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Tõmbame vallapäevad käima! 
15. - 17. august 

 

VII TÕSTAMAA VALLA PÄEVAD
...ja seekord pühendatud Tõstamaa 450. aast

 
Reedel, 15. augustil 

kl. 15.00 - VALLAPÄEVADE AVAMINE Tõstamaa kirikus 
kl. 16.00 - TUULELOHEDE DEMONSTRATSIOON-ESITUS 

 (Ranno Märtsoni kollektsioonist) Tõstamaa kooli staa
 Etteaste õnnestumine sõltub ilmast... 

kl. 18.00 - JALGRATTA-ORIENTEERUMINE 
kl. 20.00 - KINOÕHTU "TÕSTAMAA 10 AASTAT TAGASI" 

 Tantsumuusikat ja vahvaid etteasteid tõstamaalastelt.
 (Tõstamaa Rahvamajas) 

Hetk suvemängudelt.  FOTO: TOOMAS MITT
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Laupäeval, 16. augustil 
kl. 8.00-11.00 - TURUHOMMIK 

Eriti on oodatud Tõstamaa valla käsitöömeistrid 
kl. 10.00 - Epp-Maria Kokamägi avab oma näituse 

rahvamajas 
kl. 12.00 - LASTEHOMMIK 
kl. 12.00 - Tõstamaa 450. aastapäevale pühendatud  
 AJALOOKONVERENTS 
kl. 14.00 - Vabaõhuetendus "VEDELVORST" 

Türi näitetrupi "Osi" esituses Tõstamaa laululaval 
kl. 16.00 - Kontsert "HELISEV HING" 

Tõstamaa kirikus 
Klassikat, bluesi, gospelit ja eesti muusikat esitavad 

SILVI VRAIT, JAAN-VILLEM SIBUL jt. 
kl. 17.00 - Üritus "Sauli äris" 
kl. 19.00 - Meelelahutussaade "LAULGE KAASA"  

Tõstamaa laululaval. 
Laulab RAIVO SUNI (ETV), 

KARE KAUKS & "MAHAVOK". 
- müügil 20 saate lauludega laulik (hind 55.- kr.) 

- reisibüroo Cassandra loosib välja 10 tasuta tuusikut 
- peasponsor "Kalev" annab ühele inimesele 
võimaluse võita nii palju kompvekke, kui ta kaalub. 
kl. 21.00 – Tantsuõhtu 

Lavale astub ERICH KRIEGER'i bänd. 

Pühapäeval, 17. augustil 

kl. 10.00 -  Kalmistupüha Kastnas  
kl. 11.00 -  Kalmistupüha Tõstamaal 
kl. 12.30  - VALLAPÄEVADE LÕPETAMINE 

(alevi keskel) 
Tuntud lilleseade-kunstniku Maie Läti etendus 

"Pagas" 
Taidlejate kontsert 

kl. 18.00 -   alevi läheduses leiab aset 
"HINGE JA KEHA PUHASTUSLIK RIITUSLIK 

INDIAANISAUN EHK MINEK TAGASI MAAILMA 
ÜSKA JA UUESTISÜND" 

 (korraldaja Merle Mölder) 
 
TÄPSEMA INFO SAAMISEKS  JÄLGI REKLAAMI! 

 

SAPARDi toel saab ettevõtja kaevu või tee 

Eelmise aasta põuane suvi jättis 
paljud kaevud kuivaks. Uue kaevu 
rajamine on aga suhteliselt kulukas 
ettevõtmine. Siin tuleb ettevõtjatele 
appi SAPARDi programm, mis toetab 
investeeringuid infrastruktuuri - 
näiteks uue kaevu rajamist või eratee 
korda tegemist. 
SAPARDi toetus on investeeringu-
toetus, millest 75% tuleb Euroopa 
Liidu ja 25% Eesti eelarvest. 
SAPARDi infrastruktuuri inves-
teeringutoetuse ehk meetme 4 
taotluste vastuvõtt algab 2. juunil ja 
kestab 26. septembrini. 
Infrastruktuuri investeeringutoetuse 
osas on tänavu tehtud mitmeid 
muudatusi. Kui siiani sai seda toetust 
investeeringuteks küladesse, siis 
nüüdsest saavad toetust ka need 
ettevõtjad (füüsilisest isikust ettevõtja 
või äriühing), kelle planeeritav 
investeering (näiteks kaev) tuleb 
alevikku või alevisse.  
Infrastruktuuri investeeringutoetusega 
toetatakse: 

