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p Ülo Hillar Mai mäletab Pootsi ves-
kit neljakümnendate keskpaigast, kui 
sai poistega ülal veskitorni veerel letsu 
mängitud ja kettidega üles-alla turnitud. 
Vahel hõikas ema koduaknast ja kutsus 
poisse korrale .

Ülo isa Johannes ostis Pootsi mõisni-
kult eelmise sajandi kahekümnendatel 
arvatavalt 1837 aastal ehitatud veski ja 
kõrtsihoone endale päriseks ja esialgu 
jahvatati veskis usinasti jahu. Aastal 
1940 lasti vene sõjaväe poolt veski pea 
ja tiivad maha, saeti võll pooleks ja ot-
sustati, et piirivalvepunktiks sobib see 
hoone paremini. Ülevalt paistis kenasti 
meri ära ja kuni Kihnuni oli vaenlane 
piirivalvurite sihikul.

Hoone on ehitatud ilmakaarte järgi, 
uksed ida-lääne ja aknad põhja lõuna 
suunal. Kolhoosi ajal hoiti veskis naf-
tat, aga kuna ilma katuseta hoone kip-

pus lagunema ja murenema siis sai see 
vaatidele ohtlikuks ning kolhoos ehitas 
kõrvale eraldi sara oma kütusevarude 
tarbeks. Nõukaaeg oli veskile hävitav, 
Ülol oli seda kaost valus vaadata, aga ra-
halised võimalused hoone taastamiseks 
kahjuks puudusid.

Lõpuks võttis ta nõuks küsida muin-
suskaitselt toetust ja alates 2002 aastast 
on veskit tasapisi restaureeritud. Nelja 
aasta jooksul on koos väimees Valduri 
ja lastelaste Janno ja Rometi ning mui-
dugi põhiliselt Saaremaa ehitusfirma 
OÜ Nasva ehituse ja OÜ Primuse abil. 
Poisse kiidab vanaisa eriti. Mehe suur 
unistus on, et saaks veskile veel tiivad 
ja vahelaed ning loodab muinsuskaitse 
ja valla abiga veel selle töö ära teha.

Ehk saaks sinna väikese muuseumi 
rajada sest jahu ei hakata seal enam ku-
nagi jahvatama, arvab peremees. TT

Tõstamaa vallavalitsus teatab, 
et käimas on Tõstamaa valla 
üldplaneeringu eelnõu avalik 
väljapanek, mis toimub 26. 
veebruarini 2007.a.

Üldplaneeringuga saavad kõik tut-
vuda Tõstamaa vallamajas, Tõstamaa, 
Pootsi ja Tõhela raamatukogus nende 

lahtioleku aegadel ning Manija külakes-
kuses ette helistamisel Elvi Niidule tele-
fonil 447 4510.

Samuti on üldplaneering ja as-
jasse puutuvad dokumendid ava-
likustatud Tõstamaa valla kodulehel 
www.tostamaa.ee

Sellel perioodil võib esitada et-
tepanekuid ja vastuväiteid üldplaneerin-

gu kohta kirjalikult aadressil Sadama tee 
2, Tõstamaa alevik, Pärnumaa 88101 
Tõstamaa vallavalitsus või elektron-
postiga aadressil  kerli@tostamaa.ee.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 
12. märtsil 2007 algusega kell 17 Tõs-
tamaa rahvamajas asukohaga Varbla 
mnt. 3, Tõstamaa alevik.

Vallavalitsus

Tõstamaa valla üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Veski on küla ehe

Vanaisa Ülo koos Janno 
ja Rometiga aasta teo 
kingitust vastu võtmas.
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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 pood ja raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 570tk

p Mida meile siis lubatak-
se eks ikka kogu inimlik-
ku õnne täies hiilguses. 
Pensionit saame varsti 
topelt, palka paganama 
palju, lastele antakse tasu-
ta süüa, arstidele antakse 
rohkem palka ja hoitak-
se kitlipaelast, et nood 
väljamaale ei putkaks, 
peame vähem tulumaksu 
maksma, tudengitele ha-
katakse palka maksma, 
hammaste eest hoolitsemi-
ne saab ka riigi mureks, 
vastsündinutele antakse 
ka kohe paras patakas 
pihku, et kapitalismi tin-
gimistes ujuma õpiks, 
noortele peredele ehitatak-
se munitsipaalkorterid ja 
kõik teed viiakse tolmu-
vaba katte alla. Aga see 
ei ole veel kõik, sest kui 
me saame head paremat 
rohkem, oleme euroopas 
juba varsti kõvad tegijad, 
maarahvas saab linlase-
ga võrdseks ja naudib elu 
metsakolkas täiel rinnal, 
lastele antakse igakülgset 
huviharidust ja sõiduta-
takse Pariisi suure kunsti 
manu sipsti.

Kuidas see õnn ja 
rõõm siis meie õuele saa-
bub? Pidutseme veidi ühe 
parteiga, hullame natuke 
teisega, tassime koju iga-
sugu parteinänni ja vaata-
me siis selle nagu õunte 
pealt, et kellele hääl an-
da. Või raputame korraks 
pea klaariks ja arutleme 
isekeskis, kas kandidaati-
de hulgas ka peale lubaja-
meeste tegijamehi leidub.

Kes seni peale lobisemi-
se ka midagi asjalikku on 
korda saatnud? Igatahes 
ütlevad majandusinime-
sed ohates, et kui kõik lu-
batu korraga täide viiakse 
tuleb nii riiki kui ka valit-
sust vahetada. Elame, näe-
me ja läheme valima. 

Ülle Tamm

Veebruariistungil kin-
nitas volikogu valla 
2007. aasta eelarve ko-
gumahus 22,9 miljonit 
krooni. Kasv võrreldes 
eelmise aastaga on 19 
protsenti. 

Tulumaksust laekub oma-
valitsusele elanikeregistris 
olevale isikule tehtud dekla-
reeritud  väljamaksetest 11,9 
protsenti. 2006. aastal oli val-
las ca 1600 elanikku, neist 
tööealisi 920. Maksustatavat 
tulu näitas 732 inimest kogu-
summas 47,5 miljonit krooni 
ja sellest laekus vallale 5,8 
miljonit krooni. Selle näita-
jaga jagatuna ühe elaniku 
kohta olime Pärnumaa valda-
dest tagant kolmandad kuid 
kasvutempo poolest võrrel-
duna 2005. aastaga eespoolt 
teistest. 

Vähemalt miinimumpalga 
tasemel tulu näitas 2006. aas-
tal 435 inimest. Neist kaks 
olid sissetulekuga üle poole 
miljoni, 22–e  tulu jäi 200-
500 tuhande vahele ja 145 
elaniku tulu 100-200 tuhan-
de vahele.

