
Millest räägiti külakoosolekutel 2004
Tõstamaa vallas on omanäoliseks
traditsiooniks kevadised küla

koosolekud. Aprillikuu jooksul toimus
eri piirkondades 8 koosolekut kokku
163 osavõtjaga. Tavateemadeks
omavalitsuse tegemiste tutvustamine,
arutelu kohapeal tehtavast,
kÜlavanemate valimised, küsimused
vastused.

Aastatega on koosolekud muutunud
sisukamaks. Enamikult koosolekuteIt
tuleb mõni hea mõte, mida rakendada.
Kui tekib asjalik arutelu, tuleb ideid ja
ettepanekuid, on kokkusaamisest
kasu. Kui on vastupidi, on kõigil
kahju raisatud ajast. Vajalik on
arusaam, et:
• kÜlakoosolek iseenesest el

lahendada probleeme;
• eesmärgiks on omavalitsuse
tegevuse tutvustamine, piirkonna
olulisemate probleemide ja ootuste
väljaselgitamine, koos parimate
lahenduste otsimine ehk

kokkuvõtlikult kodanikuühiskonna
arendamine;
• mis on erasektori, mis riigi, mis
vallaja mis iga isiku enda kohus;
• igal tegevusel on maksumus ja
piirid seab olemasolev ressurss;
• hea-halb on tasakaalUs ja ka
kohalikus elus tuleb osata head näha.
Korduvatest küsimustest:
Teed - Tõstamaa vallas on 120

kilomeetrit munitsipaalteid. Hea
meelega viiks kõik kohe mustkatte
alla aga takistab raha puudumine.
Teetööd on kallid, selle mõistmiseks
mõned keskmised hinnad: 1 m2 asfalti
120 kr, 1t kruusa 45 kr + vedu,
hööveldamise tund olenevalt höövlist

300 - 480 kr, tolmutõrje 7000 kr km
jne. Seepärast peame leppima
olemasolevaga. Teetöid teostatakse
vastavalt volikogu poolt kinnitatud
teehoiukavale:

• hööveldamine kevadel ja edasi
vastavaIt vajadusele ja võimalustele

• profileerimine. Teeäärtes tekib
hööveldamise ja kasvukihi tõttu
kõrgem äär, vesi ei voola ära ja
teekate kahjustub. Viimastel aastatel
on mitmel pool teeääri maha lükatud
ja olukord paranenud. Esialgu ei jää
ilus, kuid teeholuks on see vajalik
tegevus.
• truupide ja kraavide (veeviimarite)
korrastamine. Suuremad tööd teostati
möödunud aastal, kui korrastati 10
truupi ja 5 km kraave.
• teekatete parandused. Tänavu on
veetud vallateedele 1260 tonni kruusa.
Parandatud on Riida, Kordoni,
Sutiranna, Ermistu, Järumetsa ja
V ana-Vaiste teekatteid. Tõhelas

teostatakse tööd Alu karjääri
kasutusevõtmisel.

ljärg lk 2)

Külakoosolekust osavõtjad Manijal.
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(algus lk 1)
• tolmuvabade katete ehitus Ja
asfalteerimine.
• teeäärte niitmine. Toimub 2 korda

suve jooksul enamkäidavamatel teedel
• võsa niitmine. Kus asi käest lastud,
tuleb teha käsitsi (tänavu Kanamardi).
Kus võimalik, tehakse traktoriga
korralist hooldust.

• liikluskorraldus ja märgistamine.
Teede lagunemise ajaks piirangute
kehtestamine, vajalike teemärkide
paigaldamine.
• Lume ja tolmutõlje. Talvine
lumetõlje, tehakse iga elamuni. Suvist
to]mutõljet tehakse tänavu vallateedel
3 km ulatuses.

Kui seitse aastat tagasi oli eelarves
teedehoolduseks 60 tuhat krooni,
suutsime hööveldaja kui talvellund ei
tulnud, ka mõne koorma kruusa
vedada. Tänavune eelarve on 450

tuhat krooni ja selle eest suudame
suuremal-vähemal määral kõiki

eelpoolloetletud töid teha. Teetööde
eripäraks on see, et tihti ilmub välja
mõni väga suur spetsialist (rohkem on
neid naissoost), kes ütleb, et
hööviijuht ei oska hööveldada,
kopamees kaevab valesti ja teetöid
tuleb teha hoopis teisiti. Tänavu lubas
üks koguni teeäärte mahahöövel
damise peale kõrvaltvaataja kohale
kutsuda (vist mõtles Pealtnägijat).
Kas vald võtab midagi ette
hulkuvate koertega - jah võtab,
probleemi olemasolu fikseerimiseks
on vaja teha konstaabIile avaldus.
Resoluutsete sammude astumisel

osutuvad paljud loomasõpradeks,
probleemi enam pole ja kohaletulnud
halvad onud tahavad süütule kutsule

ja selle omanikule liiga teha.
Võimalust avaldus kiljutada pakuti ka
külakoosolekutel, kuid
probleemitõstatanud loobusid sellest
nagu tavaliselt. Mõnikord on ka
märksa lihtsam lahendus kui riigi,
vallavalitsuse, politsei ja
koerapüüdmisfirma sekkumine.
Näiteks Manija 14 peret panevad oma
koerad kinni ja probleem selles külas
on lahendatud.
Internetiühendusest