1. elektrivõrguga liitumistasu ja 
elektriseadmete ostmist, 

2. erateede ehitamist ja 
rekonstrueerimist (kaasa arvatud 
sillad ja truubid), 

3. veevarustus- ja kanalisatsiooni-
süsteemi (sealhulgas ühiskanalisat-
siooniga ühinemine) ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks ning reovete 
puhastusseadmete ostmiseks ja/või 
ehitamiseks. Siit saab toetust ka salv- 
ja puurkaevude ehitamiseks. 

4. telekommunikatsioonisüsteemi
de (sealhulgas telefoni- ja andme-
sidevõrku ühendamine) ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks. Toetus laieneb 
ka telefonivõrgu ja internetiga 
liitumise liitumistasudele. 
SAPARDi toetust võib saada kuni 
50% investeeringu käibemaksuta 
maksumusest. Tänavuseks 
muudatuseks on see, et elektri-
varustusvõrkude, juurdepääsuteede ja 
telekommunikatsiooni investeeringute 
korral, mis ei võimalda olulist tulu 
saada ja mille puhul on 
investeeringuobjekt vajalik ka teistele 
maapiirkonnas asuvatele isikutele, 
võib toetust saada kõrgendatud määra 
ulatuses ehk kuni 75% 

investeeringuobjekti maksumusest. 
Käibemaks kogu investeeringult tuleb 
tasuda toetuse saajal endal.  
Ettevõtja võib lasta SAPARDi 
taotluse ja äriplaani koostada vastava 
koolituse läbinud nõustajal ja 
toetusena pool taotluse koostamiseks 
makstud summast tagasi saada. 
Maksimaalne toetus ühe ettevõtja 
kohta on kuni 782 330 krooni aastas. 
SAPARD toetab ka põllumajandus-
tootmise (meede 1) ja maapiirkonnas 
alternatiivse majandustegevuse 
arendamise (meede 3) investeerin-
guid. Toetuste kohta saab rohkem 
infot Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti ehk PRIA 
piirkondlikest büroodest (mis on igas 
maakonnas) või internetileheküljelt 
www.pria.ee.

PRIA piirkondlik büroo Pärnus 
Kerese 4, tel 044 31 473 

 
Heli Raamets 

PRIA pressinõunik 

http://www.agri.ee/SAPARD


juuli 2003   Tõstamaa Tuuled lk 3 
 

Volikogu istungid toimusid 30. mail ja 19. juunil. 
Seoses suvepuhkustega toimub 
järgmine istung augustis.  
30. mail oli päevakorras :  
1. Vallavanema infominutid  
Toomas Rõhu ettekanne vallavalitsuse 
tööst  
2. 2002. a. eelarve täitmise aruande 
esitas pearaamatupidaja Karin 
Randmäe.  
Otsustati aruanne kinnitada.  
3. Valla ehitusmääruse vastu 
võtmine. Seoses 01. jaanuarist 2003a. 
kehtima hakanud ehitusseaduse ja 
planeerimisseadusega tekkis vajadus 
valla ehitusmääruse parandamiseks ja 
kooskõlla viimiseks uute vastu võetud 
seadustega. Valminud eelnõud 
tutvustas volikogule ehitusnõunik 
Valvo Volgerad. Parandus-
ettepanekuid volikogu poolt ei tehtud 
ja otsustati määrus kehtestada.  
4. Avaliku korra, heakorra ja 
kaevetööde ning kasside ja koerte 
pidamise eeskirjade eelnõu oli 
volikogus arutusel juba kolmandat 
korda. Parandusettepanekuid ei tehtud 
ja otsustati eelnõu kehtestada alates 
10. juunist 2003. a.  
5. Sihtasutuses “Eesti mõisakoolide 
ühendus” osalemisest rääkis valla-
vanem Toomas Rõhu. Otsustati 
osaleda sihtasutuse tegevuses ja 

