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Nii nägi välja meie esindussaal Vabariigi aastapäeva puhul 

 

 
 

Vapimärgid andis üle vallavolikogu esimees Heino Tamm 
 
 Tõstamaa valla vapimärgi omanikeks said sel aastal 
Efeline Liiv ja Maimu Juhkam. Nii Maimu kui ka Evi on 
selle au ära teeninud kauaaegse  Tõstamaa  vallaelus 
osalemise  ja  uute ning rahva eneseteadvust tõstvate 
ettevõtmiste jõudumööda toetamise eest. 

Palju õnne! 
(Värskete vapimärgiomanike lühiiseloomustus järgmisel leheküljel) 
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Kihnu Väina Merepargi keskus 
(endine Pootsi koolimaja) 

Pärnumaa, Tõstamaa vald,  Pootsi küla 
30 km Pärnust, tel.53 468 635 

Sobiv koht õppepäevade, koolituste, 
õpilasürituste, laagrite, matkade, sünnipäevade, 

pidude jne. korraldamiseks 
� Majutus 16 kohta, vajadusel lisa 
       ümberkaudsetes turismitaludes 
� Toitlustamine ettetellimisel, peielauad 
� Õppeklass, seminariruum, internet 
� Loodusmatkad matkajuhiga 
� Vaibakoda, kudumisõpetus 

Info ja tellimine 53 468 635, 
 kristiina@tostamaa.ee 

 
L.P.ÜHISVEEVÄRGI- JA 

KANALISATSIOONI TEENUSE TARBIJAD. 
 

Vastavalt Tõstamaa Vallavalitsuse Määrusele nr.17 
(22.02.2005) muudab Oü SuFe alates 1. juulist 

2005.a. vee ja heitvee teenuste hinda. 
 

Kõigile tarbijatele ( nii füüsilistele, kui 
juriidilistele) hakkab 1m³ vett maksma 8.47kr  

ilma käibemaksuta, mis teeb lõpphinnaks 10 kr/m³. 
Kõigile tarbijatele ( nii füüsilistele, kui 

juriidilistele) hakkab 1m³ heitvett maksma 8.47kr  
ilma käibemaksuta, mis teeb lõpphinnaks 10 kr/m³. 

Abonenttasu 0 kr. 
Kõik sõlmitud lepingud jäävad kehtima. 

Kehtiva hinnaga saab vee ja heitvee teenuste eest 
tasuda 30.juulini 2005.a. 
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Kohalviibinud vapimärgi omanikud 
 
 MAIMU JUHKAM 
 
….asus tööle Tõstamaa Keskkoolis 1969. aasta 1. sep-
tembril algklasside õpetajana ja töötas sellel ametikohal 
kuni 2004.aastal pensionile jäämiseni. 
 Oma töös on Maimu  olnud väga kohusetundlik, mis 
on väljendunud tundideks ettevalmistumisel, õppevahendite 
valmistamisel ja uue otsimisel. Tema töötulemused on 
ilmnenud õpilaste heades teadmistes nii tasemetöödes kui 
ka maakonna aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Alati on ta 
püüdnud oma kogemusi noorematele pedagoogidele edasi 
anda ja kooli arengusuundades kaasa rääkinud, ettepanekuid 
teinud. 
 Aktiivne on ta olnud ka lastevanemate kaasamisel 
kooliellu, korraldades nendega koos huvitavaid üritusi, 
samuti ekskursioone, matku, kevadisi klassilõpetamisi. 
 Tema õpetatud rahvatantsijad on alati 
heatasemeliselt esinenud ja osalenud nii maakonna kui ka 
vabariiklikel tantsupidudel. Paljud, kes temalt lapsena 
tantsupisiku saanud, naudivad tantsu veel täisealistenagi. 
Ka oli ta aastaid folkloorirühma juhendaja. Kindlasti on 
Maimu meie kohalikku kultuuriellu jätnud teoka jälje. 
 Iseloomult on Maimu sõbralik, tasakaalukas, avara 
silmaringiga ja suurepäraselt nalja mõistev naine. 
Suhtlemisel leiab oskuslikult kaasvestlejaga kontakti, on 
taktitundeline ja väga kohusetundlik. 
 Maimu on  koos abikaasaga üles kasvatanud kaks 
töökat tütart. 
 Lähematele töökaaslastele on  ta „väikeste 
krutskitega  Mummi“. 

 
 

