
Tõstamaa vallas oli valijaid 
nimekirjades 1289 ja neist 
käis hääletamas 757 ehk 
58,7%. 
Valimisliit Tõstamaa sai kokku 501 
häält ja mandaate volikogusse 6. 
Erakond Res Publica kogus 254 häält 
ja 3 mandaati. Volikogusse pääsesid:

erakond Res Publica - Alex Trope 50 
häält, Sulev Alas 38 häält, Andres 
Laur 31 häält. Valimisliit Tõstamaa - 
Toomas Rõhu 168 häält, Rando Rand 
50 häält, Eduard Vilbre 46 häält, 
Katrin Tõnisson 32 häält, Heino Tamm 
27 häält ja Leo Salk 24 häält. Jõudu 
uuele volikogule järgnevaks neljaks 
aastaks!                                     TT
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TÄNA LEHES:

"Eesti kaunis kool 2005" projektis osalenud Tõstamaa kool kuulutati Pärnumaa kauneimaks. 
Sestap oli kooli esindus kutsutud selle aasta riigi kauneimasse kooli Illukale president Rüütli 
vastuvõtule. "See on suur tunnustus," ütles direktor Toomas Mitt. "Vaatasime ja võtsime 
mõõtu, et juba järgmise aasta projektis osaleda," sõnas Mitt. Pildil koos presidendiga projektis 
osalenud Ida Joao ja Toomas Mitt. 

Valimised läbi - 
tegude aeg on käes
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p Ma ei käi just väga 
sageli Tõstamaal, aga 
iga kord kui jälle asja 
on, peatan auto selle 
maja juures ja teen 
väikese jalutuskäigu 
ümber hoone. Ikka on 
midagi uut rajatud või 
istutatud ja see teeb 
silmale rõõmu. 

Korrastatud muru-
väljad ja põlispuud 
tõstavad esile selle 
uue hingamise saanud 
kooli. Muidugi räägin 
ma Tõstamaa koolist, 
sest ei jõua ära imes-
tada, kui ilusaks on 
koolikompleks saa-
nud. Telerahvas käib 
saateid tegemas, muu-
sikud kontserte and-
mas ja kunstnikud 
näitusi avamas. Tasa-
pisi kogutakse tun-
tust ja kindlasti ei ole 
Tõstamaa kool lihtsalt 
üks haridusasutus Pär-
numaa äärealal. Kuid 
ikkagi on kõige täht-
sam inimene, just sel-
line, kes suudab naka-
tada ja uskuma panna 
ka kõiki teisi, sest ei 
ole midagi lihtsamat, 
kui käega lüüa Tore, 
et ka koolilapsed oma 
maja tegemistest osa 
võtavad ja küllap nad 
oskavad siis ka väär-
tusi hoida. 

Varsti ei mäleta 
enam keegi, et kunagi 
oli pargivilus väsinud 
ja rõske mõisama-
ja. Kas oskasid need 
mehed aastaid tagasi 
loota ja uskuda, kes 
omal ajal mõisa taas-
tamisega algust te-
gid, et selline pärl 
Tõstamaa südamesse 
sünnib. Aga hea, et 
uskusid lõpuni. 

                Ülle Tamm
 toimetaja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm Tel. 505 5340 Küljendaja Merike Tamm, 
Internet: www.parnumaa.ee/tostamaa/tt
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, 
Tõhela raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam, Lao pood
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 650tk

p Päevakorras oli:
1.Kinnistu jagamine
Otsustati: Anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Männi-
kuste külas KÖSA-MARDI   
kinnistu jagamiseks: KÖSA-
MARDI maaüksususeks, siht-
otstarve on maatulundusmaa 
100 %. KÖÖSSA-GREGORI 
maaüksuseks, sihtotstarve on 
maatulundusmaa 100 %.
2.Nõusoleku andmine kin-
nisasja omandamiseks
Otsustati: Nõustuda Tõsta-
maa vallas, Ermistu külas 
asuva NIINEMÄE kinnistu  
(katastritunnused 82602:
002:0184; 82602:002:0185; 
82602:002:0186) müügiga 
Risto Aarre Ackmanile ja 
Leena Lemmikki Erkkiläle.

3.Maa sihtotstarbe kaas-
ajastamine
Otsustati: Täpsustada ole-
masolevad maa sihtotstar-
bed. Senised metsamajan-
dusmaa ja põllumajandus-
maa sihtotstarbed muuta 
maatulundusmaaks
4.Reservfondi ja vabajäägi 
suunamine
Otsustati suunata: 
Bussijaam 84 551
Lasteaed 69 840
Luite kindlustamine 55 955 
Haljastus (pingid) 25 223
Hooldekodu 40 320
Kalmistud 10 000; 
Tänavavalgustus 55 000 
Õpilasmalev 53 665
Teed 400 000
Manija tee oma osalus 85 000

Manija sadama oma 
osalus 105 000; 
Tõhela ja Pootsi pumbajaam 
225 000
5.Vallavara võõrandamisest 
Tõhela piirkonnas on voli-
kogu poolt peremehetuks 
tunnistatud ja võetud mu-
nitsipaalomandisse endine 
Tõhela kolhoosi kontori 
hoone ja Tolli-Mardi ela-
mu. Otsustati: Teha valla-
valitsusele ülesandeks kor-
raldada eelpool nimetatud 
ehitiste hindamine kinnis-
vara eksperdi poolt ja avalik 
suuline enampakkumine.

Eve Sahtel
vallasekretär

Ülevaade Tõstamaa 
vallavolikogu eelneva 
koosseisu viimasest istungist

Suur oli manijameeste isa 
ja poega Einari ja Nikolai 
Köstri üllatus, kui hommikul 
mutte nõudmaa minnes 
tegevus ootamatult raskeks 
osutus. Esiotsa arvasid 
mehed, et selis on põhja 
kinni jäänud, aga siis tundsid 
nad, et võrk jõnksatab. 
Lähemal uurimisel selgus, et 
püünisesse oli sattunud väga 
suur lõhekala. 
Hilisemal kaalumisel tuli 
välja, et kala oli täpselt 18 
kilo raske, kumbki mees 
pole varem nii suurt kala 
püüdnud.
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p Õigupoolest võin kohe 
öelda, et elul Tõstamaal pole 
väga viga – pood on, raama-
tukogu on, internetiühen-
dus nii traadiga kui traadita 
on, pidusid toimub, turiste 
käib ja pakutakse ka mit-
mesuguseid eluks vajalikke 
teenuseid. Ühesõnaga on 
elu maal lihtne ja hea, aga 
nagu igal asjal, on ka sellel 
ilusal elul oma pahupooled.
Prügihunnik ei iseloomusta 
ainult linna
Armastan oma koeraga käia 
õhtuti metsas ja põldude 
vahel jalutamas, sest see on 
aeg, kus saan omaette olla 
ja mõtteid mõlgutada ning 
lihtsalt vaikust nautida. 
Vähem tähtis pole ka tõsi-
asi, et puhas loodus aitab 
pingeid maandada ja end 
linna närvilisest tempost 
eraldada.

Tänapäeval on piirid maa 
ja linna vahel hägustumas 
seoses ühiskonna, kui ter-
viku, kiire arenguga. Nii lin-
nas kui maal on enamusel 
inimestel olemas televiisor 
ja raadio, üha enam levib 
interneti kasutamise või-
malus. Samamoodi on muu-
tumas sarnasemaks inimeste 
väärtused ja tõekspidamised 
nii linnas kui maal. Kahjuks 
ei ole selliste erinevuste 
vähenemine seotud ainult 
positiivsete asjadega. Üheks 
paremaks näiteks pean suh-
tumist oma elukeskkonda. 

Kui sageli arvatakse, et 
linnaelanikel on ükskõik, 
milline näeb tema maja 
taga olev park või metsas-
alu välja, siis täpselt sama 
hoolimatult suhtuvad sel-

lesse nüüd ka maal elavad 
inimesed.

Ma ei taha teha üldistusi 
– loomulikult on palju sel-
liseid inimesi nii linnas kui 
maal, kes siiralt muretsevad 
sellepärast, et oma kodu ja 
selle ümbrus puhtad püsik-
sid. Linnas on võimalik 
prügi viia selleks mõeldud 
konteineritesse või poodi 
(nt klaastaara). Maal on 
need võimalused isegi ava-
ramad – paberit ja puitu 
saab põletada, toidujäätmed 
viia naabrimehe juurde si-
gadele või kompostihun-
nikusse, klaas- ja plasttaara 
viia poodi ning muu sodi 
prügikonteinerisse. 