Kindlasti soovime kõik 
võimalikult vähe makse 
maksta kuid ehk peaksime 
nõudes riigilt ja omavalitsu-
selt, mõnikord mõtlema ka 
oma panusele maksumaksja-
na. Tänu väärivad kõik, kes 
maksumaksjana annavad 
oma panuse valla arengusse. 
Päris palju on neid Tõstamaa 
fänne, kelle elu on viinud 
kaugemale kuid kes on end-
iselt valla elanikeregistris ja 
seega ka maksumaksjad.   

Maamaksu suurim maksja 
on riik, kui suurim maaoma-
nik ja riigilt laekub ka ena-
mus maamaksu ehk ca 1,2 
miljonit krooni. Maamaksu-
määr on maa maksustamis-
hinnast üks protsent põllu-
maa ja 2,2 protsenti õue- ja 

metsamaa puhul. 
Riigieelarvest laekub tasan-

dusfondi valemi alusel 3,9, 
sihtotstarbeliselt haridusele 
5,2, toimetulekutoetus 0,8, 
sotsiaalteenuste arendami-
seks 0,4, koolilõunatoetuseks 
0,35, õpilaskodu tegevuseks 
0,7, Manija saare toetuseks 
0,35 ja vallateede korras-
hoiuks üks miljon krooni.

Teistelt omavalitsutelt lae-
kuva moodustab põhiliselt 
arvlemine kooli ja lasteaia-
kohtadega. Kui maavallad 
kipuvad tavaliselt miinustes-
se jääma, s.t. et õpilasi õpib 
teistes omavalitustes (linna-
des) rohkem kui väljastpoolt 
tuleb, siis Tõstamaa vald saab 
teistelt omavalitsustelt 700 tu-
hat ja maksab ära 270 tuhat 
krooni.

Valla majandustegevuse 
tulu moodustavad mitmesu-

gused kohamaksud, ruumide 
kasutamine, piletitulud, Alu 
karjääriga seonduv, turismia-
lane tegevus ja riigilõivud.

Varadelt saadava tulu 
moodustavad tegevuseks 
mittevajaliku vara müük ja 
üüritulud. 

Kulude jagunemine
Üldvalitsemise  kulud moo-

dustavad volikogu ja vallava-
litsuse kulud ning reservfond. 
Kindlasti on populaarsed häs-
ti väikesed valitsemiskulud. 
Kuid samas on oht, et kor-
raldajate puudumisel jäävad 
mõned asjad tegemata ja 
võimalused kasutamata. Näi-
teks võtsime möödunud aas-
tal tööle turismi projektijuhi. 
Suurendades esialgu kulusid, 
oli selle tulemuseks positiivse 
tagasiside saanud turismitege-
vus Tõstamaa mõisas (i punkt 
jne.), kooskäiv ja uusi ideid 
genereeriv turismiettevõtjate 
ümarlaud, projektiga saadud 
üks miljon krooni turismiob-
jektide korrastamiseks jne. 
Käesoleval aastal on planee-
ritud võtta tööle abivallava-
nem.

Hariduskulud moodusta-
vad nagu enamikul teistelgi 
omavalitsustel kuludest suuri-

Valla 2007. aasta eelarve 
Tulud kokku 22 962 175 %

Ületulev jääk 33 410 0,1

Füüsilise isiku tulumaks 6 200 000 27,0

Maamaks 1 400 000 6,1

Riigilt 12 686 726 55,3

Teistelt omavalitsustelt 700 000 3,0

Majandustegevus 1 224 500 5,3

Tulu varadelt 717 539 3,1

Tänu väärivad 
kõik, kes 
maksumaksjana 
annavad oma 
panuse valla 
arengusse. 
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ma osa. Kva li teet se ha ri du se 
eel du seks on hea de õpe ta ja te 
ole ma so lu. Kui riik lik pal ga-
määr on kõrg ha ri du se ga õpe-
ta jal 8260 kroo ni, siis Tõs ta-
maal on see 8860. Se ni oli 
las teaiaõ pe ta ja te pal ga määr  
75 prot sen ti koo liõ pe ta ja te 
omast,  käe so le vast aas tast 
on see 80 prot sen ti.

Hu vi ha ri du ses toi mub õpe-
ta ja te-rin gi juh ti de ta sus ta mi-
ne sa ma del alus tel õpe ta ja te-
ga ja prob lee miks on pi gem 
ju hen da ja te vä he sus. Se da 
enam vää ri vad tun nus tust 
sel le ga te ge le jad.

Rii gi poolt fi nant see ri tak se 
1-9 klas si õpi las te toit lus ta mi-
ne. Vald fi nant see rib li saks 
kesk koo lio sa toit lus ta mi se ja 
nii on kõi gi le koo liõ pi las te le 
ta su ta koo li lõu na. Li sa väär-
tust li sa vad koo li le õpi las ko-
du, au to- ja tu ris miõ pe ning 
oma pä ra ne koo li ma ja.

Lii ni- ja val la bus si ga on 
kor ral da tud õpi last rans port 
ja tun dub, et see toi mib häs-
ti. Ta su ta see ei ole, sest koos 
oma bus si ülal pi da mi se ga ja 
bus si par gi le maks ta va ga on 
sum ma 475 tu hat kroo ni. 
Ala tes 1. märt sist ka vat seb 
Go Buss ka su tu se le võt ta 
kaar di, ku hu on lae tud koo li-
mars ruu dil sõi duks va ja li kud 
sõi du kor rad. Eral di kaart tu-
leb ka su tu se le hu vi koo liõ pi-
las te le.

Aeg-ajalt on rää gi tud kesk-
koo lio sa ka du mi so hust. Ee lar-
ve ja fi nant see ri mi se kon teks-
tis tä na sel leks oh tu ei ole. 
Ai nu ke se või ma li ku ohu na 
näen, kui õpi la sed-va ne mad 
ühel päe val enam oma koo li 
ei väär tus ta ja mas si li selt lin-
na koo li min nak se. 

Sel li ne po si tiiv ne ha ri du-
see lar ve on või mal da nud 
aas taid ta ga si teh tud üm ber-
kor ral du sed koo li võr gus. Kui 
olek si me ha ri du se kva li tee di 
ase mel sead nud ees mär giks 
iga hin na eest koo li võr gu säi-
li mi se, oleks ha ri du se ee lar ve 
käe so le val aas tal ar vu tus te 
ko ha selt vä ga gi ne ga tiiv se 
too ni ga.

Kul tuu ri va hen di test fi nant-
see ri tak se Tõs ta maa- ja Tõ he-
la rah va ma ja ning Tõs ta maa, 
Tõ he la ja Poot si raa ma tu ko-
gu. Veel kae tak se Ma ni ja- ja 
Se lis te kü la kes kus te ruu mi de 
ku lud. Mõ le mas rah va ma-

jas teos ta tak se väik se maid 
re mont töid ja mu ret se tak se 
in ven ta ri.