Efeline Liiv ja Maimu Juhkam - 2005 
 
EFELINE LIIV 
 
….alustas Tõstamaa Keskkoolis 1. septembril 1970.   a. 
bioloogiaõpetajana, hiljem lisandus ka geograafiaõpetaja 
amet kuni pensionile jäämiseni. 
 Oma tundides kasutas ta alati palju näitlikke 
õppevahendeid ja praktilist tegevust. Ta oli koolis üks 
esimesi, kes klassis kitsasfilme näitama hakkas. Õpetaja 
Liivi juhendamisel valmistasid õpilased  taimedest, 
putukatest ja muust loodusest kogutud materjalist 
huvitavaid kollektsioone. Maakonna ainekonkurssidel ja 
olümpiaadidel saavutati tema õpetatavates ainetes häid 
tulemusi. 
 Edukas oli Efeline töö loodussõprade ringi 
juhendajana. Selle ringi töö kaudu arendati lastes huvi 
looduse ja keskkonnakaitseprobleemide vastu. Rajatud sai 
looduse õpperada, mille Efeline nüüd uuesti taastas. 
 Ka pensionärina on Efeline aktiivselt ja 
novaatorlikult kaasa löönud valla keskkonnaküsimustes. 
Tervise ja hea enesetunde säilitamise nimel õhutanud 
kaaslasi loodusrajale, kepikõnnile või lihtsalt 
jalutuskäikudele vabas looduses. 
 Pea igas meie valla lehes „Tõstamaa Tuuled“ on 
võimalik tema kirjutatud artiklitest lugeda infot huvitavate 
raamatute ja huvitavate inimeste ning vallasündmuste 
kohta. 
 „Vokiratta“ tegemistest-käimistest võtab Efeline 
atiivselt osa. 
 Iseloomult on Efeline elav, aktiivse eluhoiakuga, 
suure lugemis- ja reisihuviga ning laia silmaringiga. Kunagi 
ei keela ta noorematele oma professionaalset erialast abi. 

 
 

Autu ja võlts Lembitu 
 
 Nii alustasid ristisõdijad oma 
pöördumist Lehola Lembitu poole. 
Mina alustan väljavõttega kohtu-
määrusest:  

Mõista Tõstamaa Vallavalitsuselt 
välja riigilõiv (10 krooni) Eevi Kott 
(isikukood 45001084215) kasuks 
ning lähtuvalt osapoolte 
kokkuleppest tasuda riigieelarvest 
eraldatud vahendite arvelt selleks 
ettenähtud korras esindaja tasu 

õigusteenust osutanud advokaadile 
Ants Nõmmikule ning mõista sama 
summa (3681 krooni ja 60 senti) 
Tõstamaa Vallavalitsuselt riigitulu-
desse. 
 Kohtusse pöördumine oli 
viimane samm. Olime piisavalt>>> 
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>>>talunud alandusi, alatusi, valet ja 
lubadusi Sinu poolt juhitud äriühingu 
“Tõstamaa Vald” maaga tegelevatelt 
figuuridelt.  
 Oktoobris 1997.a. vaidlesime 
praeguse Sauna-Mardi kinnistu 
piiride üle. Algul valetati, et on 
väljastatud ehitusluba. Kontrollisime 
– ehitusluba puudus, isegi avaldust 
polnud esitatud. Valede generaator 
Helle töötas igal juhul täistuuridel ja 
lõpuks erastati maa ostueesõigusega 
(4,06 ha) sauna renoveerimiseks. 
Fenomenaalne! Kujutate ette sauna, 
mis laiub 4.06 hektaril! Õige, rasketel 
aegadel – sõda, erastamine, äras-
tamine – hakkavad levima parasiidid 
– täid ja nende leviku tõkestamiseks, 
minimaalsete kulutustega, on vaja just 
suurt sauna. Paned riided kambrisse, 
seni kuni jalutad  kambri teise otsa, on 
täid nälga surnud, seda tänu kambri 
pikkusele. 

 Veinivendade liidu liige ja 
Pärnumaa maavanema kt T.Kivimägi, 
olles ilmselt kerges alkoholijoobes, 
andis oma allkirjaga nõusoleku 
sajandi suurehitise seadustamisele. 
Isegi 02.02.2005.a oli T.Kivimägi 
valmis tööks ja T.Rõhu kaitseks. Teist 
meelt on aga EV Maa-amet. Väljavõte 
kirjast: 
 Seega võiks tinglikult 
teenindusmaa määramiseks lugeda 
Tõstamaa Vallavalitsuse 02.märtsi 
1999.a. korraldust nr 24-E, milles 
antakse nõusolek 4,06 ha maa 
ostueesõigusega erastamiseks. Maa-
ameti hinnangul sellises ulatuses 
poolelioleva saun-suvila juurde maa 
erastamine ei ole eeltoodu tõttu 
kooskõlas kehtestatud korraga ning on 
seega ebaseaduslik. Pärnu maavanem 
on oma 11.juuni 1999.a. korraldusega 
nr 1764-m nõustunud Mardi-Sauna 
maaüksuse erastamisega Tõstamaa 
Vallavalitsuse 02.märtsi 1999.aasta 

korralduse nr 24-E tingimustega. 
Seega pole maavanem vajalikul 
määral kontrollinud maa ostuees-
õigusega erastamise õiguslikke 
aluseid, mis on vastuolus Vabariigi 
Valitsuse 06.11.1996.a. määrusega nr 
267 kinnitatud “Maa ostueesõigusega 
erastamise korra” punktis 23 
sätestatuga. 
 Toomas, ärimees Sa oled, ei 
vaidle, kuid valiti sind Tõstamaa valla 
omavalitsusse, mitte oma valitsusse. 
Vaata, mõisted ja kirjapilt (EV 
Põhiseadus XIV peatükk) pole teps 
mitte ühesed. Ühe Ameerika 
presidendi ametissevannutamisel 
kõlas: … Mul onn mägedes on, seal 
kus piisoneid karjana koos… 
 Soovime Sulle karjaõnne, selle 
sõna kõige laiemas mõistes, sest 
orjameelsed moodustavad ka karja. 
 