Internetiteenust pakuvad firmad,
vallavalitsus sellega ei tegele. Küll
oleme piirkondades, kus huvi suurem,
koos külavanematega selgitanud välja
huvilised ja üritanud koostöös
firmadega leida sobivaimat ja

odavaimat lahendust, sest üldjuhul on
ühistegevus odavam. Tõstamaal
käivitus näteks äsja 20 liitujaga
süsteem, mis on oluliselt odavam, kui
eraldi teenust ostes. Lahendused on

igas piirkonnas erinevad ja eri
hinnaga, olenevalt sidekaablite
olemasolust, kaugusest mobiili
mastidest jne. Praegu uuritakse
võimalikke lahendusi Kavaru, Pootsi,
Seliste ja Tõhela jaoks. Sobivuse
korral tuleb soovijatel sõlmida leping
teenusepakkujaga. Paraku said mõned
koosolekutel nii aru, et vallavalitsus
lubas interneti panna ja miks veel ei
ole pandud?
Lagunenud hooned, korrastamata
ümbrused - lahenduseks on, kui me
kõik püüame oma hooned-ümbrused
korda teha. Kaaskodanike silma enim

riivavaile on vallavalitsus väljastanud
ettekiljutused ja paljud on asunud
olukorda likvideerima.

Vaja panna prügikaste - arenenud
maailmas on jõutud arusaamisele, et
prahitekitaja peab ise utiliseerimise
kinni maksma. Vastasel korral tekib
prahti kordades rohkem. Valla
jäätmekorra kohaselt peab igal
majapidamiselolema prügikast ja
sõlmitud äraveoleping. Täna see 1/3
majapidamistest ka on. Ülejäänutel ei
ole ja nii ummistatakse avalikke
prügikaste. Näide Selistest, kus
sooviti kasti bussijaama, sest seal on
nii palju prahti, vanad kingad, riided
ja mis kõik veel. Ei kujuta ette, et
keegi bussi peale minnes vanad riided
seljast heidab. Kavaru elanike soov, et
vald paigaldaks busside lõpp-peatusse
prügikasti, kuna bussijuhid viskavad
prahti välja, pole samuti kohane, sest
prahi peab bussifirma ikkagi ise
utiliseerima. Sellistesse kohtadesse

pole kavas prügikaste panna. Küll
paigaldarne vastavalt võimalusele
kaste enamkäidavatesse avalikkesse

kohtadesse. See tegevus on kallis, sest
kast tuleb osta, neid varastatakse ja
lõhutakse, on vaja süstemaatilist
tühjendamist jne.

Kavaru ja Kõpu küla, 17. aprill
Kavaru sadamas
Osalejaid 15, külavanemaks valiti
Elsa Rand

• Küla silt vales kohas, bussijaamas
suur veeloik - probleem edastatud
kiljalikult Audru teerneistriIe,
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telefonivestluses lubas teemeister

probleemi lahendada.
• Arutelu Kavaru sadama

kujundamist külakeskuseks, mida
teha, - vaja süvendada, ehitada kai,
korrastada paadikuur
kooskäimiskohaks, ehitada külakiik,
lõkkeplats, mänguväljak.
Vallavalitsus kÜjutab projekti
• Ettepanek paigaldada mõned
teemärgid ja suunaviidad
vallavalitsus tellib

Manija küla, 17. aprill, Manija
külakeskus

Osalejaid 18, külavanemaks valiti Tiit
Pilt
Eelnevalt korraldas vallavalitsus

otsepostituse teel küsitluse kõigi saare
: alaliste elanike hulgas, paludes välja

tuua põhiprobleemid ja ka selle, mis
hästi. Küsitluse tulemustest ja
külakoosolekust järgmises vallalehes.

Ermistu, Lõuka külad, IS. aprill
Tõstamaa mõisa tallitornis
Osalejaid 6, külavanemaks valiti
Madis Martson

• Vaja korrastada ujumiskoht järve
ääres ja juurdepääsutee - praegune
ujumiskoht eramaal, omanik on
lubanud kasutada. Uue ujumiskoha
rajamine munitsipaalmaale on
perspektiivis, kuid täna puuduvad
vahendid. Tee korrastatakse peale Alu
kmjäärist kruusa saamise võimaluse
tekkimist.

• Arutelu Euroopa Liidu mõjust
külaelule.

Seliste, Päraküla koosolek, lS.aprill
Seliste külatuba
Osalejaid 35, külavanema valimist ei
toimunud, kuna Seliste külavanem
valiti külaseltsi koosolekul 2003.
sügisel.

• Seliste piirkonna arengukava
tutvustas Alex Trope.
• Bussijaama on vaja prügikasti,
kuna see prahti täis (kingad, riided?)
• Töötute rakendamine küla

hüvanguks, soovitakse valla poolt
tasustamist - töösoovijaid, kes
suudavad elementaarset distsipliini
pidada, on periooditi rakendatud.
Teen tööd siis, kui meeldib stiilis ei
ole võmalik rakendada.
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(algus lk 2)
Tõhela, Kiraste, Alu, Männikuste
külad, 19. aprill, Tõhela Rahvamaja
Osalejaid 34, külavanemaks valiti
Andres Laur

• Tõhela piirkonna külade
arengukava tutvustamine ja heaks
kiitmine
• Veetrassi avariilise osa asemele
tehti uus möödunud aastal, edasi ei
ole praegu plaanis
• Teede olukord, mõnel pool vaja
parandusi - tehakse peale Alu karjääri
kasutuselevõttu

• Järveäärne prügikast, kes seda
peaks tühjendama - kuna kast visatud
järve ja ujunud kaldast kaugemale, on
tühjendamine tõesti komplitseeritud
• Hulkuvad koerad

• Melioratsioonikaevud rahvamajaja
kaupluse vahel ilma luukideta 
korduvalt tõstatatud küsimus, luugid
peab paigaldama maaomanik või
kasutaja
• Näotud vanad hooned ja ümbrused

vallavalitsus on saatnud
ettekiIjutused, mitmed on lubanud
olukorda parandada

Kastna, Ranniku, Rammukakülad,
20. aprill Sarapuu talus
Osalejaid 16, külavanemaks valiti Leo
Langus
• Olmepraht. Kuhu panna see, mis
on aastatega kogunenud
• Teed tolmavad - munitsipaal
teedele tehakse tolmutõrjet 3 km
ulatuses.