Es ma kord selt on pü si ku-
lu de ga ee lar ves kaua ka van-
da tud val la muu seum ja loo-
dan, et sel le aren da mi seks 
õn nes tub pro jek ti de ga li sa ra-
ha lei da. Veel fi nant see ri tak-
se kul tuu ri realt spor dia last 
te ge vust, suu re ma te üri tus te 
kor ral da mist ja trü kis te (s.h. 
Tõs ta maa Tuu led) väl jaand-
mist.

Val la ma jan du se al la kuu-
lub ma jan dus tee nis tus (ju ha-
ta ja ja kaks ehi tus-re mon di-
meest). Tee de hool du seks-re-
mon diks on ee lar ves üks mil-
jon kroo ni ja eel data vas ti see 
suu re neb. Töid teos ta tak se 
vas ta valt vo li ko gu poolt kin-
ni ta ta va le tee hoiu ka va le. Kor-
ral da tak se val la viie kal mis tu 
te ge vust, val la bus sit rans por ti 
ja Ma ni ja lii ni paa di tööd, val-
la va ra hal da mist, jäät me ma-
jan dust-jäät me punk ti tööd 

ja hal jas tus te ge vust. 
Sot siaa lee lar vest kor ral da-

tak se sot siaal tee nu sed, va nu-
ri te ja eri va ja dus te ga ini mes-
te ko dua bi tee nu sed, toi me tu-
le ku toe tu se väl ja maks mi ne 
ja hool de ko du tee nus te osu-
ta mi ne. Prot sen tuaal selt oli 
hool de ko du töö ta ja tel olu li ne 
pal ga tõus.

Val la sot siaal pa kett si sal-
dab sün ni toe tu se 5000 kroo-
ni, ta su ta koo li lõu na kõi gi-
le õpi las te le, ra nit sa toe tu se 
1000 kroo ni esi mes se klas si 
minevaile õpi las te le (250 
kroo ni kan tak se koo li le ühi-
selt õp pe va hen di te mu ret se-
mi seks), kesk koo li lõ pe ta ja te-
le toe tu se 1000 ja põ hi koo-
li lõ pe ta ja te le 500 kroo ni, 
ma tu se toe tu se 2000 kroo ni, 
ea ka te juu bi la ri de õn nit le mi-
se kor ral da mi se jne. 

Toe tu se te realt toe ta tak se 
kor ra kait set, ter vi se kes ku se 
ma jan da mis ku lu de kat mist, 
Kih nu väi na me re par ki ja 
an tak se väl ja omaal ga tus-

toe tu si.
In ves tee rin gud koos ne vad 

ju ba teh tud in ves tee rin gu teks 
võe tud lae nu de ta ga si mak se-
test sum mas 1,1 mil jo nit kroo-
ni ja uu test in ves tee rin gu test 
üks mil jon kroo ni. Põ hi li selt 
ku lub see suu re ma te in ves-
tee ri mi sob jek ti de  pro jek tee-
ri mis- ja et te val mis ta va teks 
töö deks. Nii on käi mas las-
teaia re mon di ja koo li võim la 
ehi ta mi se et te val mis ta mi ne, 
hool de ko du re mon di ja juur-
dee hi tu se, Ka va ru paa di sa-
dam-kü la kes ku se ja tä na va-
val gus tu se laien da mi se pro-
jek tee ri mi ne ja Tõs ta maa ka-
na li sat sioo nit ras si rii gi han ge. 
Ot si me täien da vaid fi nant see-
ri mis või ma lu si eel pool too dud 
pro jek ti de teos ta mi seks.

In ves tee rin gu te osas tu leb 
kind las ti li saee lar ve, sest ju ba 
prae gu on tea da eri ne va test 
al li ka test ra has ta mi sot su sed: 

las teaia re mon diks 0,5,  ole-
ma so le va te, tu ris miob jek ti de 
kor ras ta mi seks 1,0 ja vee-ja 
ka na li sat sioo nit ras si laien du-
seks 3,3 mil jo nit.

Kok ku võt valt võiks öel da, 
et käe so le va aas ta prio ri tee-
did on osu ta ta va te tee nus te 
kva li tee di tõst mi ne, val la-
a su tus te töö ta ja te pal ka de 
kon ku rent si või me li se maks 
muut mi ne ja ka van da ta vad 
in ves tee rin gud eel pool loet le-
tud ob jek ti des se. Täp se malt 
on ee lar ve ga või ma lik tut vu-
da val la ko du le hel. 

Olen kin del, et ra ha ku-
lu ta mi se ga me hät ta ei jää, 
küll on aga prob lee me kõi gi 
ka van da tud in ves tee rin gu te 
teos ta mi seks va hen di te leid-
mi se ga. Loo dan, et ee lar ves 
ka van da tust leia vad en da 
jaoks mi da gi po si tiiv selt kõik 
val lae la ni kud.

Too mas Rõ hu

Ku lud kok ku 22 962 175 %

Üld va lit se mi ne 3 002 985 13,1

Ha ri dus 10 545 000 45,9

Kul tuur 1 648 000 7,2

Val la ma jan dus 2 384 000 10,4

Sot siaal 3 014 500 13,1

In ves tee rin gud 2 152 690 9,4

Toe tu sed 215 000 0,9

Kva li teet se 
ha ri du se 
eel du seks on 
hea de õpe ta ja te 
olemasolu.

Lääne-Eesti Päästekeskuse
Tõstamaa Tugikomando

pakub tööd kahele

PÄÄSTJALE
Kui omad keskharidust ja oled armee-
teenistuse läbinud siis võta ühendust 
telefonidel
449 6132 või
5348 2101
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Head Tõstamaa inime-
sed, sõbrad ja tutta-
vad!

Neli aastat on linnulennul 
möödunud ja vaja on valida 
uus parlament. On heameel, 
et teie vallajuhtidega, eeskätt 
Toomas Rõhuga, oleme tei-
nud juba rohkem kui kümme 
aastat head koostööd.

Praegu on Toompeal vaid 
mõneteistkümnest vallast 
esindaja, enamus neist Rah-
valiidust. Kõigi teiste erakon-
dade põhihuvid on pealinnas, 
ka Tartus. Kogunisti üle poo-
le on Riigikogus Tallinnast, 
Pärnumaaltki valiti eelmisel 
korral mitte kõik omad, vaid 
ka mõni  klantspildilt tuttav 
ja enne valimisi kommi jaga-
nud külalisesineja. Kas jälle 
ei osutu teiste erakondade 
maakandidaadid vaid häälte-
püüdjateks?