Alles mõned aastad tagasi 
koristati Tõstamaa ümbruse 
metsad prügihunnikutest, 
mida olid sinna tõenäoliselt 
visanud nii kohalikud pered 
kui asutused. Praegu tuleb 
nii kurbuse kui vihaga 
tõdeda, et jälle on koduümb-
ruse metsadesse tekkinud 
prügihunnikuid. Neid ei ole 
toonud võõrad inimesed 
võõrastest paikadest – ne-
mad ei viitsiks oma prügiga 
nii kaugele tulla. Need on 
meie oma küla elanikud, kes 
ei pea enda mureks milline 
nende elukeskkond on või 
milliseks see muutub jätku-
va lagastamise korral.
Prügi on kõik, mida omanik 
enam ei taha
Metsa ei visata ainult vanu 
kaltse, pudeleid, õnnitluste 
ja tervitustega nimelisi 
postkaarte jms, vaid ka 
loomi – peamiselt kasse ja 
koeri, keda nende esialgsed 
omanikud enam endale va-

jalikuks ei pea. Enamasti 
visatakse metsa kas äsjasün-
dinud pisikesi loomajõngla-
si, või siis natuke suuremaks 
kasvanud poegi, kes pole 
enam nunnud karvakerad 
ega ka asjalikud täiskas-
vanud loomad.

Selliseid autoaknast või 
–uksest visatud loomi võib 
leida igas Eestimaa nurgas, 
kelle saatus sõltub sellest, 
kas neid leiab keegi kaas-
tundlik inimene või mitte. 

Tean Tõstamaal mitmeid 
peresid (olles ise üks nende 
seast), kes on nõnda en-
dale uue lemmiklooma(d) 
saanud. Metsa visatud loo-
make võetakse perre ning 
tema eest hoolitsetakse 
armastusega. Kui neid tee-
veerde visatud loomakesi 
tekib aga rohkem, on ka tõ-
sisel loomaarmastajal raske 
valik: mida teha selle väikse 
ja karjuva karvapuntraga? 

Vahel on õnne ja leitakse 
sõprade-tuttavate seast talle 
uus peremees. Teinekord 
aga pole muud varianti, kui 
saata see õnnetu loom kas 
merekooli või linna loomade 
varjupaika, kust keegi ta 
äkki endale võtab. Igaljuhul 
tundub see humaansem, kui 
loom lihtsalt metsa haledalt 
häälitsema jätta. Muidugi 
tekib küsimus, kumb, kas 
metsa jätmine või merekooli 
saatmine, on inimlikum 
teguviis? Selle jätan aga 
igaühe enda välja selgitada. 
Hoopis olulisem on mõelda 
selle peale, kuidas tekitada 
inimestes vastutustunnet 
iga elusolendi vastu, kes 
nende perre, vähemalt oma 
elu alguses, kuulub? Kuidas 

p e h m e n -
dada sellist 
kalkust, mis 
lubab abitu 
loomakese 
metsa vi-
sata, in-
imestes, kes 
elavad see-
spool ja väljaspool meie 
koduvalla piire?
Kas me suudame elada nii, et 
kõigil hea oleks?
Selle jutu kirjutamise ajen-
diks sai üks inetu prügi-
hunniku tekkimine vana 
karjatee äärde, mis viib kar-
jalauda juurest Lõuka poole 
põldudele. Ma ei hakka täp-
sustama, mida see sodi en-
das sisaldas, kuid need ini-
mesed, kes selle prügi sinna 
viisid ning kes loodetavasti 
ka seda juttu loevad, võik-
sid (tegelikult peavad) selle 
nüüd ära koristada.

Teiseks ajendiks oli 
süsimusta ja imeilusa kas-
sipoja leidmine Lõuka kül-
la viiva tee äärest. Nägime 
kassikest mitmel õhtul, kuid 
alati pages haledalt näuguv 
karvapundar hirmunult 
minema. Lõpuks õnnestus 
siiski kassi usaldus võita 
ning nüüd on meil uus lem-
mikloom – juba neljas!

Ma usun, et selliseid ko-
gemusi on paljudel inimes-
tel nii Tõstamaal, Pärnus 
kui Tallinnas ja üldse, üle 
terve maailma. Ent hooli-
mata taolistest kogemustest, 
tuleb ikka ja jälle nendest 
uuesti kirjutada, sest ini-
meste mälu on lühike. Kui 
probleemist ei räägita, siis 
pole probleemi olemas. 

Kuigi on võimatu elada 
nii, et me suudaksime teiste-
ga alati ja igas eluvaldkon-
nas arvestada, peame siiski 
arvestama sellega, et üks-
kõik mida me ka ei tee, 
avaldab see mingil moel 
teistele kogukondlastele 
mõju. Olgu selleks siis met-
sa visatud õllepudel või hül-
jatud kassipoeg.

Liina Käär

Kas Tõstamaal on hea elada? Vol 1.
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p Kirjandusloolane ja koo-
likirjanik Mihkel Kampmaa 
(Kampmann) sündis Pärnu-
maal tollases Sauga val-
las Papsaare külas 1867.a. 
Valga õpetajate seminaris 
omandas ta köster-kooliõp-
etaja kutse ja töötas aastatel 
1888-1889 Tõstamaa valla-
koolis õpetajana. Teda huvi-
tasid laste koduse kasvatuse 
küsimused ning eestlase 
iseloom ja laad üldse. Neil 
teemadel on ta ka oma sei-
sukohti avaldanud, rahvale 
nõu anda püüdnud. Ja häm-
mastavalt igihaljad on tema 
mõtted tänapäevalgi!

Head lugemist ja võrd-
lemist!
l Olgu meie avalikkudel 
tegelastel ja eesti elu juhata-
jatel mis tahes aus poliitika 
siht, kas avalik Eesti rah-
vuse ja loomu alalhoidmine 
või kinnikaetud ümberrah-
vustamise ettevalmistamine, 
nii palju on selge, et kõlb-
luse ja aususe küsimus 
ühelgi ükspuha ei võiks 
olla. Sellepärast maksab 
vahendite valimisel: kurjast 

ei või hääd sigineda.
l Rahva hing ootab uut 
õeluseta põlve, kel parem 
ja puhtam iseloom, kel 
häädus südame varaks ja 
voorus juhtijaks. (“Eestlase 
iseloom ja laad”, 1902)
l Rahva kõlbeline, vaimne 
ja aineline elujärg kujuneb 
selle järgi, kuidas lastekas-
vatuse ja hariduse eest hoolt 
kantakse. Seepärast võtkem 
noorsugu iseäralise hoole 
alla, siis peab meie tulevik 
paranema.
l Kõige suuremat edu 
leiame ikka nende rahvaste 
juurest, kellel kasvatuseasi 
ja koolid paremas korras 
seisavad. Me kõneleme siin 
ainult loomulikust, mõistli-
kust ja heast kasvatusest, 
mida seisused ega elujärje 
vahed ei moonuta.
l Kool võib ainult siis oma 
eesmärgile jõuda, kui ko-
dune kasvatus teda toetab 
ja täiendab.
l Kes lapse 4. või 5. elu-
aastal arvab, et kõlbeliseks 
kasvatamiseks veel aega 
küllalt on, see eksib ja teeb 

oma lapsele kõige suuremat 
kahju.
l Vesi, seep ja õhuaken 
ausse! Söökide valikut ei 
pea mitte lapse himud, 
vaid sinu parem teadmine 
määrama. Maiuskraam on 
lastele sama kardetav kui 
naps täiskasvanule.
l Mida lastel tuleb õppida, 
see peab vanematel enes-
tel harjunud viisiks saanud 
olema.
l Mõistus ei tule lapsele 
mitte iseenesest pähe, nagu 
hambad suhu kasvavad. Siin 
on meie kaastööd tarvis.
l Sõnade tarvitamine peab 
mõistusega ühenduses ole-
ma. On lapsi, kes ainult sõ-
nu on õppinud, aga asjadest 
enestest pole neil aimu. Nad 
õpivad lugema, aga loetud 
sõnade tarbeks pole neil 
mõtteid. Mõttevaeselt tul-
evad nad kooli, kuulevad 
kooliõpetaja sõnu, aga ei 
mõtle sealjuures midagi. 
Sellised on õpetajale ja en-
esele ristiks.
l Koolilaste juhatus ei ole 
mitte kooliõpetus, vaid väga 

tarvilik ettevalmistus. Ka 
kõige kuulsamas õppeasu-
tuses ei jõuaks laps edasi, 
kui see alus puudub, mida 
kool kunagi täiesti rajada 
ei või.
l Ähvardustega tuleb kok-
kuhoidlik olla! Keeldudes 
ja käskudes ole resoluutne! 
Ära vihas nuhtle! Sõnakuul-
mise eest mitte palka mak-
sta! Lastel ei kõlba vanema-
tele inimestele käsku anda.
l Ole toeks õppimisel, kuid 
ära tee lapse eest ära. Rõõ-
musta kordaminekute üle!
l Laps tahab tööd teha, kuid 
sageli ei usaldata talle mid-
agi. Harjutamata ei tule aga 
osavust. Lase lapsel tööga 
mõnikord ka viltu minna, 
et ta kogemustest õpiks.
l Püütakse kergemat elu, 
aga see ununeb sootuks ära, 
et ilma tööta ausal viisil su-
gugi elada ei saa ja et vai-
mutöö veel rohkem inimest 
kurnab.