Tõstamaa alevikoosolek, 20. aprill
Tõstamaa Rahvamajas
Osalejaid 13, alevivanemaks statuudi
kohaselt vallavanem

• Hulkuvad ja kmjad koerad 
politseile avaldust ei oldud valmis
tegema

• Aleviku keskel ajab prügikast üle,
kes koristab ja tühjendab
likvideeritakse, paigaldatakse väikse
auguga kastid kuhu olmeprahti ei saa
panna
• Alevikus pole kuskile istuda -
pingid kujunesid purjus "alevi
sümbolite" istumiskohaks, kui
paigaldada, siis vaja palgata ka
korravalvur ja koristaja
• Suurte majade vahele oleks vaja
liiklusmärki Õueala - paigaldatakse
• Arstipunkti juurde oleks vaja
parkimisplatsi
• Vee- j a kanalisatsioonitrass
hooldekoduni, milla tuleb - vald
üksinda finantseerida ei jõua, esitatud

Tõstamaa Tuuled lk 3

taotlus KIK-ile, on lootus
realiseerumiseks

• Umbrohi soos, vald ei hoolitse
oma maade eest - umbrohusiilud

sellest, et mitmed põllumaa võtnud
kasvatavad seal umbrohtu, oma maad
korralikult harinud ei ole nõus
umbrohus tükkidele ümber asuma.

Olukord laheneb järk-järgult.

Tõlli, Värati külad, 21. aprill
Tõstamaa Rahvamajas
Külaelanike vähese osalemise tõttu (1
inimene) jäikoosolek ära.

Pootsi, Lao, Peerni külad, 22.aprill
Pootsi koolimajas
Osalejaid 25, külavanemaks valiti
Reet Rand

.• Internet - soovijad on kaardistatud,

. otsitakse sobivaimat lahendust

• Pa otsi koolimaja tulevik - laieneb
raamatukogu ja internetipunk, tuleb
külatuba ja ülejäänud ossa Kihnu
Väina Merepargi keskus.
• Jäljekorrad tervisekeskuses, ka
etteregistreerimine ei aita. Kui lõpuks
ette saab, on teenus põhjalik.
Ettepanek tervisekesusele 1 päev
nädalas vastuvõtt alates kella 8-st,
siis jõuaks tagasi 10.30 bussile.

Tõstamaa vallavalitsus tänab

külakoosolekutelosalejaid
........... "", , , .

Tõstamaa Vallavolikogu,korraline istung
toimus 29.04.2004.a.

Enne istungi algust käisid volikogu
liikmed tutvumisreisil Pootsi -Kõpu
Kavaru piirkonnas.
Istungi päevakorras oli:

1. Vallavanema infominutid
külakoosolekutest
arengukava koostamisest

2. Maa sihtotstarbe ja'
teenindusmaa määramine

Ettekande tegi maanõunik Helle
Vahernäe.

Tõhela rahvamajalemäärati
teenindusmaa suuruseks 2.0 ha ja
maa sihtotstarbeks 100% ulatuses
ühiskondlike hoonete maa.

3. Vabade põllumaade
kasutusvaldusesse andmine

Ettekanne Helle Vahemäelt.
Kasutusvaldusesse otsustati anda:

Madis Martsonile 44. 0 ha ja Aldo

Arule 64,2 ha.

Mõlemad on Tõstamaa vallas

põllumajandusega tegutsevad
füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
harivad sama maad juba mitu aastat.

4. Vihakse tuulepargi
detailplaneeringu algatamine
Ettekanne arendus- ja keskkonna
nõunikult Raine ViitaseIt.

Otsustati algatada Tõstamaa vallas
Seliste külas asuva Puti Hindriku

maaüksusele ja' sellega piirnevale
riigimaale detailplaneering 4-5
tuulegeneraatorist koosneva
tuulepargi rajamiseks.

5. Majandusaasta aruande
kinnitamine

2003. aasta aruande esitas volikogule
kinnitamiseks pearaamatupidaja
Karin Randmäe.
Otsustati kinnitada valla 2003.a.
majandusaasta aruanne.
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Sügisel on algamas Tõstamaal algaja ettevõtja koolitus
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Pärnumaa Ettevõtlus- ja arendus
keskus j a Tõstamaa Vallavalitsus
korraldab selle aasta sügisel
(tõenäoliselt september-oktoober)
Tõstamaal piisaval hulgal huviliste
korral (min grupi suurus 12 inimest)
ALUSTAVA ETTEVÕTJA
LÜHIKURSUSE. Algaja ettevõtja
võib olla kuni aasta tegutsenud või
siis on tal alles soov saada ettevõtjaks.
Kursus koosneb 12 erinevast

teabepäevast, päev on keskmiselt 4-5
tundi pikk, kursus maksab osalejale
1000 (üks tuhat) krooni. Programmi
raames koostab iga kursusest osavõtja
äriplaani, abiks on ettevõtlus- ja
arenduskeskuse konsultandid

kohapeal.
Kui te olete kursusest huvitatud, palun
andke endast märku Tõstamaa
Vallavalitsusele 28. maiks, tel 44
96180. Eelregistreerimine on vajalik
selleks, et saaks hakata kursust ette
valmistama. Kui teil on kursuse kohta

täpsemaid küsimusi, palun pöörduge
otse Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse poole tel 44 31 204
(Margus Randmäe).