Kodust algab Eestimaa! 
Kindlasti on igale maa-

konnale nagu kogu riigilegi 
kõige mõistlikum, kui Toom-
peale valitakse kõik esindajad 
oma maakonnast. Sest oma 
kodukoht on igaühele kõige 
tähtsam ja sealsed vajadused 
tuttavamad. Siis pole keegi 
üle- ega alaesindatud. Liiati-
gi on oma meest vajadusel 
võimalik eksamineerida või 
nahutada, võõrast püüa kui 
tuult väljal.

Vurled, eriti Tallinnast ja 
eriti enne valimisi, tikuvad 
arvama, et matsid on lii-
ga matsid ning seetõttu ka 
maarahvast ja väikelinnu 
peaksidki esindama juristid, 
ajaloolased ja ajakirjanikud 
pealinnast. Ja üldse olevat 
riigi asjad, rääkimata Euroo-
pa asjadest, nii keerukad, et 
väljastpoolt Tallinna tulnud 
neid ei jaga. Minu kogemus 
näitab siiski, et tuhajuhaneid 
ja ilukõnelejaid on nii maal 
kui (pea)linnas ja Toompeale-
gi satub neid hurraavalikute 
tõttu nii linnast kui maalt. 
Maalt siiski vähem, kuna 
seal tuntakse oma valitavat 
märksa lähemalt kui  suures 
linnas. Just loodustunnetust 

ja  talupojamõistust napib Tal-
linnas, rääkimata heast elust 
veidrusi loomulikuks pidama 
hakkavast Euroopast.

Riigikogu praeguses koos-
seisus on Rahvaliidul posit-
sioon, millest tugevamat on 
Eesti ainsal regionaal- ja maa-
parteil raske, kuid võimalik 
saavutada. Kui Tõstamaa rah-
vas nüüdki tõsiselt toetab! 

Hoida vähemalt sama taset 
– 14 Riigikogu liiget ja 4 mi-
nistrit – tasub aga kindlasti. 

Minu ülesandeks on need 
neli aastat (2003-2007) ol-
nud Riigikogu Rahvaliidu 
fraktsiooni juhtimine, kahe 
koalitsioonilepingu (alguses 
Res Publica ja Reformiera-
konnaga, pärast selle lagune-
mist Reformierakonna ja Kes-
kerakonnaga) koostamisel 
ja läbirääkimistel osalemine 
ning kuulumine mõlema koa-
litsiooninõukogu koosseisu. 
Nõukogusse kuuluvad era-
kondade esimehed Ansip, Sa-
visaar, Reiljan, fraktsioonide 
esimehed ja igast erakonnast 
veel üks fraktsiooni aseesi-
mees või minister. Koosole-

kuid juhatavad kordamööda 
fraktsioonide esimehed.

Koalitsiooninõukogus 
kooskõlastatakse Eesti polii-
tika ja riigivõimu olulisemad 
otsused ja suunad, eelarvete 
prioriteedid ja proportsioo-
nid, seaduseelnõude algata-
mine, kuulatakse ära minist-
reid jne. Näiteks Rahvaliidu 
selge vastuseisu tõttu on seni 
ära hoitud Pärnu pataljoni 
likvideerimise otsus, meie 
toel jäi ametisse maavanem. 
Ühel jaanuarikoosolekul oli 
meie ettepanekul teemaks 
2007. aasta õpetajate palga-
raha jaotusvalem. Kuna ha-
ridusministri poolt pakutav 
oleks suurendanud linnade 
suuremate koolide õpetajate 
palku keskmisest kiiremini ja 
jätnud vallakoolid vaeslapse 
ossa, siis kordasime oma ju-
ba detsembris esitatud nõuet 
– tagada võrdne palgakasv 
ka väikekoolidele. Nii ka kok-
ku leppisime: kasutatakse mit-
te uut, vaid sama jaotusvale-
mit mis eelmisel aastal.

Rahvaliit on oma 2003. 
aasta valimislubadused kor-

ralikult täitnud. Oleme kahe-
kordistanud tulumaksuvaba 
miinimumi, rakendades seda 
täiendavalt alates pere teisest 
lapsest, kahekordistanud pere-
toetused ja pensionid. Valda-
de ja linnade rahakotid on 
paksenenud 1,8 korda + Eu-
roopa Liidu toetusfondide ra-
ha vee- ja jäätmemajanduse 
korrastamisele jne. 2001. aas-
taga (Laari valitsus, põlluma-
jandusminister Padar) võrrel-
des oleme üheksakordistanud 
maaelu ja põllumajandustoe-
tused – tänavu kolm miljar-
dit krooni.

Oleme taganud investeerin-
gutoetused omavalitsuste koo-
lidele, kultuuri- ja sotsiaalob-
jektidele mitmetest allikatest. 
Elu valdades, ka Tõstamaal, 
on jõudsalt edenenud. Teie 
mõiskool teeb kadedaks iga 
valla. 

Kui Savisaar oma bravuu-
rikas tulevaste valimiste telek-
lipis ärpleb sõnaga „tehtud”, 
siis on tal vaid osaliselt õigus. 
Esiteks on Keskerakond valit-
suses olnud vaid napi pool ae-
ga, teiseks on mitmed tema 
„tehtud” öeldud Rahvaliidu 
valimislubaduste kohta ja kol-
mandaks on mitmel puhul ka 
põhitäitjateks olnud Rahvalii-
du ministrid ja fraktsioon. 
Erilist sappi pritsivad praegu 
neli aastat tegevusetult oposit-
sioonis veetnud sotsid ja isa-
maalased, lootes nähtavasti, 
et nende kuritegelik raudtee 
ja elektrijaamade erastamine 
seeläbi paremini ununeb.

Rahvaliit täidab ka kõik 
oma uued lubadused

Teeme aastas 60 000 kroo-
ni maksuvabaks!

Meil on erakondadest pa-
rim maksupoliitika. 2,5-kor-
distades tulumaksuvaba mii-
nimumi 2000 kroonilt 5000 
kroonini ja rakendades seda 
täiendavalt sõltuvalt laste 
arvust, teeme me madalapal-
galised ja lastega pered tulu-
maksuvabaks. Samas jätkame 
ökoloogilist maksureformi, 
maksustades looduse saas-
tamist ja ressursside kasuta-

Rahvaliit soovib kõigile võrdseid võimalusi
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Rahvaliit soovib kõigile võrdseid võimalusi
mist. Üldise maksukoormuse 
säilitame praegusel tasemel, 
et oleks võimalik arendada 
haridust, tervishoidu, korra-
kaitset jne.

Reformierakonna soov 
vähendada kiiresti tulumak-
sumäära teeks vaid jõukad 
jõukamaks ja laastaks riigiee-
larve.

Loome kõigile lastele võrd-
sed arenguvõimalused!

Kindlustame kõigile lastele 
tasuta lasteaiakoha, selle puu-
dumisel maksame vanemaile 
hüvitist lasteaia keskmise pea-
raha ulatuses.