Karjainstinkti mittepõdev 

 Vello Karlson 
 
 

Kuidas kodukanti turvalisemaks muuta? 
 

 Alates veebruarist on ka 
pärnumaalastel võimalik üha enam 
oma elukeskkonda turvalisemaks 
muuta ning kuritegevust juba varases 
staadiumis ennetada. Seni peamiselt 
Tallinnas ja Viljandis edukalt töötav 
naabrivalve projekt on alustanud 
tegevust ka Pärnumaal. Kindlasti on 
ka Sinu huvides see, et kodukohta 
turvalisemaks muuta. Ka Sina ei taha, 
et maja ümber luusiksid 
ebasoovitavad inimesed ja et Sa 
peaksid oma vara pärast pidevalt 
mures olema.  
 Naabrivalve on samas 
naabruskonnas olevate majapidamiste 
ühine järelevalve ja abistamise 
süsteem, mis aitab naabruskonna 
inimestel ühiselt kaitsta ennast ja oma 
omandit ning vähendada hirmu 
kuritegevuse suhtes. Naabrivalvet 
saab alustada nii korterelamus kui ka 
eramajade piirkonnas. Silmahakanud 
korrarikkumistest või kahtlust-
äratavatest juhtumitest teatatakse 
politseile, kes oskab vastavalt 
laekunud teatele kiirelt tegutseda. 
Korrarikkumiste ennetamiseks ja oma 
elupiirkonna turvalisemaks muutmi-
seks saavad naabrivalves osalejad teha 

ettepanekuid kohalikule omavalit-
susele ja politseile. Naabrivalve 
sektoris väheneb kuritegevus 
keskmiselt 70%. 

Paljud meie hulgast ei saa 
majanduslikel põhjustel lubada endale 
näiteks kallist signalisatsiooni-
süsteemi -  siin tulebki kõige paremini 
välja naabrivalve projekti eelis. Ei aita 
ka kõige kallimad lukud ja 
valvesüsteemid, kui ukse lõhkumise 
peale keegi ei reageeri. Peab meeles 
pidama, et kui täna käidi naabri juures 
vargil, siis homme võid juba Sina 
ohvriks langeda. Kodust lahkudes 
saad Sa tuttavaid naabreid paluda, et 
nad jälgiksid Sinu korterit, et seal ei 
toimuks midagi kahtlast. Pikemaks 
ajaks kodust lahkudes saad naabreid 
paluda tühjendada oma postkasti, et 
ebasoovitavad isikud ei saaks aimu, et 
Sind pole pikalt kodus.Samuti saad Sa 
naabrivalve käigus abi oma auto või 
jalgratta valvamiseks majahoovis. 
 Kõik naabrivalvega liitunud 
majad saavad ka vastava märgistuse. 
Sildid ja kleebised kirjadega „Naaber 
valvab“ annavad kõigile kurikaeltele 
märku, et oht tabatud saada on selles 
piirkonnas kindlasti suur ning iga 

õigusrikkumine saab suure tõenäo-
susega takistatud. Lisaks turvatundele 
ja kuritegude ärahoidmisele pakub 
naabrivalve ka laiemaid võimalusi 
ühtse kogukonnatunde tekkimiseks 
ning selle kaudu aitab kaasa ühtsete 
ning turvaliste kogukondade sünnile.  
 Lähemat infot naabrivalve 
kohta saate nii kohalikult 
projektijuhilt kui ka Eesti Naabrivalve 
ühingust. 

Eli Lilles 
Pärnu projektijuht 

eli@naabrivalve.ee 
+ 37 256 988 110 

Eesti Naabrivalve ühing 
Telefon  6 522 522 

www.naabrivalve.ee   
info@naabrivalve.ee 

  
Lindi soo matkast 

huvitatud! 
 Kahjuks lükkub meie jalgsiretk Lindi 

sohu edasi, kuna liiga paks lumi 
 takistab meid sood avastamast. Ära 

seda retke me kindlasti ei jäta, 
 vast kohtume aprillis.  

 
 Raine Viitas 
 vallavalitsus 
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Vallaeelarve 2005 
 

 4. veebruaril kinnitas volikogu valla käesoleva aasta eelarve mahuga 16 845 595 krooni. Valla jaoks on see 
olulisemaid dokumente, mis määrab, mida 2005. aastal tehakse. Eelarve koostamine on protsess, mille aluseks on 
arengukavas olev. Arvesse võetakse külakoosolekutel tehtud ettepanekud, vallaasutuste taotlused, volikogu liikmete ja 
komisjonide ettepanekud ja vajadus täita seadustega omavalitsusele pandud kohustusd. Kaalutakse tehtava vajalikkust, 
mahte ja optimaalsust. 
Tulud  

KOKKU    16 845 595  
Füüsilise isiku tulumaks     4 152 000  
Maamaks     1 420 000  
Riigilt     8 516 056  
Teistelt ov        490 000  
Majandustegevus, teenused     1 312 100  
Tulu varadelt        419 250  
Ületulev jääk        536 189  