PROGRAMM

I Osa: Videotreening
• Klientidega ja äripartneritega
suhtlemine

• Suhtlemisprotsessi mõjutamine Ja
omapoolne suunamine

Emast, kui fotogaatist
Kõigepealt, oma emast kui
fotograafist, on ühtaegu tohutult palju
ja samas nii vähe kÜjutada. Seda, et ta
suurepäraseid loodushetki oskab
jäädvustada, teavad kõik©. Teadmata
on ehk see, kuidas omavahel
sobituvad kokku tema korraliku
pereema kohustused boheemlasliku
fotograafi omadega. Üritame sellele
natuke valgust heita.

Esiteks, ema võib tundide VllSI
kadunud olla, koju saabuda südaöösel
ning nõuda, kas ehk keegi on ka
midagi söödavat teinud! Tegelikkuses
on neid olukordi suhteliselt vähe - kui

• Vastastikusele mõistmisele

jõudmine
II Osa: Videotreening
• Suhtlemispartneri rahulolu tagav
tegutsemine
• Videotreening
III Osa: Sisseiuhatus ettevõtlusesse
• Ettevõtluse olemus (põhimõisted);
• Ettevõtja isiksus, eneseanalüüs;
• Ettevõtluse õiguslikud alused;
• Äriõigus, äriühingute vormid
(vormide analüüs);
• Äriplaani mõiste, vajadus, olemus,
äriplaani koostamise põhimõtted
IV Osa: Äriidee analüüs
• Äriidee mõiste;
• Tooted / teenused; turg ja selle

prognooslmme;
• Hinnakujunduse põhimõtted;
• Reklaam;

• Müügiprognoosi koostamise
põhimõtted;

• Tasuvuspunkt ja selle arvutamine;
• SWOT analüüs

• Praktiliste näidete ja ülesannete
lahendamine

V Osa: Finantsplaneerimine
• Äriplaani finantsosa koostamine 
koostamise vajadus ja põhimõtted;
• Müügiprognoos;
• Kasumiaruanne;
• Kassavooplaan
VI Osa: Tööõigus
• Töölepingu vormistamise alused
• Töölepingu sõlmimine'

ta viitsib, ja enamasti ikka, siis on ta
söögi õhtuks valmis teinud ja kaob
metsa alles siis, kui oleme tema
valmistatud õhtusööki nautinud.

Teiseks, emale meeldib, kui keegi
temaga metsa kaasa läheb. Peame
siinjuures märkima, et need, kes
viitsivad temaga kaasa minna, peavad
järgima teatud reegleid - on viisakas
aidata tal kanda kõikvõimalikku
fotokraami, on kohustuslik mõnd
looma nähes või kannatlikult passides
olla hiirvaikselt ning on armas, kui
talvel lumehange kinni jäädes, aitab
keegi tal auto hangest välja lükata.
Lisaks sellele valmistab emale rõõmu,
kui me vahel end kell 04.00

hommikul üles ajame ja läheme koos

• Töölepingu lõpetamine
• Töövõtja õigused ja kohustused
• Tööandja õigused ja kohustused

VII Osa: Füüsilisest isikust ettevõti a
raamatupidamise põhialused
• Raamatupidamise vajadus
• Raamatupidamise sisseseadmine
• Kassapõhine raamatupidamine
VIII Osa: Füüsilisest isikust ettevõtja
raamatupidamine
• Raamatupidamislike ülesannete
lahendamine

IX Osa: Müügitreening
• Suunata algajaid ettevõtjaid
müüvait mõtlema;
• Püsiklientuuri loomine ja

:hoidmine;
• Professionaalne müük Ja
teenindus;
• Praktiliste ülesannete, näidete
lahendamine
X Osa: Konsultatsioon

.• Äriplaani individuaalne koos-
tamine

• Kursuselosalejate individuaalne
nõustamine
XI Osa: Konsultatsioon

• Äriplaani individuaalne
koostamine

• Kursuselosalejate individuaalne
nõustamine
XII Osa: Konsultatsioon

• Raamatupidamise ja tööõigusalane
konsultatsioon

temaga vaatama loomi, linde, keda
enamik inimesi pole tahtnud, viitsinud
või märganud vaatama minna.

Kolmandaks ülesandeks, mida meil,
kui kenasti kasvatatud lastel ja
abikaasai täita tuleb, on kriitiku roll.
Kokkuvõtvalt tähendab see seda, et
kõik pildid, mida te sellel näitusel
näete, on saanud perekond Kääri
ülejäänud liikmete täieliku
heakskiidu.