määrata volitatud isikuks Tõstamaa 
Keskkooli direktor Toomas Mitt.  
6. Maa sihtotstarbe määramise, 
teenindusmaa määramise ja ümber-
kruntimiskavade kinnitamise eelnõud 
esitas valla maanõunik Helle 
Vahemäe.  
Otsustati: Määrata Tõstamaa alevikus 
asuva RAUA (endise töökoja) 
katastriüksuse sihtotstarve: tootmis-
hoonete maa 100 %.  
Määrata Tõstamaa alevikus asuva 
EHITAJATE TEE 5 (endine KEK) 
katastriüksuse sihtotstarve: ühis-
kondlike hoonete maa 100 %.  
Taotleda valla munitsipaalomandisse 
ja määrata maa sihtotstarbeks:  
Endise suurfarmi - TÖÖSTUSE 
katastriüksus - sihtotstarve on: 
tootmishoonete maa 100 % ja endise 
bensiinijaama – VANARAUA 
katastriüksus - sihtotstarbeks on: 
jäätmehoidla maa 100%.  
Otsustati: kinnitada Tõstamaa vallas, 
Männikuste külas MATTI RAND’ ile 
tagastatava ANNUSTE maa 
ümberkruntimiskava ja MÄRT 
ALTPUU’le tagastatava ANNUSTE 
SAUNA maa ümberkruntimiskava.  
Planeeringute vastuvõtmisest ja 
avalikustamisele saatmisest tegi 
ettekande keskkonna- ja arendus-
nõunik Raine Viitas.  

 
19. juunil oli päevakorras:  
1. Vallavanema infominutid.  
Nagu alati oli esimese päeva-
korrapunktina vallavanema ettekanne, 
milles ta rääkis jätkuvast Tõstamaa 
keskkooli remondist ja kavandatavast 
haldusreformist.  
2. Detailplaneeringu algatamine.  
Ettekanne Raine Viitaselt.  
Otsustati: algatada Tõhela külas asuva 
Kastani maaüksuse detailplaneering 
puhke- ja kalastuskompleksi 
rajamiseks.  
3. Maade ümberkruntimiskavade 
kinnitamine. Ettekanne Helle 
Vahemäelt.  
Otsustati kinnitada Tõstamaa vallas, 
Ranniku ja Rammuka külas Hain 
Klaas`ile tagastatava Tooma 
maaüksuse ümberkruntimiskava ja 
Ermistu ning Lõuka külas asuva Ailo 
Aaslaid´ile tagastatava Salumetsa 
(Asoste Jaani) maa ümberkruntimis-
kava.  
4. Volikogu alaliste komisjonide tööst 
tegid lühiettekanded komisjonide 
esimehed Peeter Lapp, Urmas 
Reinfeldt, Elfi Vool ja Heino Tamm.  
Volikogu istung lõppes aruteluga 
valla arengu võimalustest. 

Volikogu infoteenistus  

 

EESTI NÄITEJUHTIDE TEATRITRUPP 
tuleb Tõstamaale teatrit tegema... 

 
Eesti Näitejuhtide Teatritrupp (ENT) 
on vabariiklik kollektiiv, mis loodi 
harrastuslike näitetruppide 
näitejuhtide poolt 1996.a.  Kollektiivi 
kuulub üle 50 Eestimaa näitejuhi. 
ENT'i tegevuse eesmärgiks on 
näitejuhtide pidev erialane täiendõpe 
läbi praktikumide koostöös 
professionaalsete teatritegelaste ja 
teatripedagoogidega. ENT peab oma 
missiooniks Eestimaa ääremaades 
teatritegemise ergutamist ning 
teadvustada kohalikule rahvale 
paikkonna kultuurilugu ja legende. 
Igal suvel on ENT  kusagil Eestimaal 
teatritegemiseks kokku tulnud - 