 
Kulud                      %  

Üldvalitsemine     2 209 000    13,1  
Volikogu       148 000      0,9  

Vallavalitsus    1 866 000    11,1  
Reservfond       150 000      0,9  

Valimised        45 000      0,3  
Haridus     8 747 955    51,9  

Keskkool    6 498 665    38,6  
Lasteaed    1 121 465      6,7  

Õpilastransport       439 000      2,6  
Hariduse majandus       145 565      0,9  

Koolitoit       157 000      7,1  
Teenuse ost       225 000      1,3  
Tallinna võlg       161 260      1,0  

Kultuur     1 256 775      7,5  
Tõstamaa rahvamaja       462 465      2,7  

Tõstamaa raamatukogu       254 065      1,5  
Tõhela rahvamaja       271 985      1,6  

Pootsi raamatukogu       120 260      0,7  
Sport        90 000      0,5  

Kultuuriüritused        18 000      0,1  
Trükised        40 000      0,2  

Vallamajandus        957 655      5,7  
Majandus       145 565      0,9  

Teed       200 000      1,2  
Kalmistud       142 000      0,8  
Transport       124 090      0,7  
Keskkond        46 000      0,3  

Pootsi keskus       240 000      1,4  
Haljastus        60 000    

Sotsiaal     1 744 409    10,4  
Toimetulekutoetus       513 297      3,9  

Puuetega inimeste toetus        64 000    12,9  
Valla sotsiaaltoetused       269 100      1,6  

Hooldekodu       832 555      4,9  
Avahooldus        50 460    18,8  

 

 Tulumaksu planeerimisel on võetud aluseks 
Rahanusministeeriumi prognoos. 
 Maamaksumäära tõstetud ei ole ja kavandatud tulu 
on 2004. aasta tasemel. 
 Riigieelarvelistest eraldistest moodustavad valemi 
järgi eraldatav tulude tasandusfond 2,91, hariduskulud 
4,11, õpilaskodu toetus 0,51, kultuuritöötajate palgatoetus 
0,12, toimetulekutoetus 0,49, puuetega inimeste toetus 0,06 
ja toetus Manijale 0,1 miljonit. 
 Teistelt omavalitsustest laekuvast moodustab 
enamuse väljastpoolt valda koolis käivate õpilaste 
kohamaks. 
 Majandustegevuse ja teenuste laekumise moodus-
tavad lasteaia, hoolde- ja õpilaskodu kohamaksud, 
kantseleiteenused ja riigilõivud, busside tulu, koolitoit-
lustus, Alu karjäärist ja turismitegevusest laekuv.  
Tulu varadelt moodustavad munitsipaalruumide üürid ja 
vallavara müük.  
 Ületulevast jäägist moodustab 0,5 miljonit laen, 
mida kasutatakse koostamisel oleva käesoleva aasta 
investeeringute kava teostamiseks 

Palju tänu 
 vallavalitsusele minule vapimärgi omistamise 
puhul. Tänan ka kõiki armsaid inimesi, kes mulle lillede 
ja kingitustega poolehoidu avaldasid. 

Efeline 
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Lasteaia lood. 
 
11. märtsil toimus lasteaias kolmandat 
korda lauluvõistlus. Osa võtta said 
kõik lapsed, kes ise soovisid. 
Võisteldi kahes vanuserühmas: 4 - 5 

aastased ja 6 - 7 aastased, kokku 17 
solisti. 
Noorematest lastest tunnistati 
parimaiks  Helevi Jurjev ja Tanel 
Ristsalu. 
Vanematest aga Teele Tõnisson ja 
Kevin Heamets. Kiidusõnu teenisid 

kõik esinejad. Võitjad osalevad 18. 
märtsil kultuurimajas valla laste 
lauluvõistlusel. 
Täname auhindade eest Shalomi 
kauplust  ja ka laululaste hindajaid 
Maimut, Merlit, Lindat, Keiut ja 
Karinit

. 
 

Täiskasvanute vältimatust hambaravist 
  
 Nooremate kui  19 aastaste 
isikute hambaravi  ja ortodontia 
(hambumuse raske häire 
korrigeerimine) eest võtab haigekassa  
teenuse maksmise kohustuse üle juhul 
kui haigekassa on sõlminud 
hambaraviasutusega ravi rahastamise 
lepingu. 
 Laste ortodontilise ravi  puhul 
tasub haigekassa ainult kuue (6) 
tervishoiuteenuste loetelus oleva 
diagnoosi korral.  
 Nii hambaravi kui ortodontilise 
ravi  puhul on tingimuseks, et 
osutatav teenus  või diagnoos on 
kantud Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetellu.  
 19-aastased ja vanemad 
patsiendid tasuvad ravi eest vastavalt 
raviasutuse hinnakirjale. Kaasa 

arvatud rasedad, väikelaste emad, 
pensionärid ja puuetega inimesed.  
 Erandina osaleb Haigekassa 
kindlustatud täiskasvanutele vaid 
vältimatu abi andmisel.  
  Tervishoiuteenuste korralda-
mise seaduse kohaselt on vältimatu 
abi selline tervishoiuteenus, mida 
tervishoiutöötaja osutab olukorras, 
kus abi edasilükkamine või selle 
andmata jätmine võib põhjustada 
abivajaja surma või püsiva 
tervisekahjustuse.  
 Vältimatu abina maksab 
haigekassa suure mädakolde 
avamise või niisugust põletikku 
põhjustava hamba väljatõmbamise 
eest.  
 Mädapõletikud näo piirkonnas 
võivad edasi areneda ülikiiresti. Selles 
piirkonnas on rohkesti lihastevahelisi 

tühimikke, mädane põletik võib levida 
kaelale ja rindkerele, tekkida võib 
veremürgitus. 
 Selle üle, kas tegu on vältimatu 
abiga, otsustab arst. 
 Väike mädakolle, näiteks 
juurealune algav mädapõletik, 
põhjustab küll juba suurt valu, kuid ei 
käi veel vältimatu abi alla, sest 
tegemist ei ole eluohtliku olukorraga. 