Me loodame, et see näitus pakub teile
sama suurt rõõmu, kui meilegi©

Liina, Ats ja Ain
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(Kogemata) Looduspäev
Mõnikord langevad meeldivad
sÜndmused ilma organiseerimata
kokku ja kui need Üritused teenivad ka
Üht eesmärki - mis saab veel vahvam

olla! Nii juhtus Tõstamaal 02.mail.
Hommikul kell 8 kogunes
paarkÜmmend linnuhuvilist surnuaia
väravasse. Sealootas kokkutulnuid
Pärnumaa tuntuim "linnumees" Eedi

Lelov, kelle juhendamisel tehti väike
linnulaulu kiirkursus. Teekond kulges

Hr. vallavanemale!
I. Olin meeldivalt Üllatunud, kui
vahetult enne emadepäeva sain Sinult
kilja.
Jooksin kÜla läbi, kÜsitlesin
kÜlaelanikke - kas kõik naised said 3

punktise läkituse. Kuid ei, õnn
naeratas ainult mulle! Silmad

veekalkvel, lugesin Su läkitust ja
järsku taipasin. Mu jumal, see On ju
meie kalli hingusele mineva
põhiseaduse Üks klauslitest ( § 28 ),
mis Ütleb, et puuetega inimesed (mida
olen, mitte vaimupuudega - see on
kõrgem seltskond) ja paljulapselised
pered (mida ka olen) on riigi ja
kohaliku omavalitsuse erilise hoole
all. Aitäh, Toomas! Ainult - kas Sa

mööda Tõstamaa matkarada, mis oma
biotoopide mitmekesisusega pakub
elupaiku paljudele linnuliikidele.
Kuulsime kaelustuvi, metsvindi,
väikese lehelinnu, metskikri, metstiku,
rasvatihase, metslehelinnu jt. laulu.
Nägime hallrähni ja musträhni
pesapaika jne. Lisaks ilus ilm ja
kevadvärske loodus - kõik osalejad
olid vaimustuses.

Sama päeva õhtul kell 18.00
avas Eve Käär oma loodusfotode

mitte ei viksinud seda läkitust maha

kõrgema Ülemjuhatuse peakorteri
käskkirjast nr. 270 ( 16.aug.1941.a. ),
sest punktide arv 3, kandev mõte ja
tuttavaja hõng on samad (teksti loe:
Leonid Mletsin KGB lk.255). Et
andmise rõõm on alati suurem
saamise rõõmust, siis rõõmude
tasakaalustamiseks saadan ka mina

Sulle 3-punktise läkituse.
2. Kui õhtuti põgened koduste
olmemurede eest vallamaja vaikusse,
võta kätte meie kokkulepe 27.maist
2003.a., sÜüvi kokkuleppe sõnastusse,
mis ei pole mitte (saal"lase 3-kordne
eitus) 7. Moosese raamat. Palun kuula
vähem paruness MÜnhausenit, sest
selle inimese suust jookseb ainult

Tõstamaa Tuuled lk 5

näituse, kuhu kogunes samuti palju
huvilisi. Näitusel on eksponeeritud
fotosid lindudest, loomadest,
taimedest või lihtsalt mõnest kaunist

loodusnähtusest (loojang, vetemöll
jne.) Kui nimetatud kahe sündmuse
vahele paigutada veel 5 km kepikõndi
- siis ongi välja kukkunud vahva
looduspäev - ja ime küll - tõesti
kogemata!

Efeline

vale. Mul on juba ammu piinlik
temaga suhelda. Ka majanduslikult
tuleb kasulikum kokkuleppe täitmine,
sest summa suurust, mida ma 19-ndal
mail 2004.a kÜsin, tean ainult mina.
Oleme üks vald! Või keda Sina

esindad? Tee kõik endast olenev, et
ma su eesnime taha ei peaks kiljutama
Uskumatu.

Aga sõber, kui sind hurmab
särav pilk, mis pole truu.
Või su usalduse surmab
ebasiiralt suudlev suu.

(Puskin 1827)

Siin siiralt Eevi Kott

Tere tulemast Euroopa rahvaste Liitu
...nii alustas oma tutvustus inglane
MI'. Richard Freedman, kes töötab
BrÜsselis Euroopa Parlamendi teabe ja
avalike suhete peadirektoraadis. 05.
mail võõrustas Euroopa Parlamendi
ametnikke Pärnumaa Kodukant ja
seoses sellega oli mul au kohtuda
Euroopa Liidu Liikmesriikide
Delegatsiooni kÜmne inimesega Tori
rahvamajas. Tahaks alljärgnevat
tutvustada teile kõigile Euroopa Liidu
Parlamenti ja töökorraldust.
16. aprillil kiljutati Euroopa
Ülemkogu Ateena istungil alla
Ühinemislepingule. Vähem kui
viisteist aastat pärast Berliini müüri
langemist. Selle aasta mais astusid
Euroopa Liitu kÜmme uut riiki: Eesti,
KÜpros, Leedu, Läti, Malta, Poola,
Slovakkia, Sloveenia, Tsehhi Vabariik
ja Ungari. Euroopa Liidu liikmete arv
tõusis 15-lt 25-ni ning selle elanike
arv 380 miljonilt 455 miljonini. Alates
1989. aastast on Euroopa Liit mitme

programmi kaudu toetanud ühinenud
liikmesriikide liitumisalaseid ette
valmistusi, eesmärk on olnud
tugevdada haldussüsteemi, kohaldada
seadusandlust, rahastada erinevate

piirkondade ja maaelu arengut.
Ajavahemikul 2004-2006 on kümne
uue liikmesriigi huvides Euroopa
Liidu eelarve suurenenud üle 40

miljardi euro võrra. Eelkõige on
kasvanud Euroopa Regionaalarengu
Fondi osa, mis toetab Euroopa
keskmisest mahajäänud piirkondi.
Euroopa Liit aitab parandada
liikmesriikides elukvaliteeti, tagab
rahu ning inimõiguste kaitse, isikute
vaba liikumise liidu territooriumil,
võitleb kuritegevuse ja terrorismi
vastu ning on kehtestanud Ühised
keskkonnakaitse, toiduohutuse ja
tuumaohutusnõuded. Euroopa Liidu
projekt rõhutab kultuurilist
mitmekesisust ja traditsioonide
jätkusuutlikku jätkumist.