(Mihkel Kampmaa mõt-
teid laste kasvatamisest)

Vaike Birk

Mihkel Kampmaa aegumatuid tõekspidamisi

p Teaduse ja Kultuuri Sih-
tasutus Domus Dorpatensis 
kuulutab välja stipendiu-
mikonkursi Domus Dorpat-
ensise stipendiumile.

Stipendiumiprogrammi 
eesmärgiks on toetada ning 
tunnustada kodanikual-
gatust ning kohaliku elu 
edendamist. Stipendium on 
mõeldud isikule, kes läbi 
oma tegevuse on oluliselt 
kaasa aidanud kogukonna 
üldisele arengule ja/või on 
silma paistnud kogukonna 
jaoks olulise saavutusega. 

Stipendiumi suurus on 
15 000 krooni. 

Stipendiumile saavad 
kandideerida kõik Eesti Va-
bariigi alalised elanikud. 
Stipendiumile võib esitada 
nii iseennast kui ka teisi so-
bilikke kandidaate. 

Taotlemiseks tuleb saata 
SA-le Domus Dorpatensis 

kas posti või e-posti teel:
vabas vormis kirjutatud 
stipendiumiavaldus; kan-
didaadi curriculum vitae, 
põhjendus taotlusele koos 
kandidaadi saavutuste mõju 
kirjeldusega ning soovita-
jate kontaktidega

Taotluste esitamise täht-
aeg on 1. november 2005. 
Hilinenud taotlusi ei arves-
tata. Stipendium eralda-
takse vastavalt stipendiumi 
statuudile. Stipendiumi er-
aldamise otsus tehakse ava-
likuks kodanikupäeval 26. 
novembril 2005. 

Lisainformatsioon:
SA Domus Dorpatensis
Raekoja plats 1/Ülikooli 7 Tartu 
51003 
E-kiri: dorpatensis@dorpatensis.ee 
Tel: 7 331 345 Faks: 7 331 340

1. Käesolev statuut sätestab 
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse 
Domus Dorpatensis stipen-
diumi (edaspidi: stipendium) 
väljakuulutamise ja määramise 
põhimõtted ning korralduslikud 
alused.
2. Stipendium on loodud 
eesmärgiga toetada ning tun-
nustada kodanikualgatust ning 
kohaliku elu edendamist Eestis. 
3. Stipendium on mõeldud 
isikule, kes läbi oma teo on 
kaasa aidanud kogukonna üld-
isele arengule ja/või on silma 
paistnud kogukonna jaoks 
olulise saavutusega.
4. Stipendiumile saavad kan-
dideerida kõik Eesti Vabariigi 
alalised elanikud. Stipendiumile 
võib esitada nii iseennast kui ka 
teisi kandidaate. Konkreetsed 
konkursitingimused sätestab 
konkursikuulutus.
5. Stipendiumikonkurss 
kuulutatakse välja avalikult 
sihtasutuse veebileheküljel ning 
avalikus meedias. 
6. Stipendiumi taotluste esita-
mise tähtaeg on 1. november.
7. Stipendiumikonkursile 

esitatud taotlustes hinnatakse 
eelkõige kandidaadi teo positi-
ivset mõju tema kogukonnale 
ja/või laiemale avalikkusele. 
Taotlusi hinnatakse ka muude 
konkreetse stipendiumikonkursi 
kuulutuses sätestatud kriteeriu-
mide alusel.  
8. Stipendiumi eraldamise ot-
sustab laekunud sooviavalduste 
põhjal kolme- kuni viieliikme-
line komisjon. Stipendiumi 
määramise otsustab komisjon 
lihthäälteenamusega. Komis-
jonil on õigus sobiva kandidaa-
di puudumisel jätta stipendium 
välja andmata. Komisjon ei 
ole kohustatud oma otsust 
põhjendama. Otsus ei kuulu 
edasikaebamisele. 
9. Stipendiaadi nimi avalikusta-
takse kodanikupäeval 26.no-
vembril. SA Domus Dorpatensi-
sel on õigus kasutada stipen-
diaatide nimesid oma töös ja 
teabematerjalides.
10. Stipendium on person-
aalne. Stipendium makstakse 
välja ühes osas stipendiaadi 
pangaarvele. 

STIPENDIUMI STATUUTStipendiumikonkurss
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p Kuigi rahvusvaheline õpe-
tajate päev oli 5. oktoobril, 
tähistati meie koolis seda  
juba 30. septembril. Õpe-
tajateks ja päeva sisusta-
jateks olid 11. ja 12. klassi 
õpilased. 

Päris õpetajate dresscode 
sellel päeval oli humoori-
kalt pidulik. Õpetajatel 
tuli osaleda individuaalses 
viktoriinis, kus oli võimalus 
näidata oma huumorisoont 

ja vastata ebaloogilistele 
küsimustele vägagi loog-
iliselt. Iga õpetaja sai rinda 
pilvekese, kuhu peale oli 
kirjutatud, mille poolest 
just tema on kõige – kõige. 
Mõni näide: kõige ema-
likum, kõige korrektsem, 
kõige siresäärsem . Loomu-
likult ei puudunud lilled ja 
kringel.

Õpetajatest said 
pidupäeval vallatud 
õpilased

„Õpilased“ Kaarin, Eve ja Sirli

OKTOOBER 2005

Tõstamaa kooli kehalise 
kasvatuse õpetaja Jaan 
Tamm ehk nagu lapsed 
hellitavalt kutsuvad 
Tammekas pärjati Aasta 
õpetaja tiitliga. "See 
on küll meie kooli suur 
vedamine, et kaks aastat 
tagasi, kui Tihemetsas töö 
otsa sai, õpetaja Tamm 
just meile sattus," räägib 
Mitt. "Kehalise tundides 
on alati kord majas 
ikka lugupidamisest ja 
austusest õpetaja vastu," 
kiidab direktor. "Käima 
on pandud korralik 
kergejõustiku trenn ning 
lastele meeldib see väga 
ja isegi kodus tuletatakse 
meelde, mida Tammekas 
on õpetanud või 
rääkinud," rõõmustab Mitt 
omagi laste sportimise üle 
ja lisab, et kahe aastaga 
on võidetud tiitleid ja 
autasusid kohe päris palju.
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p Kooli traditsiooniks saa-
nud mälumängusarja ava-
löök põhikooli – ja kesk-
kooliõpilastele oli juba 
27. septembril, algklasside 
mälumäng sai hoo sisse 
veidi hiljem, 11. oktoobril. 
Esimese vooru küsimused 
koostas aednik Kaidi Lumera 
ja need puudutasid mõisa-
kooli aeda, selle ümbrust 
ning kogu meid ümbritsevat 
keskkonda tervikuna.