Siis vajatakse tugeva hambavalu ja 
paistetuse tõttu esmaabi, selleks on 
hambakanalite avamine, et ülerõhk ja 
surve hambale kaoksid ning valu koos 
sellega.   
 Esmaabi on tarvis ka 
hambanärvi põletiku ehk pulpiidi 
puhul. Tuleb teha tuimastav süst ja 
võtta haige hambanärv välja. 
Esmaabi eest tasub inimene ise. 

 
MEIE OMA AASTARÜTM JA PÖÖRIPÄEVARIITUSED. 

 
    Kuu ja päikese rütm on meid 
saatnud aastasadu, käies ikka 
sarnaseid ringe mööda.Vanade 
eestlaste sirvikalendri järgi on meil 
praegu aasta 10 218. 
   On usutud erinevatest aegadest 
paljusid asju, on ristisõdagi meid vere 
ja mõõgaga laastanud, kuid midagi on 
jäänud meile endile.See on eestlaste 
oma usk, komme, uskuda puud ja 
kivi, viies temalt abi paludes, 
ohvriande erinevate tähtpäevade 
puhul.Nii on märgatud hiite, 
ohvrikivide, pühade allikate ja puude 
tekkekohti.Ka paikasid, kus teatud 
inimese või nõia elamaasumisel tekib 
kindel paik ja kõlakoda otse 
loodusesse, loomad tulevad 
ligi,(kaarnad ja hunt), taimekooslus 
muutub,Nii tekkis ka Leesoja hiis, 
vaikselt ja pikkamööda siiani 
kujunedes, sest looduses ei tohi olla 

kiiret, igal asjal ja ajal on oma koht ja 
tähendus. 
   Pööripäevariitusi peeti külades 
vanasti ikka aastaaegade vahetu-
misel.Tehti erinevaid toiminguid, 
keedeti hingestatult toitu, lauldi, 
tantsiti, süveneti ja paluti üheskoos 
head järgmist aega.Iga pööripäev on 
erinev. Kevad on seotud  parema 
karjaõnnega,hea viljasaagiga,virkuse, 
jõu ja tugeva tervisega, ka 
viljakusega.Suvi on seotud Maaema, 
Tuleema ja Vee-emaga, kes suvel 
meile head saaki, heina, piisavalt 
vihma ja sooja annavad.Sügis on 
seotud Metsaema ja Marjaema 
austamisega, ka koristusaja lõpuga ja 
tubaste tööde perioodi algusega .Talv 
- uue aastaga, ka Päikese sünnipäev, 
kus austati kõiki esivanemaid. 
    Hiis ja riitused on pühad, 
niisama uudishimust hiide ei mindud 

ja naljapärast riitusi ei tehtud,sest iga 
asja eest, mida sa tahad, pead ka oma 
väega maksma, ehk siis ohvri 
tooma.Hingestatult koos riituse 
tegemised on vägagi võimsad, igaüks 
tunneb oma olulisust riituse ajal, 
mõistab ja tajub kui suur tähtsus on 
oskusel süveneda, teha asju südamest. 
Kui maailm on sind kuulda võtnud, ja 
ta tajub, et sa väärid oma soovi, siis ta 
täidab selle ja sa ise tunned, et oled 
Ilmaga üks.Et igal asjal on tähtsus, 
kõiges on elu ja sa saad ise väga palju  
enda ja teiste heaks ära teha.Sest alati, 
kui palud midagi endale, palud sa 
seda ka kogu Ilmale ja see soov ei 
võiks küll tühine olla. 
   Riitusel käiakse enamasti 
pühades riitusriietes, meil on nendeks 
ju oma kodukoha rahvariided.Kõik 
argine jäetakse koju (telefon,>>> 
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>>>filmiaparaat), võetakse kaasa 
vastavale riitusele nõutud ohvriannid. 
Kevadpööripäeval on nendeks kuldne, 
valge ja punane lint .Lisaks veel veidi 
omatehtud pirukaid, saia või leiba. 
  Kui sa tunned vajadust teha 
kaasa vanade eestlaste kombe-

talitusi, väestades sellega ennast ja 
Ilma, siis sel kevadpööripäeval  20 
märtsil ,täpselt kell 18.00 ole 
Leesoja talus, Selja külas, Varbla 
vallas kohal, nii nagu sa hetkel 
oled.Seljas pühad riided (kellel pole, 
siis midagi omale omast ), kaasas 

punane, kuldne ja valge lint, ja 
pisut omatehtud pirukaid, saia või 
leiba. 
  Riitus toimub Leesoja hiies. 
 
                       Päikest maailmale! 