Suurejõel, Moostes, Pädastes, Rõuges, 
Porkunis, Toilas, Ruhnus.     
11.-20. juulil toimub Tõstamaal 
järjekordne ENT'i suvekool, kus 
valmib õppetöö resultaadina A. 
Kitzbergi lavastus "Rätsep Õhk ja 
tema õnneloos". Lavastajaks soostus 
tulema näitleja ja teatripedagoog 
Rudolf Allabert, muusikaliseks 
kujundajaks Aruküla Huvikeskuse 
näitejuht ja muusik Krista Tiitmaa.  
ENT'i loominguline seltskond võtab 
osa ja aitab oma jõu-nõuga kaasa ka 
Pärnumaa pritsumeeste simmanil, 
Manija laulupeol, kohtumisõhtul 
Lindi-Tõstamaa-Varbla 
harrastusnäitlejatega, 

luulemüsteeriumil Seliste kirikus, 
Tõstamaa legendi esitamisel Leevaroti 
mäel. "Rätsep Õhk ja tema õnneloos" 
tuleb esitamisele Kilingi-Nõmmes, 
Pärnu teatrihoovis ja Tõstamaa 
laululaval.  
ENT'i suvekooli õnnestumiseks on 
toetust jaganud Tõstamaa Valla-
valitsus, Eesti Kultuurkapital ja 
Pärnumaa Kultuurkapitali Ekspert-
grupp. 

 
JÄLGI REKLAAMI JA TULE 

KAEMA! 
 

Ise ka ENT'i liige 
Õnnela 
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Seliste külapäev 
Seni kuni küla veel elab, 

elad sina ka.  
 
Seliste külapäevale, 26. juulil 2003 
aastal, on oodatud Karuga-, Võhma-, 
Peraküla, Metsa-, Seljandi-, Murru-, 
Mäe-, Wihakse-, Putiküla endisi 
külaelanikke,  keda saatus pillutanud 
üle laia maailma ning  siin ja praegu 
elavaid toredaid inimesi, keda 
elutormid pole suutnud juurtega maast 
lahti kiskuda või keda just need samad 
tormituuled siia kandnud. Läbi 
külapäeva ühineb minevik ja 
tänapäev. Elupäevi näinud eitedest-
taatidest  saavad taas Seli küla 
koolijutsid. Mälestustelindil elustuvad 
taas tseenid koolitundidest, pidudest 
rahvamajas ja leerist Seli kirikus, ka 
kurbi hetki sõjaõudustest ja kodukolde 
mahajätmisest. Öeldakse, et  inimene, 
kes minevikku ei mäleta, elab 
tulevikuta. Seepärast on tore, et 
sellistel kokkutulekutel antakse 
minevikuteadmisi edasi põlvest põlve. 
Kindlasti tõstab iga külaelaniku 
eneseteadvust juba ainuüksi fakt, et 
esmakordselt mainiti Seliste asemel 
Sellingel nime 444 aastat tagasi. 
Vähem tähtsad ei ole ka ajaloofaktid 
Püha-Vassili Õigeusu kiriku 
sisseõnnistamisest 139 aastat tagasi ja 
Seli kirjanduseringkonna ja  puhkpilli-
orkestri panus Seli Rahvamaja 
ehitamisse 90 aastat ning hariduse 
andmine Seli kihelkonna koolis 139 
aastat tagasi, mis hiljem jätkus Seli 

algkoolis. Külapäevale kogunejate  
jaoks on aga kindlasti kõige kallimad 
mälestused oma noorusajast, 
lapsepõlvest, kooliteest, esimesest 
armastusest, ulakustest jpm. Kõik see 
ärkab taas meie teadvuses, kui näeme 
üle pika aja vanu tuttavaid, 
koolisõpru, lapsepõlve paiku. Samas 
on ka meil, praegustel külaelanikel, 
mida meenutada ja millest 
taaskohtumisel pajatada. Ka meie ei 
pea ammuste aegade ees piinlikkust 
tundma, sest oleme siiski suutnud 
säilitada kunagist kultuuripärandit –5 
aastat tagasi Jaaguranna Lillelaagri 
eestvedamisel  külarahva aktiivsel 
osavõtul rajuti võsast välja lagunenud 
ja rüüstatud Seliste puukirik, samal 
aastal koristati ja värviti ka Seliste 
rahvamaja, eelmisel aastal avati 
Seliste külatuba ja seekordsel 
külapäeval  avatakse Seliste 
infotahvel, tulevaks aastaks, küla 450 
aastapäevaks ja järgmiseks küla 
kokkutulekuks on plaanis avada 
Seliste kiigepark. Kiigepargi 
korrastustalgutel aprillis ja mais  
osales küla ja lillelaagri peale kokku 
30 inimest. Loodame muidugi 
järgnevatel ühisettevõtmistel veelgi 
suuremat külarahva osavõttu, eriti 
töötute ja noorte külaelanike poolt.   
Seliste küla ja Tõstamaa valla rahvas 
võtab aktiivselt osa kiriku, külatoa ja 
rahvamaja üritustest. Väga tänulikud 
oleme August Nõmmele ja meie seast 
lahkunud Juta Nõmmele annetuste 