Tulemused olid sellised: 
1.–4. klassi arvestuses I–II 
koht võistkondadele Sügis 
(4. kl) ja Tammed koolis (4 
kl.); III–V koht võistkon-
dadele Krõll (1. kl.), 5 jum-
but (2. kl.) ja Poypli (3. kl.); 
6.–8. koht võistkondadele 
Kiire lõvi (2. kl.), Mammutid 

(2. kl.) ja Nipitiri (2. kl.) 5. 
–8. ja 13. klassi arvestuses I 
koht võistkonnale Ajuhälve 
(8a kl. tüdrukud), II koht 
võistkonnale A(ju)–Rühm 
(8.a kl. poisid), III koht 
võistkonnale Nirgid (7. kl.), 
4. koht Tüdrukud (6. kl.), 
5.–6 koht võistkondadele 
XY2 (8.b kl) ja Luupainajad 
(5. kl.) ja 7. koht võistkon-
nale Mällerile (13. kl). 9.–12. 
klassi arvestuses I koht XII 
klassi võistkonnale, II koht 
võistkond Targemad (11. 
kl.), III koht võistkond X 
astmes 4 (11. kl.) ja 4. koht 
võistkonnale III (9. kl.).

Teine voor toimus reaal-
aine nädala raames 13. ok-
toobril ja küsimused koos-
tasid õpetajad Maris Miil, 

Karin Mitt ja Aivar Lu-
haorg. 

Tulemused olid seekord 
sellised: 5.–8. ja 13. klassi 
arvestuses I koht võistkon-
nale Ajuhälve (8. kl.), II 
koht võistkonnale XY2 (8.B 
kl.), III koht võistkonnale 
Mäller (13. kl.), 4.–5. koht 
võistkondadele Nirgid (7. 
kl.) ja A(ju)–Rühm(8.a kl.), 
ja 6.–7. koht võistkondadele 
Poisid (6. kl.) ja Luupainajad 
(5. kl.). 9.–12. klassi arves-
tuses I koht võistkonnale 
Truffor (10. kl.), II–III koht 
võistkondadele III (9. kl.) ja 
Targemad (11. kl.), 4. koht 
XII kl. võistkonnale ja 5. 
koht võistkonnale X astmes 
neli (11. kl.).

p Tõstamaa Keskkoolis 
toimus 10.-14. oktoobrini 
reaalainete nädal. Kõik sai 
alguse juba esmaspäeval, 
kus õpilastele ülesandeid 
jagati ja mõtlemistööd ja-
gus nii suurtele kui ka 
väikestele.

Nädala jooksul lahen-
dati matemaatikas peast-
arvutamisülesandeid. Tub-
limad olid: Maarja Press 
(5.kl), Heiko Mändla (6.kl), 
Liis Lehtla (7.kl), Isabel 
Joao (8a.kl), Evelin Leerima 
ja Mailis Palusalu (8b.kl), 
Marvin Mitt ja Kristii-
na Reinfeltd (9.kl), Triin 
Lepik (10.kl), Liisa Rand-
mäe (11.kl), Madli Põltsam 
(12.kl).

Miniolümpiaadis lahen-
dasid nelja-viielised olüm-
piaadi ülesandeid. Parimad 
olid Liis Leerima ja Kaarel 
Kase (5.kl), Aivo Tõnning ja 
Andreas Leerima (6.kl), Keir 
Lomp, Ann-Amy Vene ja 
Lauri Mölder (7.kl), Frieda 
Kriisa ja Stiina-Riin Saar 

(8a.kl), Mailis Palusalu ja 
Leana Langus (8b.kl), Janett 
Birk ja Marvin Mitt (9.kl), 
Merilin Mitt ja Renate Män-
namäe (10.kl), Liisa Rand-
mäe (11.kl), Kristel Jürgens 
ja Madli Põltsam (12.kl). Kes 
arvas, et ülesannete lahen-
damine ja peastarvutamine 
üle jõu käis, siis said nad 
neljal päeval proovida su-
dokut lahendada. Kõigil 
neljal päeval leidsid õiged 
lahendused: Mailis, Leana, 
Evelin ja Maila (8b.kl), 
10.klassi õpilased ja Marie 
Kriisa (11.kl). 

Keemia ja füüsika alaselt 
meisterdati doomino män-
gu, milles osavõtt jäi küll 
veidi kesiseks aga siiski 
tuleks ära märkida tegijad, 
kes nägid tublisti vaeva. 
Nendeks olid 8a, 8b ja 11 
klassi õpilased.

Nädala kõige atraktii-
vsem sündmus oli Eesti 
Füüsika Seltsi teadusbussi 
„Suur Vanker“ külaskäik. 
Külalised näitasid 45 minu-

tilist etendust füüsikast ja 
selle võimalustest. 

Külastuse eesmärgiks oli 
füüsikat õppida soovivate 
üliõpilaste arvu suuren-
damine. Ja ma arvan, et see 
läks neil tublisti korda, sest 
tõesti kogu see aeg käis tihe 
tegevus, kus siis valmistati 
jäätist, lasti õpilastest ele-
ktrit läbi ja muidugi käis 

pauk. See oli kõik mida üks 
õpilane ihkas näha ja kuul-
da. Siinkohal tuleks tänada 
kõiki julgeid õpilasi, kes 
olid nõus seda kõike läbi 
tegema.

Järgmisel aastal uue 
hooga!

Maris Miil
keemia – ja füüsikaõpetaja

p 19.-23. septembrini 
sai koolis teoks rebaste 
vastuvõtt gümnasistide 
ridadesse ehk nn. „Re-
baste ristiretkenädal“.

Et saada tõeliseks 
gümnasistiks oli 12. 
klassi poolt kümnen-
dikele välja mõeldud 
teemad nädalapäeviti: 
esmaspäev - laudaliste 
päev, teisipäev - 70-
ndate võimlejad, kol-
mapäev - nohikutepäev, 
neljapäev - kalapäev ja 
reede rebastepäev, kus 
edukad takistusriba lä-
bijad andsid vande ja 
pääsesid õhtusele 
diskole.

Mälumängul hoog seesRebasenädal 
koolis

Reaalained, 
nädala nael

Külas teadusbuss „Suur Vanker“
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p 28. septembril toimus 
Pärnu Maavanema Toomas 
Kivimägi vastuvõtt Tõs-
tamaa Keskkoolis, üleva-
bariigilises õpilasprojektis 
“Eesti kaunis kool 2005“ 
osalenud koolidele. Oma 
projekti julgesid konkur-
sile saata kuus Pärnumaa 
kooli: Libatse Laseaed-
Algkool, Are ja Taali Põhi-
kool, Vändra Gümnaasium, 
Häädemeeste ja Tõstamaa 
Keskkool. Tõstamaa kool 
kuulutati selle projekti 
maakondliku vooru võit-

jaks. Projektimeeskonda 
kuulusid: Toomas Mitt, 
Kaidi Lumera, Kirsti Talu, 
Inger Vahuvee, Ida Joao ja 
Ene Lehtsalu.

7. oktoobril toimus sa-
ma projekti raames va-
bariigi presidendi Arnold 
Rüütli vastuvõtt Illuka 
Põhikoolis Ida–Virumaal. 
Vastuvõtule olid kutsutud 
projektis osalenud koolide 
projektimeeskondade esin-
dused üle Eesti. „Eesti kau-
nis kool 2005“ tiitliga pär-
jati Illuka Põhikool.

p Tõstamaa Õpilasmalev 
korraldas 10. septembril 
lõpuekskursiooni Põlva-
maale. Kaasas oli ka An-
nuste rühm. Sõidukulud 
võttis enda kanda Tõs-
tamaa Vallavalitsus läbi 
omaalgatusprojekti. 

Marsruut läbis Tartu 
Lennundusmuuseumi- olid 
ikka vägevad lennumasi-
nad küll! Põlva Vabaõhu-
muuseum oli suurepärane 
meenutus vanadest aega-
dest - kõik oli puust ette 
tehtud ja punaseks värvi-
tud ja kõike sai katsuda 

kaa. Maanteemuuseumis 
sai täieliku ülevaate Ees-
timaa teedest ja kõigest 
sellega seonduvast, oli või-
malik ise osaleda, näiteks 
ise virtuaalselt teehöövli-
ga sõita. Maanteemuuseu-
mis nägime ka Tõstamaa 
teemärki. Taevaskoda 
oma sügiseses ilus lummas 
meid kõiki ja laevasõit vei-
di udusel Ahja jõel oli 
omaette võlu. Käisime ka 
Viljandi Lossimägedes ja 
Viljandi linnas. Seltskond 
oli suurepärane ja juttu 
jätkus bussiski kauemaks.