                            Leesoja nõid 

 
Vaba aja sisustab Kuhuminna.ee 
 
 Alates tänasest on avatud 
Internetiportaal Kuhuminna.ee. 
Tegemist on üleeestilise vaba aja 
sisustamise infoportaaliga.  
 Kuhuminna.ee on keskkond, 
kus kohtuvad ürituste korraldajad ja 
inimesed, kes otsivad infot toimuvate 
ürituste kohta. Spetsiaalselt ürituste 
talletamiseks ning kuvamiseks 
mõeldud portaal on kõigile tasuta – nii 
ürituste lisamine kui ka külastajatele 
informatsiooni avaldamise eest tasu ei 
võeta. Portaali sisestatud andmed 

kuvatakse info-otsijale neile sobivat 
piirkonda ja aega arvestades.  
 Kuhuminna.ee pakub huvilis-
tele ja asjaosalistele infot järgmistes 
valdkondades: kinod, teatrid, sport, 
televisioon, raadio, videolaenutused, 
söögikohad, pere- ja lasteüritused, 
näitused, klubid, baarid, kontserdid, 
turism ning rannad.  
 Kõik ürituste korraldajad on 
oodatud oma infot portaali 
Kuhuminna.ee sisestama. Ürituste 
lisamine on lihtne ja kiire. 
Registreerunud kasutajad saavad 

sisestatud ürituse andmeid hiljem ka 
muuta, vastasel korral mitte. Portaali 
info on igapäevases täienemises.  

 Üleeestiline vaba aja 
sisustamise infoportaal asub aadressil 

www.kuhuminna.ee. 
Lisainfo: 

Jaanus Vihtla 
Kuhuminna.ee 

toimetaja 
jaanus@kuhuminna.ee  

GSM 56 668 633 

 
Pärnumaa 
Keskkonnateenistus  
 võtab vastu avaldusi 
loodushoiutööde teostamiseks ja 
loodushoiutoetuste saamiseks pool-
looduslikel kooslustel (puisniit, 
rannaniit, aruniit jne.), mis asuvad 
kaitsealal, hoiualal (hetkel ajutiste 
majandustegevuse piirangutega 

aladel) või kaitsealuse liigi 
püsielupaigas. 
 Tegemist on abiga loodus-
hoiutöödel poollooduslike koosluste 
säilimiseks vajaliku töö teostamiseks 
kaitserežiimiga aladel kinnisasja 
valdajale. 
 Avalduse vormid nii eraisikule 
kui ka juriidilisele isikule (k.a. 
füüsilisest isikust ettevõtja) on 

saadaval Pärnumaa Keskkonna-
teenistuses Paul Kerese 4 ning 
http://niidud.envir.ee. Avaldusele on 
tarvis lisada maatüki asukohaplaan ja 
maakasutusõigust tõendav dokument. 
Taotlusi saab esitada 10. aprillini. 
 
Kontakt: Kalev Repp, maavara ja 
looduskaitsespetsialist, telef. 447 
7472. 

 
Vallavalitsus kutsub traditsioonilistele külakoosolekutele 

 
Ermistu-Lõuka             18. märts 17.30 Tõstamaa Mõisa tallimaja 
Tölli küla              29. märts 18.00 Merelaiu puhkebaas 
Pootsi-Peerni- Lao             31. märts 18.00 Pootsi keskuses 
Tõhela-Männikuste-Alu-Kiraste            5. aprill 17.00 Rahvamaja 
Tõstamaa-Värati               7. aprill Tõstamaa rahvamaja 18.00 
Seliste-Päraküla             10. aprill 17.00 külatuba 
Kõpu               12. aprill Maria talus 17.00 
Kastna-Rammuka-Ranniku  14. aprill 
Kavaru     18. aprill 17.00 Kavaru sadamas 
Manija     aeg teatatakse täiendavalt 
 
Räägime: omavalitsuse tegevusest 
  külade arengust, probleemidest 
  valime külavanemad 

küsimused-vastused 
                                    Tule kohale ! 
 
                                     Tõstamaa vallavalitsus 

 

Seliste küla kutsub! 
 
Pühap., 20.03 kell 16.00 Seliste külatoas 

Õigeusu kombestik, ajalugu ja 
uskumused. 

Lektorid Andrei Tšõtsov ja Indrek Rand 
 

Reedel, 25.03 kell 20.00 Seliste kirikus 
Suure Reede Jumalateenistus 

Teenib Artalion Keskküla 
 

Pühap., 03.04 kell 15.00 Seliste külatoas 
“Tee end ise kauniks” 
Lektor Carmen Maantoa 

 
Pühap., 10.04. kell 15.00 Seliste 

külatoas 
Seliste-Päraküla elanike üldkoosolek 

Jälgige reklaami! 
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Abivajajatele tuleb 
võimaldada ka juriidilist abi 
 
Reet Roos,  
Riigikogu liige (Res Publica) 
 

 
 