2004. aasta juunis valivad uute
liikmesriikide kodanikud, kes on
samuti Euroopa Liidu kodanikud, oma
esindajad Euroopa Parlamenti, kuhu
praegu kuulub 626 liiget, siis 732
liiget, kellest 162 on uutest
liikmesriikidest.

Euroopa Parlament 2004. a juunis.
(riik ja kohtade arv): Poola 54, Ungari
24, Tsehhi Vabariik 24, Slovakkia 14,
Leedu 13, Läti 9, Sloveenia 7, KÜpros
6, Eesti 6, Malta 5.

Mis on Euroopa Parlament?
... esindab Euroopa Liidu rahvaid ning
on eurooplaste hääl Euroopa Liidus ja
kogu maailmas. Enamikes
valdkondades võtab õigusaktid vastu
koos Euroopa Liidu Nõukoguga.
Euroopa Ülemkogusse kuuluvad
liikmesriikide riigipead või
valitsujuhid ja komisjoni president.

Uärg lk 6)
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(algus IkS)
Töökorraldus. Parlamendi otsused

võetakse vastu täiskogu
istungjärkudel. Need toimuvad kord
kuus nelja päeva jooksul
Strasbourg'is, lisaks peetakse
täiskogu Brüsselis. Euroopa Parla
mendis on praegu kaheksa poliitiiilist
fraktsiooni. Suurim, Euroopa Rahva
partei, kuhu kuuluvad Eestist Res
Publiea ja Isamaaliit. Parlament saab
tänu oma tõlkijate ja tõlkide

Kutsu maailm endale koju!
Ühel palaval suvepäeval kuus aastat
tagasi väljusin Amsterdami
lennukistning piilusin arglikult
esmakordselt ringi maal, mis pidi
aastaks ajaks saama minu uueks
koduks. Järsku haarasid mul käest üks

punase habemega mees ja 2 naeru
kihistavat tüdrukut. Ehmatusest

ülesaanuna taipasin, et need ongi vist
need inimesed kelle juures ma elama
hakkan. Perekond kuhu ma sattusin

oli tegelikult suurem: ema-isa ja 4
tütart, ah ja , koerad ja kassid ka.
Võõrastus kadus üllatavalt kiiresti
ning peagi hakati mind kutsuma
tütreks number 5.

Olin nagu päris laps, kui sain koolis
hea hinde oli kasuvanematel hea meel,
kui jätsin toa koristamata, sain riieIda.

Sai jällegi väge kogutud ...
Igal aastal, just Jüripäeva õhtul
sammuvad seljakottides väeotsijad
läbi küla.

Ja seda kõike selleks, et 8 päevaks
jätta tsivilisatsioon ja inimesed
kaugele seljataha. Me läheme metsa,
neisse ürgsetesse paikadesse, kuhu
õnneks keegi eriti järgi tulla ei taha.
Algab kevadine näljamatk, ja nii juba
aastaid. Kui inimene jääb ilma oma
põhilisest energiallikast, toidust, siis
hakkab keha õhust, maast, tulest ja
puudeIt jõudu otsima. Nälgpole
piinamiseks, vaid enese korras
tamiseks, väestamiseks. Tradit

siooniliselt nälgime 3 päeva, osad
meist 5-7 päeva. Igaüks valib aja
enesetunde järgi. Kui matka alguses
Kolga luidetel kokku saime, olid osad
meist juba nälgima hakanud, neist
kumas juba sisemist vaikust, pehmust.

jõupingitustele töötada kõikides
Euroopa Liidu' ametlikes keeltes.
Euroopa Parlamendi teenistuses on
ligikaudu 3 500 ametnikku, kes on
võetud tööle konkursi korras kõigist
Liidu liikmesriikidest. Euroopa
Parlamenti president valitakse kahe ja
poole aasta pikkuseks ametiajaks.
Parlamendi juhatusse kuuluvad
president ja 14 asepresidenti, keda
nõustavad viis kvestorit. Euroopa
Parlamendi president on Mr. Pat COX

Ka vanaemasid ja vanaisasid, tädisid
ja onusid, naaberid ja sõpru oli mul
kõiki Eestisse tagasitulles topeltarv.
Kuigi sellest fantastilisest aastast on
mõõdas juba kaua aega, ei unusta ma
kunagi seda, kuidas üks perekond oma
kodu ja südame uksed võhivõõra Eesti
tüdruku jaoks avasid ning minu aasta
vahetusõpilasena unustamatuks
muutsid. Nii nagu mina kord aastaid
tagasi üksi tundmatusse riiki sõitsin,
tulevad ka Eestisse igal aastal
kümmekond 15-18 aastast noort.
Sellega seoses otsib YFU Eesti
rahvusvaheline õpilasvahetus
vahetusperesid Eestisse saabuvatele
vahetusõpilastele. Augustis on
saabumas 12 toredat ja hakkajat noort,
kellest 10 Euroopast, 1 Ladina
Ameerikast ning USAst. 1 neist viibib
Eestis pool aastat ning noored