Jalgpall
p 15. septembril toimusid 
Tõstamaa kooli staadio-
nil Pärnumaa koolide jalg-
pallivõistlused 1991.a. ja 
varem sündinud õpilastele. 
Võistlustules oli 4 tüdrukute 
ja 8 poiste võistkonda. Tõs-
tamaa tüdrukute võistkond, 
kuhu kuulusid: Maila Heind-
la, Isabel Joao, Leana Lan-
gus, Riina Reinson, Liina 
Laasma, Laura Pärna, Hedi 
Gretski ja Stiina–Riin Saar 
saavutasid III koha ja poiste 
võistkond koosseisus: And-
rus Leinpuu, Karl Kalda, 
Maico Eensalu, Kristo Kar-
bus, Kaarel Kase, Helar 
Martson, Marti Mölder, 
Ardo Sireli ja Veiko Som-
mer 6. koha.
p 19. septembril osales 
Tõstamaa kooli meeskond 
Vändras toimunud Pär-
numaa koolide jalgpalli-
võistlusel. Võistlemas olid 
poisid, kes sündinud aastal 
1993 ja varem. Kokku tuli 
Vändrasse 9 võistkonda. 
Tõstamaa poistele 7. koht. 
Mängijate koosseisu kuu-
lusid: Karl Kalda, Andrus 
Leinpuu, Kaarel Kase, Helar 
Martson, Veiko Sommer, 
Marti Mölder, Maico Een-
salu, Ardo Sireli ja Kristo 
Karbus.
p 5. oktoobril olid Vändras 
toimunud Pärnumaa koolide 
jalgpallivõistlustel taas män-
gumurul Tõstamaa kooli 
õpilased. Mängimas 8.-9. 
klassi tüdrukud ja poisid. 
Tüdrukute võistkond koos-
seisus: Frieda Kriisa, Leenu 
Aava, Sigrid Rand, Marit 
Karotamm, Maila Heindla, 
Leana Langus, Kristiina Rein-
feldt, Liina Laasma ja Sirli 
Tamm saavutasid III koha. 
Poiste võistkond koossei-
sus: Karl Tilk, Taavi Ma-
rus, Taavi Tõnisson, Tam-
bet Kivisild, Robert Rand, 
Mart Randmäe, Hannes Va-
hemäe ja Argo Leerima jäid 
kohtadele 7.–12. Õpilaste 
treeneriks on õpetaja Andra 
Karpin.
p 11. oktoobril, Tõstamaa  
Spordiklubi poolt kor-
raldatud jalgpalliturniiril 
saavutas Tõstamaa Kesk-

kooli võistkond koosseisus: 
Rain Reinson, Toivo Ma-
rus, Paul Tilk, Rain Alasi, 
Andres Tölp, Taavi Marus, 
Mart Randmäe, Tambet 
Kivisild, Taavi Tõnisson ja 
Andra Karpin võidu Pootsi 
võistkonna üle, tulemusega 
7:1. Väravaid lõid: Rain 
Alasi 2, Andres Tölp 2, And-
ra Karpin 2 ja Toivo Ma-
rus 1.
Kergejõustik
p 29. septembril toimus Jõu-
lumäel Pärnumaa koolide 
traditsiooniline krossiteate-
jooks. Kool oli esindatud 12 
võistkonnaga. Tulemused 
igati tublid. 10.–12. kl. nei-
dude arvestuses Tõstamaa 
I võistkonnale koosseisus: 
Eda Vallimäe, Janne Pedaja 
ja Merilin Mitt I koht ja Tõs-
tamaa II võistkonnale koos-
seisus: Ida Joao, Imbi Alpius 
ja Merlin Miido 4. koht. 10. 
–12. kl. noormeeste arves-
tuses võistkonnale koos-
seisus: Toivo Marus, Rain 
Alasi ja Aivar Juurik III 
koht. 8.-9. kl. tüdrukute 
arvestuses taas võistkon-
nale koosseisus: Marilin 
Tetsmann, Mary–Liis Stras-
tin ja Leenu Aava III koht.
4.–5. kl. poiste arvestuses 
saavutati I koht. Võistkon-
da kuulusid: Tauno Palberg, 
Kaarel Kase, Helar Martson 
ja Karl Kalda.
p 1. oktoobril viibis Tõs-
tamaa kooli sportlaste esin-
dus Raplamaal, Palukülas, 
Eesti Kergejõustikuliidu 
poolt korraldatud noorte– ja 
juunioride karikavõistlustel 
murdmaajooksus. Keskkoo-
le ja gümnaasiume oli ko-
hal 39. Üldkokkuvõttes Tõs-
tamaa Keskkoolile 15. koht. 
Individuaalarvestuses olid 
tulemused järgmised: Leenu 
Aava 4. koht tüdrukute C– 
vanuseklassi 1500 m jook-
sus, Merilin Mitt 6. koht 
tüdrukute A–vanuseklassi 
500 m jooksus, Eda Val-
limäe 6. koht tüdrukute A– 
vanuseklassi 2000 m jook-
sus ja Kaisa Sutt 19. koht 
tüdrukute  C – vanuseklassi 
500 m jooksus. Õpilaste 
kergejõustikutreeneriks on 
õpetaja Jaan Tamm.

Spordiuudised

Tõstamaa malevlased 
said priipärast 
Põlvamaad kaeda

Pärnumaa kauneim kool 
asub Tõstamaal

Konkursil „Eesti kaunis kool 2005“ Pärnumaa osalejad 
vabaõhuklassis
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p Selle aasta sügiseüri-
tused algasid traditsiooni-
lise näitusega. Koridori 
aknalaudadele toodi igasu-
guseid põnevaid leide met-
sast, põllult ja aiast. Mõned 
vanemad olid koos lapsega 
meisterdanud ja nii oli palju 
huvitavam vaadata kõrvit-
sast tehtud tigu, kilpkonna, 
porgandist päikeseratast, 
kartulitest mehikesi ja 
seenekompositsioone.

Alati tuuakse meie näi-
tusele ka vigurkartuleid ja 
–porgandeid. 

Sügise vastuvõtmiseks 
oleme korraldanud lastele 
väikese bussireisi koduvalla 
kaunimatesse kohtadesse. 
Seekord läksime Kastnasse, 
et näidata neile iidseid 
tammesid, kadastikku ja 
kaunist mereranda. Tore, et 
selliste kohtade korrasoleku 
eest hoolitsetakse. Tuuled-
tormid on vanast hiiglasest 
jagu saanud ja ainult üks 
haru ongi veel püsti, kuid 

mahakukkunud okstest on 
meistrimehe osavate käte 
abil valminud istepingid. 
Meiegi pidasime seal pik-
nikku nagu praegusel ajal 
kombeks. Käisime ka mere 
ääres ja korjasime kive, teo-
karpe ning pilliroogu, sest 
looduslikust materjalist saab 
hiljem meisterdada.

29. septembril pidasime 
mihklipäeva. Sel aastal 
korraldasime esmakordselt 
heategevusliku mihklilaa-
da, mille tulu jäi lasteaiale. 
Õpetajad ja lapsevanemad 
tõid müüki laste riideid 
ja jalanõusid, mänguasju, 
toalilletaimi, tulbisibulaid, 
aiasaadusi, hoidiseid. Raha 
kogunes 302.- krooni ja 
selle eest plaanime osta 
lasteraamatuid. Täname kõi-
ki osalejaid!

4. oktoobril õnnestus mul 
käia õppekäigul Põlvamaal 
ja tutvuda sealsete laste-
aedadega. Bussisõit nii kau-
nil aastaajal Lõuna –Eestisse 

oli suur elamus. Esimesena 
külastasime Põlva linna las-
teaeda “Mesimumm”. Seal 
korraldatakse lasteaialaste 
folkloorifestivale. Õuealal 
torkas silma vähemalt 10 
etnograafilist kiike. Teekond 
viis edasi Rosmale Johan-
nese erakooli. Lasteaiarühm 
13 lapsega avati alles sep-
tembris. Õues tegeles mudi-
lastega lasteaiaõpetaja Ma-
rat. Noormees on oma elus 
mitut ametit pidanud, kuid 
praegust hindas raskeimaks. 
Ringkäigul koolis saime 
teada, et Johannese kooli 
lastele hindeid ei panda 
enne 9. klassi lõppu. Õpetus 
põhineb Waldorf pedagoog-
ikal – laps on tark, ilus, hea 
ja saab kõigega hakkama. 
Koolis on põhirõhk kuns-
til, muusikal ja käsitööl. 
Õppeasutused on tasulised, 
kooli õppemaks 450.-, las-
teaias 300.- krooni. Lisaks 
makstakse toidu eest.