eest kirikuremondiks. Rahvamaja , 
kiriku, külatoa  või külaelu 
arendamiseks on külavanemal avatud 
arveldusarve neile, kes soovivad 
pakkuda rahalist toetust.    
Nordea Pank A/a 17000508618 Alex 
Trope (Seliste külaselts)  ja selgitusse, 
mille jaoks soov annetada. Panga-
väljavõtetest ja raha kasutamistest 
annab külavanem aru küla üld-
koosolekul. See peaks garanteerima 
usalduse raha sihtotstarbelise 
kasutamise osas.  
Loomulikult ei ole Seliste külapäev 
mingi kinnine üritus, siia on oodatud 
ka Seliste sõpru lähedalt ja kaugemalt, 
sest lisaks vanade aegade 
meenutamisele pakutakse ka palju 
meelelahutuseks: rahvatantsu, kiriku-
kontserti, külatoa loenguid, 
spordivõistlusi, näidendit ja 
õhtusimmanit. Ka külalisesinejad on  
juba vanad sõbrad-tuttavad -  
Venemaa Filharmoonia solistid 
Jevgeni ja Galina Babin Nizni-
Novgorodist ja Seliste sõprusvalla 
Ceija delegatsioon ja taidlejad Lätist, 
mitmeid külatoa lektorid Pärnumaalt 
ja  luuletaja Evi Tigane  Noa-Rootsist. 
Nii et kogu Tõstamaa valla rahvas 
tulge osa saama Seliste külapäevast.  
Niikaua kuni küla veel elab … 
 

Lugupidamisega  
Seliste külavanem 

Alex Trope  

 

Lõppes Kihnu Väina Merepargi giidikoolitus. 
 
Pühapäeval 15. juunil andsid 11 
Tõstamaa ja Varbla valla elanikku 
giidieksami. Sellega pandi punkt 
märtsikuus alanud giidikoolituse 
kursusele. Giidikoolituse organiseeris 
Kihnu Väina Merepark eesmärgiga 
aidata kaasa piirkonna paremale 
tutvustamisele ning alternatiivse 
ettevõtluse toetamisele. 
 
Giidieksami läbisid Rene Kask, 
Signe Tetsman, Urve Tammela, Aile 
Adams, Piret Volgerad,  Maire 
Adler, Mari Lühiste, Heli Raavel, 

Sirje Põldaru, Eve Arusalu ja Liivi 
Tõnisson. 
 
Kokku alustas koolitust üle 30 
inimese. Kokkusaamised toimusid 
pühapäeviti Tõstamaa ja Varbla 
koolimajades, kes meil lahkelt enda 
ruume lubasid kasutada. Koolitus ise 
sisaldas nii teoreetiliste teadmiste 
omandamist kui ka reaalset giiditöö 
praktikat. Lisaks toimusid 
giidikoolituse raames ka füüsilisest 
isikust ettevõtluse õppepäev ning 
õppereis Matsalu looduskaitsealale. 

Need üritused olid mõeldud ka 
laiemale huviliste ringile ning kokku 
osales neis mõlemal rohkem kui 40 
inimest.  
 
Giidikoolituse läbiviimist toetasid 
lisaks Kihnu Väina Merepargile 
Kohaliku omaalgatuse fond ning 
Kihnu Väina Merepargi Sõprade 
Selts. 
 

Kihnu Väina Merepark 
Heikki Luhamaa 
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Kas tead et ... 
...head tervistavad saunavihad saad 
lisades kaseokstele ka pihlakavarsi. 
...Tellissaare õuna asendavad ühe 
sidruni. 
...jalakrampe ja tõmblemist põhjustab 
magneesiumi puudus. Söö 
täisteratooteid, tatart ja küüslauku või 
määri jalgu õunaäädikaga. 
...seleeni puudust organismis saad 
leevendada maksa, muna, pähklite, 
piima ja kohupiima söömisega. 