Seekord siis Il väeotsijat ja kaval
koer Berta, kes kuidagi ei tahtnud
koju jääda, astusid öösel tõrviku tule
valgusel Jäärumetsa poole teeleLigi
20 km, ja olimegi öösel Koeri
karjääris, kõik pisut üleväsinud, aga
rahul, varsti kostiski vaikne norin.
Hommikul ärgates oli ilm imeilus,
päikesetervitus ja mõned
joogaharjutused, tass kuuma teed
sidruniga. Edasi läksime Nätsi raba
poole, sealt Nätsi rabale, kus avanes
rabasaarelt tohutult lummav vaade,
eriti õhtul, kus lõke põles meeter veest
ja laukas ujusid meie põlevad
sooviküünlad. Traditsiooniline laukas
ujumine, jutud oma kodudest,
õnnelikest hetkedest, igaühe poolt
ettevalmistatud 2 laululugu jpm.
Salusaarel hakkasime sööma, kes
rabas toitu, kes alustas rahulikult, aga
maitses küll hästi.Üle raba tagasi
tulles jõudsime ööseks Alu karjääri,
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Parlamendi juures töötab veel 17
komiteed.

Jäi kõlama lause, et praegune
ühinemine lO-le uuele liikmesriigile
oli pigem poliitiline kui majanduslik.
Midagi päevapealt ei muutu. Kõik
omal ajal. Mis siis ikka, elame ja
näeme.

Kohaloli ja kilja pani Alex Trape
Pärnumaa Kodukant juhatuse liige

oskavad kindlasti mingil määral
inglise keelt. Kõik õpilased hakkavad
käima kohalikes koolides ning elama
üle Eesti vahetusperekondades.
Vahetusperekonnaks hakkamine
annab suurepärase võimaluse

•praktiseerida
. > võõrkeeli, tutvuda uue kultuuriga
koduseinte vahel, õppida tundma
iseennast, oma perekonda ja
Eestimaad ning saada endale lihtsalt
juurde uus pereliige kes on selle
võimaluse eestuskumatult tänulik.

Rohkem infot vahetusperekonnaks
hakkamise kohta saab meie

koduleheküljelt www.yfu.ee ning
telefonidelt6286161, 7 305 964

Helen PõUa

YFU Eesti Tartu kontori juhataja

kus jällegi saime lõkke vee ligidusse
teha. Sealt Ermistu äärsesse

nn.karulaande, kus puud 40 m kõrged!
Täiesti puutumatu koht.Viimasel
päeval jõudsime Kastnas mere äärde,
otsisime mahamaetud toidu, tegime
indiaanisauna ja vaikuses läksime
magama.
Selline matk muudab igatüht, teeb
sisemiselt avatumaks, näitab äraenese
nõrgad kohad, paljastab sisemuse, kes
vaid vaadata oskab. Meie oma

kodukoht, niipalju väekaid,
puutumatuid' kohtasid, niivõrd
kauneid paiku ja nii imeline elu.
Ja kui siis koju tulles suitsetad räimi,
sööd musta leiba, istudes omal maal,
ja ühtäkki tajud, kui vähe on õnneks
tegelikult vaja.

Thule
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ÜKS TORE SUVELAAGRI VÕIMALUS LASTELE

Raiesmaa talu asub Häädemeeste vallas, Rannametsa külas (alevikust
taluni on 7 km, Pärnust 32 km, mereni 300 m). Talus on: avar õu
palliplatsiga, lõkkeplats, saun, mere ääres 2 vesiratast, eesti tõugu
ratsahobune, lehm, lambad ja 4-aastase laagristaaziga koer Donna.
Laagri tegevused: matkad, ekskursioonid, ujumine, igapäevane talutöö
vastavalt võimetele ja vajadustele, lõkkeõhtud, sportmängud jm. Laagrit
kÜlastab ka sepp, kes õpetab tegema lihtsamat sepatööd.
Toitlustamine: lapsed söövad peamiselt naturaalset talutoitu.
Laagrid on järgmised:
12.-17.juuni 2004 (6 päeva, 14 last ) looduse laager
25. juuni - 7. juuli 2004 (12 päeva, 15 last) keelelaager (neist 9 last
Narvast)
12. - 17. juuli 2004 (6 päeva, 14 last) looduse laager
26. - 31. juuli 2004 (6 päeva, 14 last) looduse laager
23. - 28. august 2004 (6 päeva, 14 last) looduse laager
Tuusiku maksumus Ühele lapsele

keelelaagri puhul 650.- krooni,
looduse laagri puhul 360.- krooni.

Info saamiseks ja registreerimiseks helista taluperemehele Lembit
KÜnnapas'ele 56625366 või kÜsi Õnnelalt.
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Üks Mälestus

Erich Taal

80
Õnnesoov sÜnnipäevaks

Töökaaslaste poolt
Maria

Lp.aiapidajad!
Sillametsa talu Pootsis alustas igakevadist
taimede müüki. Saadaval suur valik
köögivilja- ja lilletaimi.
Olete oodatud igal ajal, siiski parim aeg on
õhtuti.
Müügipäevad Tõstamaal Härma poe (Varbla
mnt) juures reedeti al. 07.maistjaanipäevani
kell 9.00 - 11.00. Tõhela poe juures 14. mail
ja 04. juunil kell 12.00 - 13.00
Töörohketja edukat kevadet soovides Milvi
Tel. 44 96 354 ja mob. 52 800 86

MIS TOIMUB?