Viimasena käisime veel 

Mammaste lasteaed-algkoo-
lis. Laste puuduse üle ne-
mad küll kurta ei saa – 6 la-
steaiarühma 132 lapsega ja 
algkooli neljas paralleelklas-
sis 166 õpilast. Loomulikult 
olid kõik majad remonditud, 
lastepärased, hubased…

Ekskursiooni lõpuks 
matkasime paar tundi Tae-
vaskojas. Lugesime koos 
metsamooridega loitsusid, 
andsime oma mured kividele 
ja saime metsalagendikelt 
ning puudelt head energiat. 
Kokkuvõttes oli üks heade 
emotsioonidega ja meeldiv 
päev.

Lõpetuseks tahaksime 
väga tänada Enari isa Janek 
Tuulmeest, kes remontis ära 
meie katkise karusselli ning 
tegi valmis noorema rühma 
auto. Palume, et suuremad 
lapsed neid ära ei lõhuks! 

Aita Lind
lasteaia juhataja

Sügisesed askeldused lasteaias

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 
koostöös Eesti Tõuloomakasva-
tajate Ühistuga on saavutanud 
Rakvere Lihakombinaadiga 
kokkuleppe, et lihaveiste (ka ris-
tandite, alates 50 % veresusega) 
eest makstakse lihaks reali-
seerimisel kõrgemat hinda. 
Kokkulepitud hinda makstakse 
juhul kui arvepidamine käib läbi 
ETKÜ, st. loomaomanik paneb 
oma loomad kirja ETKÜ  telefo-
nidel 7493296 ja  5104576 või  
e-mailil airike@hot.ee. Vajalik 
on öelda looma reg.nr., asukoht, 
arv, veresus, vanus.
   Hinnaks on 31 krooni + 6% 
Seltsi või ETKÜ liikmele ning 4% 
mitteliikmele + käibemaks. See 
hind kehtib juhul kui loom on 
EUROP klassifikatsiooni järgi alla 
24 kuu vanune, R 3 klassis noor-
veis, ( lihaveise puhul alla selle 
ei tohikski ju olla), kui rümp 

läheb hindamisel U- sse või E-
sse tuleb sealt loomulikult veel 
hinnalisa. Juhul kui tegemist on 
vanema loomaga ei ole hind 31 
krooni vaid vastavalt Rakvere 
hinnakirjale aga lepingust lisan-
duvad soodusprotsendid (liik-
mele 6 % ja mitteliikmele 4 % ). 
Rõhutan veel, et loomaomanik  
peab oma lihaveised kirja 
panema ETKÜ kaudu, omapäi 
tegutsedes sellist hinda ei 
maksta. Protsendi alla minevat-
est loomadest informeerib ETKÜ 
Rakvere LK.
   Vajadusel organiseeritakse 
vedu Eesti Tõuloomakasvata-
jate Ühistu poolt ja hinnaks 
jääb tõenäoliselt 12 kr/km + 
käibemaks km kohta, st. mida 
rohkem loomi saab võtta ühest 
kohast seda odavam tuleb see 
talunikule. Kui on loomapida-
jaid, kellel on oma transport 

olemas ja ei vaja ETKÜ poolt 
vedu, need peavad loomad kirja 
panema ETKÜ-sse ning teavita-
ma oma transpordi olemasolust.  
Muidu soodustused ei kehti.
   Nüüd kui magusam pool 
jutust möödas, tahaksin 
omalt poolt lisada, et selline 
kokkulepe saavutati pikaajaliste 
läbirääkimiste tulemustena ja 
üheks põhitingimuseks oli see, 
et loomadega varustamine on 
pidev ja stabiilne.
Rakvere  LK nõudmine on 
aastaringselt vähemalt 40 
looma kuus.. Panekski siin 
loomaomanikele südamele, et 
te ise planeeriksite pikaajalise-
malt ette loomade realiseerimisi 
ja mõtleksite, kuidas on võimalik 
müüki nihutada nii, et aastas 
kõik kuud oleksid kaetud. Selge 
on see, et loomadest tahetakse 
vastu talve lahti saada aga 

midagi tuleb Rakverre viia ka 
jaanuaris, veebruaris ja suvekuu-
delgi. Need hinnad on paigas 
esimeseks 6 kuuks, siis vaada-
takse osapoolte poolt leping 
üle ja kui kõik on hästi sujunud, 
võivad soodustused mõne prot-
sendi võrra tõustagi.
   Kui loomaomanikul on soovi 
realiseerida oma noorloomi 
kohe peale võõrutamist on seda 
võimalus teha Kooli-Nurme talu 
kaudu (loomad eksporditakse), 
täpsem info helistades.

Lugupidamisega ja meeldivat 
koostööd soovides,

Airi Külvet 
ETKÜ lihaveiste 

aretusspetsialist.

LIHAKUS E U R O P

RASVASUS

1 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00
2 35,50 33,50 31,50 29,50 27,50
3 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00
4 34,50 32,50 30,50 28,50 26,50
5 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00

LP. LIHAVEISEKASVATAJAD!

Lihakehade risttabel - see 
tabel on koostatud lepingu 
alla minevate loomade 
kohta, millele lisanduvad 
protsendid.
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p Metsa müümisega ühel 
või teisel moel on kokku 
puutunud enamus metsa-
omanikest. Omanik saab 
valida põhiliselt järgnevate 
võimaluste vahel:
l tegeleda kasvava metsa 
ülestöötamisega ise ja müüa 
valmis metsamaterjali,
l müüa ainult raieõigust 
osa- või ülepinnaliselt,
l müüa kogu kinnistu või 
müüa ainult mõni lahus-
maatükk. 

Otsustamine on keeruline 
ning sageli mõjutavad lõp-
likku otsustamist teadma-
tus ning kogenematus. Sa-
mas on metsa müümisega 
seonduvad otsused väga 
olulised,  tehakse ju selliseid 
tehinguid harva ja tehingu-
väärtus ulatub üldjuhul sa-
dadesse tuhandetesse kroo-
nidesse.
Mida müüa?
Niisiis tuleb esimese asjana 
endale selgeks teha mida 
tahetakse müüa: metsa-
materjali, raieõigust (kas-
vavat metsa) või kinnistut.
Metsamaterjal
Kes otsustab metsamaterjali 
müümise kasuks, see peab 

valmis olema suhteliselt 
pikaks, aeganõudvaks ja 
tihti ka närvesöövaks prot-
sessiks. Targa tegutsemise 
korral on aga võimalik saa-
da metsamaterjali eest head 
hinda.
Raieõiguse võõrandamine
Raieõiguse võõrandamine 
on suhteliselt riskivaba la-
geraiete võõrandamisel. 
Harvendus- ja turberaiete 
puhul on üleraie küllaltki 
tõenäoline.
Kinnistu müümine
Kinnistust on otstarbe-
kas eraldada see metsaosa, 
mida tahetakse müüa. Sell-
iselt metsa müümine toimub 
suhteliselt riskivabalt ja 
omanikutunne säilib sõltu-
valt allesjääva kinnistuga.
Metsaoksjon
Sõltumata müügiobjektist 
on tavaliselt müüja huvi-
tatud parima hinna saami-
sest. Metsa müümisel on 
see parima hinna saamine 
suhteliselt komplitseeritud. 
Hindamine on suhteliselt 
keeruline ning tulemus 
alati ühes või teises suunas 
nihkes. Sellises segases olu-
korras on teoreetiliselt või-
malik parimat hinda saada 

ainult enampakkumise ehk 
oksjoni läbiviimisega. Prak-
tiliselt ei toimi oksjonite lä-
biviimine ennekõike met-
saomanike hirmust oksjoni 
kui suure ja ametliku prot-
sessi ees. Metsaomanikul on 
ilmselt raske ette kujutada, 
et oksjon võib toimuda ka 
vaikselt ja edukalt. Kõik sõl-
tub oksjoni ettevalmistamis-
est ja läbiviimisest. Samuti 
tekitab komplikatsioone 
meie erametsaomaniku 
vaenulik maksusüsteem. 
Sageli otsustavad met-
saomanikud tehinguid teha 
ostjatega, kes maksavad osa 
kokkulepitud summast ni-
iöelda mustalt. Selle arvelt 
väheneb alati ka makstav 
summa. Sõltumata sellest, 
kas makstakse mustalt või 
ametlikult on ikkagi alati 
mõistlik korraldada oksjon 
vähemalt tegelikult pakuta-
va hinna teadasaamiseks. 