...liigesevalu puhul on hea 
taimeleotise vakk. Selleks korja suur 
punt (1 kg) kas raudrohtu, 
vereurmarohtu, mädarõika lehti, punet 
või kadakaokkaid. Peenesta taimed ja 
lase neid 10 l. kuumas vees 45 min. 
tõmmata-seejärel lisa vanniveele. 
...tervistav ja liigestele hea on magada 
mõni aeg männikoorte (peenestatud) 
madratsil. 

...unehäirete puhul võib padja koti 
täita soolikarohu, humalate või 
pärnaõitega. 
 
Kõike seda ja palju muud huvitavat 
(ravimtaimede näidised, jooga-
harjutused, tervisesalatid jne) saime 
teda tervisliku elustiili ja 
ravimtaimede päeval Tõstamaa 
Rahvamajas 19. juunil. 

Efeline 
 

Fotonäitus "Viljandi XXI sajandil" 

Tõstamaa rahvamajas teisipäeval, 22., 
juulil kell 18.00 avatakse Tõstamaa 
rahvamajas fotonäitus "Viljandi XXI 
sajandil". Viljandi 720 aastapäeva 
ürituste raames korraldatav näitus 
tutvustab 720 aastase Viljandi 
muutuvat linnapilti XXI sajandi algul. 
Viljandi külalised ja koju käima 
tulnud endised viljandlased, kes pole 
siin ammu viibinud, ei tunne linna 
enam ära - niivõrd suured on olnud 
muutused viimase kümnekonna aasta 
jooksul. Viljandist on saanud oluliste 
ürituste linn, siin toimuvad erinevate 

kultuurialade festivalid ning 
spordivõistlused, mis toovad kokku 
hulgaliselt rahvast Eestist ja 
maailmast. Palju on ehitatud uusi 
olulisi objekte, mis loovad vajalikkus 
infrastruktuuri nii Viljandi elanikele 
kui külalistele - spordihoone, 
raamatukogu, bussijaam jpt 
uusehitised. Fotonäitus annab elava 
pildi uuenevast Viljandist läbi 
elukeskkonna ja inimtegevuse. 
Viljandi - teemaline näitus Tõstamaal 
jääb avatuks kuni xx. xxini. Fotode 
autoriteks on Elmo Riig, Eha Roosalu, 

Margus Haav, Kaupo Kase, Jaan 
Pääsuke jt. Aerofotode autor on 
Meelis Lokk. Näituse koostaja on 
Viljandi disainer Malle London. 
Näitus on üleval olnud Viljandis 
Ugala teatris Eesti Vabariigi 
aastapäeva ning Paide Vallitornis. 
 

Mari Sobolev  
Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete 

ja turismiameti juhataja 
Tel. 043 54 732  

 

SUVELAAT 
Pootsis 

 
12. juulil kell 10.00 

 
• müüakse ja vahetatakse “kodukootud kaupu” 
• õnneloos 
• rammumehe võistlused 
• ponisõit 
• sportlikud mängud 
• ja palju muud huvitavat 
 

Ootame kõiki müüma, 
ostma ja niisama lustima! 

 

Lisainfo ja laadal müüjate eelregistreerimine 
tel. 051 981 389 
Seoses Tõstamaa keskkooli direktori 
töölepingu tähtaja lõppemisega kuulutab 

Tõstamaa vallavalitsus välja 
KONKURSI 

VABANEVALE AMETIKOHALE 

Tööleping sõlmitakse kuni 1.08.2008  
 
Kandidaadile esitatavad nõudmised:  
• Pedagoogiline kõrgharidus  
• Vähemalt 5 – aastane pedagoogilise töö staaz  
• Läbitud või läbimisel 240 –tunnine 
juhtimiskursus 

Kandidaatidel palume esitada avaldus, CV ja 
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide 
koopiad 31. augustiks Tõstamaa vallavalitsusele 
aadressil Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, kinnises 
ümbrikus Märgusõnaga direktor. 
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SUVEÜRITUSED TÕSTAMAA VALLAS 
11. juulil Pärnumaa Päästeteenistuse kokkutulek 

õhtul Tõstamaa vabaõhulaval SIMMAN 
11.-20. juulil Eesti Näitejuhtide Teatritrupi suvekool Tõstamaal 
12. juulil POOTSI LAAT 
12. juulil kell 12.00 MANIJAL LAULUPIDU 
13. juulil kell 10.00-14.00 Tõstamaa Rahvamajas 

Draamaõppepäev lastele ja noortele 
13. juulil kell 17.00 Tõstamaa kirikus SUVEKONTSERT 

Tiit Peterson (kitarril) ja Tauno Saviauk (flöödil) 
16. juulil kell 20.00 Seliste kirikus luulemüsteerium “Millest sa elad ja hingad?” 