Tagame õpilastele tasuta 
huvihariduse, hüvitades õpila-
se valitud ühe vabaaine (näit 
muusika-, kunsti- või spordi-
kooli eriala) õppemaksu.

Rakendame tudengipalga 
kõigile normaalajaga riiklikul 
koolituskohal õppivatele üliõ-
pilastele – miinimumpalga pii-
res. Kutsekooliõpilastele mak-
same õppetoetust kuni poole 
miinimumpalga ulatuses. 

Tõstame vanaduspensio-
ni vähemalt 6000 kroonini 
kuus. Kehtestame õiglase 
pensioniindeksi, mille koha-
selt iga täistööajaga töötava, 
kuid alampalka saava inime-
se pensionikindlustuse aasta-
koefitsient on üks.

Suurendame tervishoiuku-
lutuste osakaalu SKP-s vähe-
malt 6,5 protsendini. Hüvita-
me inimese hambaravikulud 
1000 krooni ulatuses aastas.

Muudame kõik tähtsamad 
riigi- ja vallateed tolmuva-
baks, suurendame kütuseakt-
siisist kohalikele omavalitsus-
tele teeremondiks suunatava 
osa 30 protsendini - 2011. 
aastal 1,5 miljardit krooni.

Rahvaliit taotleb VÕRDSE-
TE VÕIMALUSTE EESTIT. 

Seda on võimalik saavuta-
da vaid siis, kui ka maarah-
vas on Riigikogus tugevasti 
esindatud. Osalegem valimis-
tel ja tehkem õige valik, igaü-
he häälel on võrdne kaal!

Jaanus Männik
Riigikogu Rahvaliidu
fraktsiooni esimees
Kandidaat nr 811

Tõstamaa Raamatukogu pakub tööd 
RAAMATUKOGUHOIDJA-LAENUTAJALE.

EELDAME: soovitatavalt vastavat haridust; arvutioskust, huvi 
kirjanduse ja kultuuri vastu, head suhtlemisoskust, soovitavalt 
võõrkeeleoskust suhtlustasandil, enesetäiendamise soovi.
Töökohustuste hulka kuulub ka ruumide koristamine
Palume saata CV hiljemalt 25. veebruariks 2007.a. Tõstamaa Raamatukogu 88101 

Varbla mnt. 24 Tõstamaa, märgusõna „laenutaja”. Info Lea Rannik 5691 7432
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Detailp la nee rin gu te 
mit teal ga ta mi sed

p Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 26.01.2007.a. is tun gil 
ot su se ga nr. 98 ot sus tas 
mit te al ga ta da Ka da ka 
maaük su se de tailp la nee-
rin gut Kast na kü las Tõs ta-
maa val las.

Läh tu des “Hal dus me-
net lu se sea du se” §4 lg 1 
ja §56 lg 1, Tõs ta maa Val-
la vo li ko gu 22.12.2006.a. 
ot su sest nr. 88, mil le ga 
võe ti vas tu ja suu na ti 
ava li kus ta mi se le Tõs ta-
maa val la üldp la nee rin gu 
pro jekt ning ar ves ta des 
Pär nu maa Kesk kon na-
tee nis tu se sei su koh ta 
(27.12.2006 nr 38-12-3/
3691-2) - Ka da ka maaük-
sus asub moo dus ta ta va 
Kast na maas ti ku kait sea la 
Ran ni ku siht kait se vöön-
dis, mil le kait se-ees mär-
giks on seal väl ja ku ju ne-
nud, või kait sea la kait se-
ees mär gi täit mi seks ku jun-
da ta va te pool loo dus li ke 
koos lus te sood sa loo dus-
kait se li se sei sun di säi li ta-
mi ne ja III ka te goo ria kait-
sea lu se tai me lii gi – ema-
put ke kas vu ko ha kait se.

Vas ta valt Kast na maas-
ti ku kait sea la kait se-ees kir-
ja pro jek ti le on siht kait-
se vöön dis kee la tud uu te 
ehi tis te püs ti ta mi ne, ku na 
nen de ra ja mi ne kah jus-
taks seal seid loo dus väär-
tu si ja kil lus taks maas ti ku-
list ter vi kut. 

Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 26.01.2007.a. is tun gil 
ot su se ga nr. 99 ot sus tas 
mit te al ga ta da Küü ni maa 
maaük su se de tailp la nee-
rin gut Ka va ru kü las Tõs-
ta maa val las. Läh tu des 
“Hal dus me net lu se sea du-
se” §4 lg 1 ja §56 lg 1, 
Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
22.12.2006.a. ot su sest 
nr.88 vas tu võe tud Tõs ta-
maa val la üldp la nee rin gu 
pro jek tist, mil lest tu le ne-
valt ha jaa sus tu ses ka tast-
riük su se le ela mu maa sih-
tots tar be mää ra mi sel sel le 
mi ni maal seks lu ba tud pin-
da laks on üks hektar, mis 
on ka üht la si mi ni maal ne 
ka tast riük su se pin da la, 
mil le le an tak se ehi tu sõi-
gus. 

p Val la vo li ko gu 26.jaa nua-
ri 2007. a. is tun gil:
n Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu in fot lä hia jal val-
las toi mu nust.

n Va li ti Pär nu Maa koh tu 
rah va koh tu ni ke kan di daa-
ti deks kaks Tõs ta maa val la 
esin da jat Lii na Käär Sih ta su-
tu se Tõs ta maa mõis pro jek ti-
juht ja Lei no Bla sen AS Pär-
nu Tee de va lit su se Tõs ta maa 
tee meis ter.

n Moo dus ta ti jaos kon na ko-
mis jo nid 4.03.2007.a toi mu-
vaks  Rii gi ko gu va li mi se lä-
bi vii mi seks.

Tõs ta maa 
jaos kon na ko mis jon
1. Ast ri Mart son esi mees
2. Tii na Sah tel
3. Henn Alg peus
4. Eve lin Mä gi 
5. Liia Oid järv
6. Ar vo Mii do

Tõ he la jaos kon na ko mis jon
1. Aa re Sutt esi mees
2. Sil vi Rand
3. Kirs ti Ta lu
4. Sii vi Kii rats
5. An na Salk

Poot si jaos kon na ko mis jon
1. Kris tii na Le pik - esi mees
2. Hei ki Lu ha maa
3. El fi Vool
4. As ta Ki vi maa
5. Ene Een sa lu

n Au dii to ri mää ra mi ne

Vo li ko gu poolt mää ra ti 
Tõs ta maa val la 2006.a. aas-
taa ruan net au di tee ri ma Eve 
Ant su, Osaü hin gust Al li ka 
Au dii tor.

n Tei sel lu ge mi sel oli val la 
2007.a. ee lar ve.

n Võe ti vas tu hool de ko du 
ko ha ta su muut mi se mää rus, 
mil le ga keh tes ta ti ala tes 1.02. 
2007.a. Tõs ta maa hool de ko-
dus ko ha ta suks kuus 4800.- 
kroo ni.