 Alates esimesest märtsist jõustub 
uuendatud riigi õigusabi kontseptsioon, 
mille põhiliseks eesmärgiks on pakkuda 
abistavat kätt enda kaitsmisel kohtutes ja 
juriidilistes vaidlustes. Olgugi, et õigusabi 
on abivajajatele pakutud ka varem, saab 
alates märtsist taotleda seda oluliselt 
kergemini ja rohkemates valdkondades. 
 Käesoleva aasta riigieelarves on 
ette nähtud umbes 50 miljonit krooni selle 
jaoks, et abi taotleja saaks kergema 
vaevaga ja ilma bürokraatlike takistusteta 
adekvaatset kaitset ja nõu. Ja ega õigusabi 
ei hakata andma ainult advokatuuri kaudu 
– tihtipeale on vaja lihtsalt selgitusi või 
infot. 
Vähem bürokraatlikke takistusi 
 Kuidas muuta õigusabi kättesaa-
davamaks? Nagu öeldud, on tihtipeale 
vaja lihtsamat nõu kui kohtus advokaadi 
kaitset. Seetõttu võeti eelmisel aastal 
vastu uus märgukirjadele vastamise 
seadus, mis paneb riigiametniku pigem 
klienditeenindaja rolli.  

 Näiteks, kui kiri või küsimus 
saadetakse teadmatuse tõttu valesse 
asutusse, on ametnike kohus mitte enam 
vastata, et pöörduge sinna ja sinna. Ei ole 
mõtet kodanikke niisama vaevata või 
nendele bürokraatia tõttu lisakoormusi 
tekitada. Nüüd saadetakse see kiri lihtsalt 
õigesse kohta edasi ja räägitakse küsijale 
ka ära, kuhu ja miks see saadeti. 
 Niimoodi peakski toimima lihtne 
ja korras riik, mitte takistama seda 
väidetega, et see polevat nende haldusalas 
või see pole nende asi. Seesama seadus 
reguleeribki seni määratlemata olukorrad 
kindlasti kodanike kasuks, mistõttu 
peaksid edaspidi vastused märgukirjadele 
olema adekvaatsemad ja ka kiiremad. 
Abi ka tsiviil- ja haldusasjades 
 Kuid õigusabi tehakse märtsikuust 
lihtsamaks ja adekvaatsemaks ka 
tõsisemate juhtumite korras. Seni oli riigi 
kulul võimalik saada kaitset vaid 
kriminaalasjades, aga ka tsiviil- ja 
haldusasjades ei tohiks jätta hätta neid, 
kes tegelikult ei suuda endale korralikku 
juriidilist abi osta. Edaspidi on võimalik 
taotleda abi nii kriminaal-, tsiviil- ja 
haldusasjades, aga ka tsiviilasja 
menetlemises Euroopa Liidu liikmesriigi 
kohtus. Tagatud on advokaat ja vajalike 
dokumentide tõlge. 
 Õigusabi riigi poolt tuleks aga 
tagada justnimelt nendele, kellel seda 
endal võimalik muretseda ei ole just 
majandusliku seisundi tõttu. Et abi 
taotleda, tuleb esitada kohtusse taotlus, 
märkides blanketile ära ka oma 
majandusliku seisundi. Rohkem ei olegi 
vaja teha – kui taotlus on rahuldatud, on 
võimalik saada abi peale esimese 
protsessi ka veel kohtulahendi 
edasikaebamisel. 
Kes vajab abi? 
 Kui abivajaja on oma kohtu-
vaidlused ära lahendanud, oma eluga 
edasi läinud ja majanduslikult paremal 
järjel, on riigil õigus need kulud osaliselt 
või täielikult sisse nõuda. Meie eesmärk 

on aidata neid, kellel on abi vaja, siis kui 
neil on abi vaja. Mitte mingil juhul ei pea 
aga riigile kulusid hüvitama, kui ta sai 
õigusabi avaliku võimu ja tema enda 
vahelises vaidluses ja kohus otsustas 
avaliku võimu kahjuks.  
 Samas ei saa riik käia oma 
rahadega ümber hooletult ning tegemist ei 
ole pelgalt kingitusega, mille puhul 
õigusabi vajaja vastutust ei kanna. 
Seetõttu tuleb alati hüvitada kulu selles 
osas, kui õigusabi saaja ei ilmu kohtusse, 
või on põhjustanud lisakulu 
kohtuprotsessis muu kohustuse 
mittetäitmisega.  
 Selliste seadusemuudatustega 
soovib riik ennetada edaspidi neid 
juhtumeid, kus kodanik ei saa piisavalt 
oma õigusi kaitsta, või on sunnitud 
kasutama ebakompetentsete isikute abi 
rahanappuse tõttu. Loodame, et enamusel 
lugejatest ei lähe seda teenust vaja, kuid 
hea on ka teadmine, et  kohtusseminekul 
inimene abita ei jää. 
 
 
Riigi poolt tagatavat õiguasabi saab 
taotleda: 
1. Makseraskustes füüsiline või juriidiline 
isik Eesti kohtus 
2. Kohtueelsel menetlusel, 
täitemenetlusel, õigusdokumendi 
koostamisel, muu õigusalane nõustamine 
või esindamine 
3. Avalikes huvides tegutsev maksejõuetu 
mittetulundusühing või sihtasutus, kui 
vaidlus puudutab keskkonnakaitset või 
tarbijakaitse valdkonda 
4. Kriminaalmenetlusel või väärteoasja 
kohtumenetlusel, kui kaitsja osavõtt on 
seaduse järgi kohustuslik, võivad riigi 
õigusabi saada kõik füüsilised isikud 
sõltumata oma majanduslikust seisundist, 
ning maksejõuetud juriidilised isikud. 