(esitab Eesti Näitejuhtide Teatritrupp) 
17. juulil kell 21.00 Leevaroti mäel etendub “Tõstamaa legend” 

(Eesti Näitejuhtide Teatritrupi esituses) 
19. juulil kell 21.00 Tõstamaa laululaval Eesti Näitejuhtide Teatritrupi  

suvekooli etendus A. Kitzbergi “RÄTSEP ÕHK JA TEMA 
ÕNNELOOS”, lavastaja Rudolf Allabert 

22. juulil kl. 18.00 Tõstamaa Rahvamajas fotonäituse “Viljandi 21. sajandil” avamine 
25. juulil Tõstamaa laululaval PIDU “TULE TAEVAS APPI” vs. “KUUL PÄHE” 
26. juulil SELISTES KÜLAPÄEV (Seliste, Puti, Wihakse, Murru, Seljandi, 

Peraküla, Võhma, Metsaküla, Karuga ja Mäe külade kokkutulek) 
30. juulist 3. augustini Tõstamaa Rahvamajas Kõhutantsu-laager  

(osalema on oodatud ka huvilised meie vallast) 
2. augustil kell 21.00 Tõstamaa Rahvamajas KÕHUTANTSU KONTSERT 
15.-17. augustil VII TÕSTAMAA VALLA PÄEVAD 
9. augustil kell 18.00 Tõstamaa laululaval KINOBUSS 

• Tasuta filmiprogramm (vabaõhukino) 
• Töötuba 
• Ööfilm 
• EURO-filmi telk. 

17. augustil KALMISTUPÜHA – Kastnas kell 10.00, Tõstamaal kell 11.00 
30. augustil Tõstamaa laululaval SUVELÕPU PIDU 
UHKUS! 
Puhkusele minnes ärge võtke kaasa abikaasat: kulu on kaks korda suurem 

ja mõnu kaks korda väiksem. 
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Eesti näitejuhtide teatritrupp 

ETEN
Laupäeval, 19. ju

Tõstamaa L
 
August Kitzbergi talupojajandi 

Rätsep õhk ja tema õnne
 
Lavastaja: Rudolf Allabert 
Lavastaja assistent: Astrid Allese (Kajamaa) 
Laulude tekstid ja viisid: Krista Tiitmaa (Arukü
 
Kaasa teevad: näitejuhid Eesti mitmest paigust 
 

Tule kin
HEI, LAPSED JA NOORED, 
KELLEL TEATRIPISIK SEES! 

 
SIND oodatakse pühapäeval, 13. juulil 

kell 10.00 – 14.00 Tõstamaa Rahvamajja, 
kus saad uusi oskusi näitleja tegevuses. 

Saad end proovile panna ja avastada endas uusi 
oskusi. 
 
Eriti on oodatud kõik Eve Rõhu näite- 
ringides osalejad! 

Õnnela ja
Eesti Näitejuhtide Teatritrupp
TULE MANIJA LAULUPEOLE! 
 laupäeval, 12. juulil 

Selleks astu rõõmsas tujus 
kell 11.00 Munalaiu sadamast praamile 

ja tagasi saad Manijalt kell 16.00 
 
Kui millestki aru ei saa, küsi 

tel. 05236350 või 96 172
Üle mitme-setme aasta on Tõstamaal jälle 
PÄRNUMAA PRITSUMEHED koos... 