 Ko ha ta su maks mi ne toi-
mub le pin gu alu sel, mil le  
val la va lit su se  pool se esin da-
ja na sõl mib ja mil le le kir ju-
tab al la Tõs ta maa hool de ko-
du ju ha ta ja.

n Keh tes ta ti õpe ta ja te ame ti-
jär ku de pal ga mää rad. Mää rus 
on ava li kus ta tud val la ko du le-
hel www.tos ta maa.ee

n Aru ta ti de tailp la nee rin gu  
al ga ta mist Ka da ka, Küü ni-
maa, Ant su, Vaht ra ja Talt si-
Oja maaük sus tel.

n Vii di sis se pa ran du sed 
Tõs ta maa val la kor ral da tud 
jäät me veo ga seo tud õi gu sak-
ti des se. Pa ran du set te pa ne kud 
ei ol nud seo tud ak ti si su li se 
muut mi se ga.

Vas tu võe tud ak tid ava li-
kus ta tak se val la ko du le hel 
www.tos ta maa.ee.
n Aru ta ti Tõs ta maa val la 
ühis vee vär gi ja – ka na li sat-

sioo ni aren gu ka va aas ta teks 
2000-2019. Aren gu ka va pro-
jekt lü ka ti eda si tei se le lu ge-
mi se le järg mi sel vo li ko gu 
is tun gil.

Val la vo li ko gu 16. veeb rua-
ri 2007.a. is tun gil: 
n Kuu la ti val la va ne ma in fot 
val la va lit su se lä hia ja te ge vu-
sest.

n Võe ti vas tu val la ühis-
vee vär gi ja -ka na li sat sioo ni 
aren gu ka va aas ta teks 2007 
- 2019.

n Aru ta ti En no maaük su-
se de tailp la nee rin gu al ga ta-
mist.
n Võe ti vas tu val la aren gu ka-
va 2007. a te ge vus ka va.

n Kin ni ta ti val la 2007.a. ee l-
ar ve.

n Mää ra ti vo li ko gu esi me he 
töö ta su.

n Mää ra ti hü vi tis vo li ko gu 
liik me te le.

n Kin ni ta ti amet ni ke pal ga-
mää rad.

n Val la va pi mär gi no mi nen-
ti deks va li ti ha ri du se lu kor-
ral da jad El li Te ras ja Too mas 
Mitt.

n Asu ta ti Sih ta su tus Tõs ta-
maa Hool de ko du. 

Vallavolikogu teated

Lp. KURGIKASVATAJAD
Tartu “SALVESTI” kurkide kokkuost

hakkab sel aastal toimuma ka
POOTSIS, SILLAMETSA TALUS.

Lepinguid sõlmitakse väikestegi koguste peale, 
kel huvi, võtku ühendust MILVIGA tel 528 0086; 

449 6 354 või “SALVESTIGA” tel 740 8629
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Jaanuari viimase näda-
la teema lasteaias oli 
“Kodukoht Tõstamaa”.

Toreda üllatuse valmista-
sid meile Pilvi ja Enno. Nad 
tulid koos mudilaste rahva-
tantsuringi lastega tutvusta-
ma Tõstamaa rahvariideid.

Veendusime, et meie kodu-
kandi rahvarõivad on tõesti 
väga kaunid. Staazikad tant-
sijad esitasid lastele“Memme-
taadi polka”. Üheskoos mängi-
sime laulumängu “Me lähme 
rukist lõikama”. 

 Esimesel veebruaril sai 
praegune lasteaiamaja 25 aas-
taseks. Esimene lasteaed avati 
Tõstamaal aga juba 50 aastat 
tagasi. Seega saame tänavu 
tähistada topeltjuubelit.

Sünnipäevaks kinkis Tõsta-
maa vallavalitsus meile plas-
mateleri ja DVD-mängija. 
Oleme selle eest tõesti väga 
tänulikud, nüüd saame  vaa-
data toredaid loodusfilme ja 
muud õppematerjali.

Lastele tuli sünnipäeva pu-

hul külla Jussike – “Endla” 
teatri näitleja Ago Anderson. 
Heast poisist oli saanud aga 
hoopis ulakas krutskivend, 
kes lubas kõigil valju hääle-
ga kisada ja joonistas nalja-
pilte.

Lapsed meisterdasid koos 
vanematega kodus lasteaiale 

toredaid kaarte. Põnevaimad 
olid Heliine ja Ave-Triinu 
ning Maria ja Mairini omad.

 Esialgsete plaanide koha-
selt tahame kutsuda lasteaia 
vilistlasi, endisi ja praegu-
seid töötajaid, lapsi ja lapse-
vanemaid 2. juunil paisjärve 
äärde pidustustele. Tuletame 

üheskoos meelde lapsepõlve 
populaarsed laulud, tantsime 
line-tantsu. Lasteaias avame 
fotonäituse ning sööme juu-
belitorti.

Võib olla saame välja 
anda ka vallalehe erinumb-
ri. Sellega seoses - äkki on 
Tõstamaal mõni inimene, 
kes käis või töötas lasteaias 
1957-1960, palun andke en-
dast märku. Igasugused mä-
lestused on teretulnud. 

Loodame, et üritust aita-
vad korraldada ja läbi viia ka 
Tõstamaal tegutsevad seltsin-
gud. Ilus ilm on meie poolt 
igatahes tellitud. 

Veebruarist alates alustas 
tegevust beebikool õpetaja 
Ene juhendamisel. Ootame 
kõiki väikesi koos emmede-
ga igal kolmapäeval kell 11 
lasteaia saali, et koos laulda 
ja võimelda. 

 9.märtsil toimub juba 
viiendat korda lasteaia lau-
luvõistlus. 

Aita Lind
lasteaia juhataja

Lasteaial veerandsajandine maja

p Äikese ja sellega kaasne-
vate ohtlike nähtuste uurimi-
seks korraldab Tartu Ülikooli 
Geograafia Instituudi tudeng 
Sven-Erik Enno koostöös TÜ 
Geograafia Instituudiga juba 
teist aastat üleriigilise äikese-
vaatluste projekti.

Aastal 2006 osales selles 
üle Eesti kokku 155 huvilise, 
andmeid laekus 83 vaatle-
jalt, seega enam kui pooltelt 
registreerunutest, mida võib 
pidada esimese aasta kohta 
igati heaks tulemuseks.

Kokku teostasid Eesti Äike-
sevaatlejate Võrgu vaatlejad 
üsna põuaseks ja äikesevae-
seks kujunenud suvel ligi 700 
vaatlust. Kõige äikeselisemad 
kuupäevad 2006 vaatlushooa-
jal olid 20. ja 21. august ning 
1. oktoober, mil äikest märgiti 
13 maakonnas, väga palaval 
10. juulil esines seda 12 maa-
konnas.