Kuni maikuu lõpuni saab vaadata
Tõstamaa Rahvamajas

Eve Käär'i Loodusfotode näitust

PÜhapäeval, 23. mail kl. 13.00

Pärnumaa Noorte Orkestri ja Tõstamaa
Puhkpillistuudio ühiskontsert

Vana rahvamaja kõrval (vihma korral rahvamajas)

LAPSED!

Olete oodatud lastekaitsepäeva tähistama
Teisipäeval, 1.juunil kl. 11.00
Tõstamaa laululavale väikesele kontserdile ja kauge
kÜlalisega mängima'

Pärast seda kell 12.30 avame Tõstamaa Rahvamajas
MUUMINÄITUSE, kus saab vaadata
muumisÜmboolikat, -raamatuid ja - videot.
Kui sul on kodus muumitegelasi kujutavaid mänguasju
või esemeid, siis too neid teistelegi näha. Võid ka tuua
oma lemmikmänguasju või joonistada midagi toredat!

Reedel, 28. mail kl. 19.00
Tõstamaa kirikus

Estonian Business School'i Kammerkoori
kontsert

Tasuta
PÜhapäeval, 30. mail kl. 14.00
Tõstamaa kirikus

Jumalateenistus

teenib õp. Tiina Janno

SELISTE KÜLATUBA KUTSUB!

PÜhapäeval 16. mail kell 15.00
Ela Tomson - endine saatesalja "Prillitoos" saatejuht
Euro Parlamendi Res- Publica kanditaat, Riigikogu
liige jne. Tule tutvu ja suhtle.

PÜhapäeval 30. mail kell 16.00
SuvistepÜha kombed ja uskumused (preester Afraht
Tartust). ja kalmistul endise Seliste preestri Mihhail
Tsõtõrkini ja tema pere kalmuplatsi taas
sisseõnnistamine ja palve.

POOTSIS!

"Pootsi lipp"
Kavandeid tuli kokku 31. Lipukavanditega saab
tutvuda ja hinnata Pootsi raamatukogus (lahtioleku
aegadel) kuni 15. maini. Võitnud lipukavandi trÜkime
ära ka j ärgmises vallalehes.

Aitäh kõigile osavõtnutele!
Elfi jaReet

29-ndal aprillil alustasime Pootsi korrastustalgutega.
Korda said tehtud Pootsi, Lao ja Peerni teeääred. Tore,
et kÜlarahvas aktiivselt sellest üritusest osa võttis. Ka

terve koolipere lõi hoogsalt kaasa ja kokad olid
valmistanud maitsva talgusupi.

Aitäh Teile, pootslased!

Eelteade:

12. juunil toimub Pootsi laat
Eelregistreerimine kohtadele tel. 51 981 389
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Õnnitleme uusi vallakodanikke!

Tiina Sahtel - tütar

MARLEEN sÜnd. 25.04.2004.a.

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arendus

keskus ning Tõstamaa Valla

val itsus korral da vad PÄRNUMAA ETTEVÕRUS- JA ARENDUSKESKUS

20. mail kell 15:00 kuni 17:00 Tõstamaa Rahvamajas

>INFOSEMINARI'ETTEVÕTJATELE
f·-'o·· .~. ~ .. - "{'

Käsitletavad teemad:
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
teenused;
Kuidas taotleda:

D Stardiabi;
D Infrastruktuuritoetust;
D Koolitustoetust juhtkonnale ja

töötaj atele;
D Messitoetust;
D Nõustamistoetust.

Seminari viivad läbi Pärnumaa Ettevõtlus
ja Arenduskeskuse konsultandid.

Seminar on tasuta.

Registreerimine hiljemalt 18.05.2004
Tõstamaa Vallavalitsus, telefon 44 96 180
http://keskus .parnumaa.eel

Reedel, 21. mail kl. 21.00
Seliste Rahvamajas

Tantsuõhtu kõigile _
Muusikat ans. "M&O"

Esinevad Tõstamaa noored kantritantsijad

Pilet 25kr, õpi I. ja pens. l5kr.

Tõstamaa
Keskkooli

-
LOPUAKTUSED

IX klass 18. juuni kell 17:00

XII klass 19. juunil kell 16:00

14. mail kell 10
Tõstamaa Rahvamajas

Tõstamaa Vallavalitsuse tellimisel

Pärnumaa Talupidajate Liidu

INFOPÄEV KESKKONNA TOETUSTEST

Osalejatel võimalus saada tunnistus 6 tunnise õppuse
läbimisest. Tunnistus on vajalik keskkonnatoetuse
saamiseks, koolitus peab toetuse saajalolema läbitud
hiljemalt 10. oktoobriks.

'Kasuta võimalust läbida koolitus kodukohas!
Eelregistreerimine telefonil 44 96 180

Laupäeval, 22. mail kl 21.00
Tõstamaa Rahvamajas

Tõstamaa n.äitetrupp esitleb:

Agapetus'e "PATUOINAS"
(farss 3-s vaatuses)

Õhtu jätkub tantsuga - ans. "TREFFUNX"
Ka omaalgatuslikud etteasted on teretulnud!

Pilet 25kr.

Rahvamaja ringide liikmetele lOkr.
Kui soovi, telli laud

. Avatud baar.

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool

Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

lea.rannik@mail.ee
alo.adler@mail.ee