PÄRNUMAA PÄÄSTETEENISTUSE
kokkutulek 

11. juulil Tõstamaal 
 
Päev algab  
Kell 10.30 tuletõrjetehnika paraadiga alevis 
11.30 - 16.00 staadionil võistlevad auto- ja 
mootor-pritsumehed 
Pärast seda tõmbavad pritsumehed veidi  
hinge, et õhtul pidada üks vahva 

SIMMAN 
kell 19.00 vabaõhulaval 

Avalöök Soome puhkpillikvintetilt 
"VG-BRASS" 

Jalakeerutuseks annab pillidele tuld 
ans. "Toomas & Marek" 

Meelelahutust Eesti Näitejuhtide Teatritrupilt 

"Jaani äri" hoolitseb keelekaste eest! 

TULE KAASA ELAMA JA LUSTIMA! 
DAB 
ulil kell 21.00 
aululaval 

loos 

la) 

Pääse:  20 kr. täiskasvanu 
10 kr. lastele 

dlasti! 
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Toimetus: 
Lea Rannik Tõstamaa Raam

 Alo Adler Tallinna Tehni
 Trükkinud OÜ Hansaprint

Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi! 
 

Jäägu kõik haigused alati maha, 
Jäägu muudki mured ukse taha. 

Olgu sul sõprade jaoks ikka mahti 
olgu su päevad rõõmule lahti! 

 

Alma Kaimak  89 
Rodefia Vare  88 
Salomia Eeriku  79 

Arno Jürgens  78 
Laine Rand   76 
Arteemi Udu  74 
Herman Randmaa 73 
Leida Udu   72 
Velli Aksen  71 
Niina Algpeus  70 
Leevi Viner  70 

Artur Mitt   70 
Lembit Oks  65 
Ülo Juhkam  65 
Zoja Männikus  60 
Marge Hindreks  60 
Hendrik Raist  55 
Heldur Mändla  50 
 

Õnnitleme uusi vallakodanikke! 
 

Inga Halme ja Andres Kalbach – 
poeg Villem sünd.04.06.2003 

 
Helina Volgerad ja Ahto Peters – 

poeg Kristjan sünd.12.06.2003 
 

Pühapäeval, 13. juulil kell 17.00 
Tõstamaa kirikus 

SUVEKONTSERT 
Tiit Peterson (kitarril) ja 

Tauno Saviauk (flöödil) 
 

Pääsmed juba müügil Tõstamaa 
Raamatukogus 30 kr. 

Õpilastel ja pensionäridel 20 kr. 

PAKUTAKSE TÖÖD 

müürseppadele, maalritele, 
betoneerijatele, puuseppadele jpt. 
ehitustöölistele. 

Info tel. 051 36 501
või e-post: zippoman@hot.ee
Seliste külas toimub 
laupäeval, 26. juulil 2003 a. 

Karuga küla, Võhma küla, Peraküla, Metsa küla, 
Wihakse küla, Seljandi küla, Murru küla, Mäe 

küla, Puti küla kokkutulek. 
 
11.00 Seliste külapäeva avamine ja infotahvli 

sisseõnnistamine. 
12.00 Seliste surnuaiapüha. 
13.00-14.30 Rahvatantsuansamblite esinemine. 
14.30-16.00 Seliste külatoas vestlusringid 

(erinevad lektorid ) 
Spordivõistlused lastele 

16.00 Seliste näitegrupi näidend Seliste rahvamajas 
16.30-17.30 Spordivõistlused peredele. 
18.00 Seliste kirikus kontsert  

Esinevad Venemaa Filharmoonia solistid Jevgeni ja 
Galina Babin ja pianist Maria Kastshejeva 

20.00 Seliste sepakoja esisel väljakul 
Väike-Maarja Näiteseltskond esitab J. Liivi kurbmängu 
XV sajandist “Ordumeister”. Värsid seadis suupäraseks 
Ene-Riina Ruubel, Lavastaja Heli-Lidia Komp 
21.00 Tantsuansambel “Fa” (Seliste rahvamajas) 

pilet: lapsed 10 kr. 
täiskasvanud 15 kr. 

Seliste rahvamajas on avatud näitus Seliste  külade 
ajaloost, loodusfotode näitus. jpm. 

 
Kohapeal on ka supikatel ja loterii ning müügikohad. 
Tõstamaa Vallavalitsus on 25. juunist 
kuni  4. augustini kollektiivpuhkusel.

Info  valveametnikult tel. 96 180
atukogu  tel. 96 184 lea.rannik@mail.ee 
kaülikool  tel. 96 231 alo.adler@mail.ee 
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