Kokku laekus usaldusväär-
seid andmeid äikese esinemi-

se kohta Eesti territooriumil 
53 päeva kohta. Äikesega 
kaasnevatest ohtlikest nähtus-
test märgiti pagituuli 72 kor-
ral ning rahet 35 korral. Lää-
nesaartel märgiti viiel korral 
vesipükse, Kagu-Eestist teata-
ti kahest võimalikust keraväl-
gu juhtumist.

Alanud aastal on plaanis 
vaatlusi jätkata tihedama 
vaatlusvõrguga. Lisaks eelmi-
se aasta vaatlejale on oodatud 
osalema kõik ilma- ja loodus-
huvilised sõltumata vanusest 
ning tegevusalast. Vaatluste-
ga liitujate ülesandeks on äi-
keste ja nendega kaasnevate 
ohtlike nähtuste ning kahjus-
tuste registreerimine oma ko-
dukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata eelne-
vat ilmavaatluskogemust või 
teadmisi äikesest, oluline on 
vaid huvi ja valmisolek. Pro-
jektis osalejad saavad eesti 
keelsed vaatluslehed ning 
juhendi, kust näeb mida ja 

kuidas vaadelda ning kuhu 
andmed märkida. Vastavalt 
võimalustele võib piirduda 
väiksema arvu oluliste vaat-
lustega või viia läbi ka detail-
semaid lisavaatlusi.

Pole vaja mingeid instru-
mente peale tavalise kella äi-
kese alguse- ja lõpuaegade 
määramiseks. Ideaalis peaks 
kõik vaatlused olema teos-
tatud samas kohas (vaatleja 
kodukohas), kuid see pole 
hädavajalik, näiteks suvel nii 
linna- kui maakodus viibivad 
inimesed võivad vaadelda va-
heldumisi mõlemas.

Osaleda võivad ka need 
huvilised, kel pole võimalik 
kogu suve vaatlusi läbi viia, 
sel juhul märgitakse vastavale 
lehele kuupäevad, mille kohta 
andmed puuduvad.

Kogutud andmeid võivad 
vaatlejad saata vastavalt või-
malusele tavaposti või e-mai-
liga, pärast iga äikest, kuu 
lõpus või kogu suve andmed 

sügisel korraga. Äikesevaat-
luste teostamine annab igale 
loodushuvilistele võimaluse 
osaleda teaduslikult olulise ja 
vajaliku info kogumises ning 
saada samal ajal ka lihtsamat 
sorti loodusvaatluste teostami-
se kogemus.

Kõik, kes soovivad äike-
sevaatlustes osaleda, saavad 
oma nõusolekust teatada 
15. märtsini 2007 aadressil 
Sven-Erik Enno, Tartu Üli-
kooli Geograafia Instituut, 
Vanemuise 46-326, Tartu, 
51014 või e-mailiga aadressil 
seenno@ut.ee.

Internetis saab lähemat in-
fot nii äikese, vaatlusvõrgu 
kui 2006 aasta vaatlustule-
muste kohta Eesti Äikesevaat-
lejate Võrgu kodulehelt aad-
ressil http://www.zone.ee/fun-
nelcloud/eav_index.htm.

Ootame aktiivset osavõttu 
nii täiskasvanute kui kooliõpi-
laste seas!

Sven-Erik Enno

Emmed maimukestega beebikoolis.

Eesti Äiksevaatlejate Võrk otsib huvilisi
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Julgeolek – nagu see 
juba sõnastki ilmneb 
– tähendab ühiskonda 
läbivat selget enese-
teadvust.

Eneseteadlikkus ja sellega 
seostuv väärikustunne nõua-
vad teise inimese mõistmist 
ja austust. Nii sõltubki iga 
riigi julgeolek tema kodani-
ke kõrgest teadlikkusest ja 
valmisolekust seista oma rii-
gi eest. 

Selleks, et Eestis oleks kõi-
gil meil julgem elada ning 
iga kodanik saaks turvalises 
keskkonnas teostada oma ees-
märke, on Siseministeeriumis 
koostamisel Suure Julgeoleku 
strateegia, mille arendamiseks 
oleme saanud heakskiidu ka 
valitsuselt. 

Suur Julgeolek tähendab, 
et Eesti inimestele suurema 
turvalisuse ja heaolu loomi-
seks hakkame sisejulgeole-
kut nägema praegusest oluli-
selt laiemalt. Peame õppima 
nägema seoseid näiteks ko-
halike teede täiendava rahas-
tamise ja liiklusturvalisuse 
vahel, tänavavalgustuse ja 
kuritegevuse vahel, tuleõnne-
tuste ja sotsiaalsete probleemi-
de vahel, alkoholi reklaami ja 
noorsookuritegevuse vahel.

Paremad kohalikud teed 
tähendavad ohutumat liikle-
mist. Seega peame me Suu-
rest Julgeolekust lähtudes 
kõigiti toetama kohalike tee-
de ehituse rahastamist riigiee-
larvest ning omavalitsuste ai-
tamist teedeehituses.

Ka kohalik ühistransport 
on osa sisejulgeolekust. Täna 
on see paljudes maapiirkon-
dades kas olematu või harv. 
Suur Julgeolek juhib meie 
tähelepanu, et hästitoimiv 
kohalik ühistransport vähen-
dab alkoholijoobes rooli istu-
miste arvu ja suurendab selle-
ga meie kõigi julgeolekut. 

Suur Julgeolek eeldab sot-
siaalse turvalisuse tagamist. 
Sotsiaalne tõrjutus loob ühis-

konnas fooni kuritegevuse 
kasvule. On ju kuritegevust 
mõjutavad tegurid - vaesus, 
töötus, haigused, uimastite 
lisanduv kasutamine, alko-
holism - tingitud ühiskonna 
sügavast kihistumisest. Kõigi 
nende nähtuste arenguid ja 
tendentse peavad ametkon-
nad suutma jälgida ja leidma 
ühistegevusi nendest ilmingu-
test tulenevate kahjude vähen-
damiseks. Siinkohal tahan rõ-
hutada just koostööd! 

Suur Julgeolek tähendab, 
et killustatud pildi asemel 
õpime riigis käituma ühtse 
meeskonnana, kes tegutseb 
selle nimel, et Eesti inimes-
tel oleks suurem heaolu, mis 
väljenduks suuremas turva-
tundes. 

Mina näen Siseministee-
riumit kui julgeolekukeskust, 
kus teadvustatud probleemid  
leiavad lahenduse hoopis sot-
siaal- või haridusvaldkonnas. 
Alles hiljuti on hakatud mõist-
ma, et näiteks perevägivald 
ei ole üksnes inimeste isiklik 
probleem, vaid sellel on tege-
likult palju laiem taust. 