 
Tõhela rahvamajas 

laup., 19. märtsil kl. 20 
 

PUHKEÕHTU 
“TANTSUGA KEVADESSE” 

** esineb Tõstamaa 
segarahvatantsurühm 

** muusikat igale maitsele 
teeb ans. “SILVER-BAND” 
Piletid eelmüügist 30.- kr. 

õpil., pens. 20.- kr. 
samal õhtul pilet 50.- kr. 

BAAR 
 

 
Teeristi Pood vajab asendusmüüjat. Palume oma kontaktandmed tuua 
Teeristi Poodi, Varbla mnt.10 (Hiljemalt märtsikuu lõpuks). 
 
 
Pootsi Vaibakoda kutsub külla. On vaadata ja osta kevadpühade meeleolu 
loovad tibukollased linikud. Ootame teid T – R kell 11.00 – 17.00 
 
 
Soovime osta Tõstamaa või Varbla vallas maad.Võib ka koos majaga. 
 Getlin  5332 7651 
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 Toimetus: 
    Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu  tel.44 96 184 lea.rannik@mail.ee 
    Ülo Lepik                                                                         lo.lepik@mail.ee 
    Trükkinud OÜ Hansaprint 

Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi! 
HILDA RING            89 
AKSIINE PULK             87 
ADA MÄTAS            85 
MARTA LEAS                    84 
LAINE JANSEN            82 
ARNOLD RÄHN           82 
VOLDEMAR SALUMETS 80 
ÕILME ANDRESE           80 
SELMA ROOS                    79 
LEIDA REILENT           79 
ASTA ENGLAS                    78 
LINDA HEINLA              78 

LOVIISE TOOTS           76 
ENDLA MÄRKSOO  75 
HILDA-MARIE OJAMETS 74 
ZINAIDA TOHV           74 
MEIDA SOOMETS           73 
LINDA JÄRVE                    73 
HELENE KÖSTER           73 
TÕNIS VAINULA           73 
ENDEL PENJAN           73 
GELTRUDA JURJEVA 72 
VELLO RANDMÄE  72 

HARRI-HERBERT      
KIIRATS                      72 
ANTON AAVA           70 
ADLE PULK  70 
ELJU KÄSPER           70 
VIIVI PIRSO  60 
UNO MÄNDLA           55 
AVO TAMM  55 
ARNO SALK  50 
HANS PÕLLU           50 
PEETER SAHTEL 50 
EDUARD PÄÄSTEL 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervitame uusi vallakodanikke 
 
JELENA PAVLOVA ja ANTS TAMM  

tütar LANA-EVELINA sünd. 25.02.2005.a. 
 
EVELIN LEMBER  

tütar ELISE sünd. 25.02.2005.a.  
 

 Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
korraldab 19. aprillil algusega kell 
10:00 Tõstamaa Rahvamajas 
  

 
KLIENDIPÄEVA ETTEVÕTJATELE JA 

KODANIKEÜHENDUSTELE 
Käsitletavad teemad: 
 10.00- 13.00 
*Teenused ettevõtjatele (stardiabi, koolitustoetus, 
nõustamistoetus, turismi turunduse programm jm); 
*Teenused MTÜ-dele (asutamine, fondid jm); 
*Interneti ja tarkvara teenused  
13.00 ...  
*Individuaalne nõustamine soovijatele(vajalik 
eelregistreerimine) 

Kliendipäeva viivad läbi Pärnumaa Ettevõtlus- ja  
Arenduskeskuse konsultandid 

Seminar on tasuta. 
Info ning eelregistreerimine hiljemalt 18.04.2005 
Tõstamaa Vallavalitsus, (Kerli Brandt) 44 96 180 

kerli@tostamaa.ee  
 

 

 
TÕSTAMAA KESKKOOL 

kuulutab välja konkursi sekretär-asjaajaja ametikohale 
Kandideerijatel esitada: 

� CV 
� avaldus 
� passikoopia 

Dokumendid esitada 28. märtsiks aadressil Direktor 
Kalli mnt.13, 88101 Tõstamaa 

Info telefonidel: 
44 96 226; 5 261 935 

 

Tõstamaa Rahvamajas 
reedel, 1. aprillil kl. 20 

 
MEELELAHUTUS-ÕHTU 

***meelt lahutab Tõstamaa näitetrupp 
***muusikat teevad: 

ans. “SILVER-BÄND” 
“M & Õ” 

“TULE TAEVAS APPI” jt. 
Pilet 25.- kr. 

(kui tuled, toetad Tõstamaa rahvamajale 
trummikomplekti soetamist) 

 

 
“MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB…” 

IX  Tõstamaa valla solistide konkurss 
toimub reedel, 18. märtsil kl. 12.00 

Tõstamaa Rahvamajas 
TULE KAASA ELAMA! 

 
 

LASTE KEVADLAAGER 
Tõstamaa Rahvamajas 22.-23. märtsil 

Ootame lapsi vanuses 7.-12.a. 
Infot küsi rahvamajast 

Tel. 44 96 172 või 52 36 350 
 


