
 31 Sahin, nohin
 34 Kompanii
 35 Kärme, kiire, väle

 36 Antiloop
 37 Väike söögi- ja joogikoht
 38 Parsile kuivama pandud vili
 39 Kerisele visatud veest tekkinud aur
 40 Jook
 41 Parv, trobikond, rühm
 42 Volga lisajõgi
 43 Seesama
ALLA
  1 Mahuti
  2 Manilla kanep
  3 Köögivili
  4 Eesti kirjanik
  5 Kaaristu
  6 Väga tähtis isik
  7 Seade kirikus
  8 Hoiul, alles
  9 Pärisnahk
 10 Leibkond
 11 Ajakirjanik (Eesti Päevaleht)
 12 Äkiline tuule- või vihmahoog
 22 Koduloom
 23 Aadama ja Eeva poeg
 25 Teritama
 26 Järv Soomes
 27 Jäsemeteta ja peata raidkuju
 29 Katari pealinn
 30 Ilutaim
 32 Saal
 33 Rahvas Nigeerias
 34 Teatud taara
 36 Maa-



 

Õnnitleme
aprillikuu

sünnipäevalapsi!
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Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu tel  96 184 lea.rannik@mail.ee
Alo Adler TallinnaTehnikaülikool tel  96 231 alo.adler@mail.ee
Trükkinud  OÜHansaprint

Lugupeetud
veetarbijad!

Alates
1. juulist 2002

 hakkavad eratarbijatele
kehtima uued tarbevee

ja heitvee hinnad.

Tarbevesi 8 kr/m³
Heitvesi 8 kr/m³

Need on tarbijale
lõplikud hinnad

(käibemaks on hinna sees).

Võlglased seisuga
19.04.2002.a.

1. Maire  Miemis 11360,05
2. Anna Reinart 10642,40
3. Helgi Heindla 9797,60
4. Malle Maruse 5843,60
5. Õnne Sireli 4195,35
6. Hilka Põltasam 3913,30
7. Mare Pervuskina 3670,70
8. Aive Kuusik 3425,10
9. Aivar Kiveste 3172,50
10.Helmut Kiveste 3056,40
11.Ly Ristal 2778,60
12.Janis Soonisoo 2777,05
13.Elmar Kullerkupp 2774,40
14.Ülev Laansoo 2765,50
15.Astrid Võigas 2695,55
16.Õie Vaaks 2470,50
17.Silja Rätsep 2325,10
18.Marika Somelar 2286,40
19.Sirlin Pert 2133,00
20.Sirje Laan 2075,00
21.Merike Miemis 1892,00
22.Urmas Laine 1428,60

SuFe

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

 SINAIDA  ROHUMÄE 91
 ELLA  KOLLO 89
 HILDA  PINN 86
LIIDIA PAALBERG 86
MILDA LUHT 85
SINAIDA REES 84
ADA REINSONA 81
JAAN KÜTT 81
HELJU TELL 80
JÜRI SALK 80
LINDA ESTAM 80
ARTUR LAAN 78
SALME KASELA 75
JUTA KASE 75
ENDEL ANDRESE 75
VELLO LAPP 72
VAIKI KRUUSMA 71
ÕILME VAARMAA 71
ELVI JAAKSON 71
EDI TÕNISMAA 70
EDUARD METSAMÄGI 65
MILVI KÄÄR 60
HEINO KARUS 55
EHA SIRELI 50

Tervitame uut
vallakodanikku

HEILI  HEINDLA -
tütar ANNABELL -

01.04.2002.a.

Lp. aiapidajad!
Sillametsa talu Pootsis alustab igakevadist taimede müüki.

Saadaval on suur valik köögivilja- ja lilletaimi. Praegu alustavad
õitsemist võõrasemad.Olete oodatud igal ajal,

siiski on parim aeg õhtuti.
Müügipäevad Tõstamaal Härma poe hoovis: reedeti 10., 17., 24.,

31., mai kell 9.00 - 11.00 või kuni ostjaid jätkub.
Hinnad endiselt Pärnumaa soodsamad!

P.S. Müügipäevad Kastnas ja Tõhelas teatatakse
maikuu lehes.

Ilusat kevadet soovides:
Milvi

info tel. 96 354
GSM 052 800 86