Oksjoni läbiviimisel 
võib alati pakkumisdoku-
mentidesse sisse kirjutada 
tingimused, milliste puhul 
metsaomanik ei ole kohus-
tatud ostu-müügilepingut 
sõlmima. Seega on või-
malik tekitada olukord, et 

oksjon viiakse läbi ainult 
reaalse parima hinnapak-
kumise saamiseks. Tehingu 
toimumine ja läbirääkimised 
tasumistingimuste osas on 
juba järgmine etapp. Oks-
joni ettevalmistamine ja lä-
biviimine on tänapäeva ar-
vutiajastul suhteliselt lihtne 
protsess.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et oksjon on vajalik parima 
reaalse hinnapakkumise 
saamiseks. 

Majanduslik üldilme 
on erametsanduses pisut 
masendav. Erametsaoman-
ikud, kelle metsast pärinev 
puit annab igal aastal mil-
jarditesse kroonidesse ul-
atuva käibe, loobuvad oma 
metsast sageli liiga odavalt. 

Meelis Kasemaa
Metsanõustamise OÜ

GSM 51 64 066
www.taks.ee

Kuidas targalt metsa müüa  

p Jätkuvalt pakub sauna-
mõnusid Tõstamaa Kesk-
kooli saun. Oleme seda 
teinud juba 7 aastat. Dušši- 
ja riietusruumid on ehitatud 
õpilaste vajadusi silmas pi-
dades. Samuti võib nädala-
vahetustel toimuda mitmeid 
spordiüritusi, laagreid. Sau-
nas on üks leiliruum ja 
seetõttu on sauna ja dušši 
kasutamise aeg ning või-
malused piiratud. 

Senini on regulaarselt 
kasutanud sauna või dušši 
üle 10 pere või grupi. Har-
vemini kasutab kahekümne 
pere ringis. Väga harva 
käiakse saunas nädala sees.

Sauna kasutamise tun-

nitasu algab kolmeküm-
nest kroonist ühe inimese 
kohta. Iga järgnev inimene 
grupis tasub 10 krooni. 
Soodushind pensionäridele 
on viis krooni ja lastele 3.-
16. eluaastani tunnitasu, 
alla kolmeaastased lapsed 
saavad saunatada tasuta. 
Dušš maksab 10 krooni 
tund inimese kohta. Teie 
sauna ja dušši ettetellimise 
soove võtab vastu E. Teras 
kas suuliselt või telefonil 44 
96 214.

Sauna ja dušši kasu-
tamine ettetellimisega on 
võimalik reedel 16.00-
21.00, laupäeval 13.00-
21.00 ja pühapäeval 13.00-

18.00. Pühade ajal 24.12 ja 
31.12 saab sauna 10.00-
13.00. Saun ei tööta 25.12 
ja 01.01, samuti suurel 
reedel.

Sauna saab tellida ka ka-
heks tunniks maksumusega 
200 krooni. Gruppidele üle 
10 inimese soovitamegi 
tellida just sellist teenust. 
Gruppidele 20-30 inimest 
soovitame koguni 3 tundi 
maksumusega 300 krooni. 
Sauna ja kodundusklassi 
baasil on võimalik tellida 
ruume ka perekondlike 
tähtpäevade või väiksemate 
kokkutulekute korraldami-
seks. Osavõtjate arv on pii-
ratud 30 inimesega. Sauna 

kasutamine 3 tundi. Ürituse 
kestvus kokkuleppel. Mak-
sumus 300.- EEK.

Senini on püütud kõikide 
soove võimaluse piirides 
rahuldada. Teeme seda ka 
edaspidi. Teretulnud on sau-
nakülastajate ettepanekud 
teenuse paremaks kor-
raldamiseks.

Lugupeetud tõstamaa-
lased! Tulge sügisest rõskust 
ja talvist pakast kontidest 
peletama mõnusa leili ja 
pehme vihaga!

Elli Teras  

Hüva leili, tõstamaalased!
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reedel, 21. okt. kl. 20.00
Tõstamaa Rahvamajas
AASTA KÕIGE KÕVEM PIDU
esineb ans. TOE TAG
Dj-d -Marko Koitla & 
Margus Must (PartyTime) 
LASERSHOW!
Pilet 65.-(eelmüük Tõstamaa 
raamatukogus); 
kohapeal 100.-
www.partytime.ee
a
laupäeval 22. okt. kl. 09.00 
TÕSTAMAA KÜLAELU TUT-
VUSTAV EKSKURSIOON
Buss väljubTõstamaa rah-
vamaja juurest: külastatakse 
Kavaru küla, Pootsi küla. 
Lao küla, Seliste küla, 
Värati küla, Tõstamaa alevit, 
Kastna küla, Tõhela küla ja 
Lõuka küla
Päeva lõpp umbes kell 18.00
Kaasa võtta igal osalejal pik-
nikukorv, meene kinkimiseks 
oma lemmikkülale.
Organiseerija: Seliste 
Ringkonna Selts ja Tõhela 
Külaselts
Üritus on kõigile tasuta!
a
laupäeval, 29.okt. kl. 20.00
Tõhela Rahvamajas
LÕIKUSPIDU
*üllatus*,*baar*
ans. „MOSQUITO”
Riietus võimalikult kirju!
Pilet 100.- kr.
a
laupäeval, 19. nov. kl. 20.00
Tõstamaa Rahvamajas
KADRIKARNEVAL
Muusikat teeb
“Audru Jõelaevanduse Punt”
Pane juba kostüüm ja ette-
aste valmis! Jälgi reklaami!

KUHU MINNA

p 27. augustil toimus Tõs-
tamaa Keskkooli Staadionil 
XI Tõstamaa jalgpalliturni-
ir. Turniirile registreerus 11 
meeskonda ja 2 naiskon-
da, kokku 104 mängijaga. 
Meeskondadest olid esinda-
tud Pootsi, Dünamo, Nak-
sitrallid, Jalka (Tõstamaa 
vald), Varbla (Varbla vald), 
Vatla (Hanila vald), Old 
School Boys, Aegarendus, 
WC Guwalda, Linnugripp 
(Pärnu linn) ja FC Rein 
(Sauga vald). Naiskon-
dadest oli sarnaselt eelmise 
aastaga kohal Sõprus (Tõs-
tamaa vald) ja Turbolehmad 
(Pärnu linn).

Tulenevalt meeskondade 
rohkusest jagati meeskonnad 
kahte alagruppi: Tõstamaa 
alagrupp, kuhu kuulusid 
kõik Tõstamaa võistkonnad, 
Varbla ja Vatla ning Pärnu 
alagrupp, kuhu kuulusid 
Pärnu ja Sauga meeskonnad. 
Alagruppide jaotus kujunes 
selliseks selgitamaks va-
hetus võitluses välja parim 
Tõstamaa meeskond. Ala-
gruppidest pääsesid edasi 
medalimängudele kaks 
parimat, kelleks osutusid 
A alagrupist Dünamo ja 
Vatla ning B alagrupist 
WC Guwalda ja Old School 
Boys. Esimeses poolfinaalis 
alistas WC Guwalda 5:1 
Vatla. Teises poolfinaalis 
läks aga Dünamo ja Old 
School Boys’i vahel võitja 

välja selgitamiseks pärast 
2:2 lõppenud normaal- 
ja lisaaega vaja penal-
teid. Finaalikoha tagas 
penaltitega Dünamo. 
Kell 16:00 kõlas turniiri 
peakohtuniku Andres 
Sahteli avavile turniiri fi-
naalmängule Dünamo 
ja WC Guwalda vahel, 
mis kujunes ootamatult 
ühepoolseks. Dünamo võitis 
kohtumise Kauri Link’ i ja 
Rudolf Linnaste väravatest 
4:0. Võitjad mängisid 
koosseisus: Virgo Laansoo, 
Riho Jurjev, Kauri Link, Priit 
Kaljurand, Rudolf Linnaste, 
Tarmo Blasen, Aro Kütt ja 
Andres Berens. WC Guwalda 
koosseisu kuulusid: Priit 
Sõstar, Sergei Latõsev, 
Argo Abermann, Antti 
Luigemaa, Rain Baumann, 
Allan Ojas, Reigo Teearu 
ja Fred Aksen. Sarnaselt 
eelmise aasta turniiriga anti 
välja kaks pronksmedali 
komplekti, võistkondadele 
Old School Boys ja Vatla. 
Turniiri käigus peeti arves-
tust ka enim väravaid löö-
nud mängija välja selgi-
tamiseks, kelleks teist aastat 
järjest osutus Raido Oja 
(Naksitrallid) 8 väravaga. 
Temale järgnesid 7 väravaga 
Andres Berens (Dünamo) ja 
6 väravaga Teet Tetsmann 
(Vatla), Rain Tölp (Pootsi). 
Turniiril löödi kokku 51 
mängija poolt 124 väravat.

Parima naiskonna välja 
selgitamiseks mängiti Sõp-
ruse ja Turbolehmade vahel 
kaks mängu. Mõlemad 
mängud võitis naiskond 
Turbolehmad skooridega 3:
2 ja 3:1. Turbolehmad män-
gisid koosseisus: Elis Kaas, 
Maile Nittim, Kadi Rannula, 
Liivi Sõrmus, Helen Paulson, 
Kädy Saaliste ja Marta 
Puju. Turniiri parimaks nais-
mängijaks tunnistati Elis 
Kaas (Turbolehmad), kes lõi 
4 väravat. Temale järgnes 
Karoliine Kask (Sõprus) 2 
väravaga.

Turniiri korraldajad tä-
navad kõiki pealtvaatajaid 
ja toetajaid, kelleks olid: 
Tõstamaa Vallavalitsus, 
OÜ Malendo (Tõstamaa 
bensiinijaam), Tõstamaa 
Edu kauplus, Sauli äri, 
Shalom ja Teeristi pood. 
Erilised tänud Valdurile 
Pootsist, kes hoolitses selle 
eest, et kellegil janu ega 
nälg ei piinaks ja pr. Elli 
Terasele sauna kasutamise 
võimaldamises.

Täpsemalt on turniiri tu-
lemuste, meeskondade koos-
seisude, väravalööjate ede-
tabeli, piltide ja ka varase-
mate turniiride tulemustega 
võimalik tutvuda kodulehel 
aadressiga www.zone.ee/
tostamaajalgpall. 

Kohtumiseni järgmisel 
aastal!

Tõstamaa jalgpalliturniir

p Reedel 4. novembril kell 9.00 
ootame kõiki selle piirkonna 
puudega inimesi Tõstamaa 
Kultuurimajja kohvilauda. 
Pärnumaa Puuetega Inimeste 
Koda korraldab infopäeva, kus 
räägime puuetega inimeste or-
ganiseeritud Puuetega Inimeste 
Koja  tegevusest. Oma töödest 
ja tegemistest räägivad organi-
satsioonide esindajad: 
Toomas Mihkelson - Pärnumaa 
PIK tegevjuht, ratastooliklubi; 
Juta Adams - pimedate ühing; 
Laine Lehtsalu - vaegkuuljate 
ühing; Maie Nuust – Downi klu-
bi; Siivi Teinfeld - kutsehaigete 
ühing; Reet Kütt – vaimsete 
puuetega noorte ühing.

Teemad:
Kuidas taotleda töövõimetus-
pensioni ja toetusi? 
Mida tuleb teha puude-
raskusastme määramiseks? 
Puudega inimese rehabilitat-
siooniga seotud teemad – neid 
asju selgitab Tiina Männik, 
Pärnu Pensioniameti juhataja.
Tule kindlasti! Kui üksi ei jaksa, 
võta kaasa oma abistaja ja vee-
dame selle hommikupooliku 
koos, et saada tuge ja julgus-
tust edaspidiseks.
Oma osavõtust palume teatada 
valla sotsiaaltöötajale Enda Vä-
lile telefonil  4496256 Samuti 
pöörduge Enda Väli poole oma 
transpordi küsimuste lahenda-
miseks. 

INFOPÄEV

Võistkond Dünamo I koht
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MERLE MERIMAA 
ja TARMO BLASEN 
tütar MIA MARIE 

sünd.08.09.2005

AIVAR ja HELVE 
GURJANOV 

poeg AIGAR 
sünd.04.10.2005

ARNOLD RÄHN  
24.03.1923-09.09.2005

EINO JAAGU  
05.04.1948-29.09.2005

Poisid (kuni 14.a.) 
Deivid Kandelin I    
Argo Leerima II    
Silver Õis III 

Naised 
Grete Männikus I 
Angela Jürgenson II 
Ege Altmart III

Noored (15-17 a.)  
Teet Tetsmann I
Grete Männikus II

Risto Õismets III
Esivedu
Rando Rand I
Raimo Reek II
Hardo Vahemäe III

Spetsiaal
Ivo Uutar I

Tagavedu
Indrek Kandelin I
Lembit Meriorg II
Arne Rees III 

XIV POOTSI JÕLE

hällilapsed
Oktoobrikuu

LILLI USSANOVA 96 Pootsi küla
ELIKONIDA METSA 91  Peerni küla
LAURA KORNFELDT 91 Männikuste küla
JUHAN HANNUS 86 Lõuka küla
ELLA RANDI 81 Lao küla
ANDREI KASE 80  Päraküla küla
NIINA ALLIKAS 80 Tõlli küla
LINDA MÄNNAMÄE 76 Ermistu küla
ALBERT VOKK 72 Tõhela küla
ANTI HEINLA 71 Lõuka küla
AINO SIIG  71  Värati küla
MALJU TALTS 65  Tõstamaa alevik
ELLEN AAVA 60  Tõstamaa alevik
HELLE VENE 60 Männikuste küla
HEINO LAAN 60  Seliste küla
HILJA MÄNDLA 55  Lao küla
HEINO RISTSALU 55 Seliste küla
MATI LUMI  55 Ermistu küla

Eakate folkloororirühm 
“VOKIRATAS” juh. T. Schär
esmaspäeviti kl. 11.00
Segarahvatantsurühm 
juh. P. Kase esmaspäeviti kl. 
19.00
Naisrahvatantsurühm 
juh. K. Miidu kolmapäeviti kl. 
19.30
Jooga-treening
juh. T. Lee neljapäeviti kl. 19.30
Käsitööring
juh. P. Kase 
(küsi ise tel. 56 95 27 64)
Daamide aeroobika
juh. M. Tetsmann Pootsis kolma-
päeviti kl. 17.00, Tõstamaal 
neljapäeviti kl. 18.30

Naiste aeroobika
juh. E. Lehtsalu teisipäeviti ja 
neljapäeviti kl. 19.30
Näitering
juh. Õ. Pärnaste esimene  koh-
tumine neljap. 27. okt. kl. 19.30
Naisansambel
juh. Õ. Pärnaste 
(küsi tel. 52 36 350)
Laste laulustuudio + klaveri- 
+ kitarri-ring
juh. Õ. Pärnaste 
(küsi  tel. 52 36 350)
Puhkpillistuudio
juh. M. Põdra 
(küsi tel. 53906081)

TÕSTAMAA RAHVAMAJA KUTSUB HUVILISI 
RINGIDESSE

p 15. oktoober 2005, raja 
pikkus 7,5 km. Osalejaid täis-
kasvanute jooksul 113, 700 m 
pikkusel lastejooksul 45

Kiiremad:
1. Rain Jano Pärnu Pataljon
2. Mario Mustassaar Audru
3. Meelis Mäe Audru

1. Leenu Aava Tõstamaa
2. Liilia Keskküla SK Raudmees
3. Kairi Keskküla SK raudmees

Vanuseklasside kiiremad
D vanuseklassis 
Elina Jelisejev (Tõstamaa) ja 
Robert Taar (Viljandi)
C vanuseklassis 
Kerti Keskküla (SK raudmees) 
ja Toivo Tinast (Tõstamaa)

B vanuseklassis
Leenu Aava ja Tambet Mäe 
(Audru)
A vanuseklassis
Kairi Keskküla ja Toivo Marus 
(Tõstamaa)
Täiskasvanud 
Lembe Kurg (Tõstamaa) ja Rain 
Jano
Veteranid 
Volli Raudsepp (Pärnu) ja Liilia 
Keskküla
Lastejooksu kiiremad
poistest Vahur Mäe (Audru) 
ja tüdrukutest Marie-Mädli 
Kivimäe (Pärnu)

Vaata protokolli valla kodulehelt
www.tostamaa.ee

Tõstamaa Spordiklubi

XXII TÕSTAMAA JOOKS