Ka narkomaania on sot-
siaalne probleem, mis lisaks 
narkosõltlastele endile mõju-
tab ka nende pereliikmeid ja 
lähedasi inimesi. Narkomaa-
nia leviku tõkestamine ning 
narkokuritegude ennetamine 
ja vähendamine on töövald-
kond nii sise-, sotsiaal- kui 
ka haridusministeeriumile, 

samuti rehabilitatsiooniasu-
tustele.

Seega on oluline, et need 
ministeeriumid ja ametkon-
nad astuksid ühte jalga ning 
teeksid koostööd narkomaa-
nia ja narkokuritegevuse vas-
tu võitlemisel. Koostöö peab 
olema hästi koordineeritud 
ning rõhuga ennetustööle. 
Kui suudame ohutsoone vä-
hendada meis endis, siis po-
le tarvis politseil ega teistel 
jõustruktuuridel neid lisaks 
kehtestada.

Olen poole oma elust tööta-
nud korrakaitses, sealhulgas 
viimased aastad Lääne polit-
seiprefekti ja Eesti Vabariigi 
siseministrina. Niisiis on mi-
nu töö ikka olnud meie rah-
va ja ühiskonna turvalisuse 
kindlustamine.

Olen alati soovinud ja loot-
nud, et igas kodanikus säiliks 

tahe olla abistaja, ning et hoo-
limata kohatistest raskustest 
valitseks meie rahva seas üks-
meel ja inimlikkus selle sõna 
parimas tähenduses. Iga meie 
otsust ja tegu peaks saatma 
selge teadmine, et sellest sõl-
tub Eesti riigi ja tema elanike 
turvalisus. Kõige enam vaja-
megi veendumust, et meie rii-
gi alus on meis endis, vallas, 
linnas ja maakonnas.

Midagi ei sünni tühjalt 
kohalt. Kõigi meie väärtuste 
taga on igapäevane töö. Kui 
midagi sellega seoses soovi-
da tahaksin, siis on see ela-
misjulgus.

Julgegem elada, lootkem 
iseendale, aga ärgem unusta-
gem ka oma ligimest!

Kalle Laanet,
siseminister

Keskerakond,
kandidaat nr 324

Suur Julgeolek –
turvalisema elu garantii

Alles hiljuti on 
hakatud mõistma, 
et näiteks 
perevägivald ei ole 
üksnes inimeste 
isiklik probleem, 
vaid sellel on 
tegelikult palju 
laiem taust.
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p  Meil oli koondus teemal 
„Mida ma võtan eeskujuks 
Lenini iseloomujoontest.” Lu-
gesime artikleid.

Kõik jõudsid arvamusele, 
et Lenini üheks iseloomujoo-
neks on abivalmidus ja teise 
inimese mõistmine, samuti 
töökus, millega ta oli eesku-
juks paljudele oma seltsimees-
tele. Meie tahame ka olla töö-
kad ja osavad nagu Lenin.

Täpselt nii oli kirjas Tõsta-
maa 8.klassilise kooli pionee-
rimaleva V rühma päevikus 
1969/70.õppeaastal. Rühma 
kuulus tollal kokku 23 õpi-
last, kellest enamik olid sün-
dinud 1957. ja 1958.aastal. 

Neid ridu siin muuseumi 
keldris lugedes tuleb mul pi-
sike nostalgia peale, sest mä-
letan, kuidas ma isegi kunagi 
lapsena mõtlesin, et küll see 
Lenin on ikka üks tubli ja to-
re mees. Eriti õnnelik olin ma 
veel teadmise üle, et mul on 
Leniniga samal päeval sünni-
päev ning seega olen ma mi-
dagi erilist.

Nüüdseks on see vaimus-
tus ja „erilisuse”-tunne mui-

dugi üle läinud, ent sellest 
nn „punasest nõuka”-lapse-
põlvest on jäänud mitmeid 
mälestusi. Näiteks oktoobri-
lasteks pühitsemine.

Punaste tähekeste pidu.
3.novembril toimus meil 

punaste tähekeste pidu. Te-
gime suuri ettevalmistusi sel-
leks peoks. Kaunistasime saa-
li lipukestega. Seadsime need 
ilusti üle saali.

Varsti algas pidu. Lapsed 
tulid saali. Neil olid kõigil sä-
ravad näod ja valged pluusid. 
Nad istusid oma toolidele. 
Varsti hakati märgikesi rinda 
panema. Nad kõik muutusid 
veel õnnelikemaks. Pärast 
veel mängiti.

Kõigile meeldis see pidu 
väga!

Minu mälestustes on ok-
toobrilaste pühitsemine na-
tuke teistsugune. Sarnaselt 
1969.aasta lastega saabusin 
minagi hommikul kooli sä-
rava näo ja ilusa valge pluu-
siga. Aga kuna koolipäev oli 
nagu ikka, siis juhtus seal nii 

mõndagi. Nimelt otsustasime 
pinginaabriga vaadata kui 
kaugele sulepeast tint lendab 
kui sellega vehkida.

Pean tunnistama, et tint 
lendas sulepeast väga hästi 
välja, kuid kui kaugele, jäigi 
teadmata, sest see maandus 
enne meie mõlema valgetel 
pluusidel. Seepärast olime 
pinginaabriga üpris mornid 
uhkel rivistusel, kus meile 
oktoobrilapse tähekesed rin-
da kinnitati.

Veelgi õnnelikumaks saa-
misest oli asi päris kaugel, 
sest õhtul tuli oma tindist 
pluusi ka kodus näidata ja 
selgitada... 

Kuigi oktoobrilapseks pü-
hitsemine mul just kõige sä-
ravam hetk elus ei olnud, oli 
see aeg siiski lahe. Ma vahel 
arvan, et isegi toredam, kui 
tänastel lastel, sest siis ei pi-
danud muretsema selle üle, 
kas mul on ikka lahedam mo-
biiltelefon kui klassikaaslastel 
või kas mul on ilusam nabap-
luus kui teistel või üleüldse, 
kas magada poisiga X täna 
või alles homme? (Vabandan 

juba ette kõigi noorte ees, kui 
neile üldistuse korras omistan 
käitumismalle, mis nendega 
kuidagi ei seostu!) 

Hoolimata sellest, et ma 
oktoobrilapse rõõmudest sain 
osa, jäid pioneeriks olemise 
rõõmud ja mured mul koge-
mata. Nagu ka palju muud, 
millest said osa nt 1958. aas-
tal sündinud noored. Pionee-
riaeg, komsomolinoorus, kol-
hoosi laupäevakud jne jne.

Nendest saan aimu siin, 
muuseumis, vanu dokumen-
te lapates ning omaette  noo-
re pioneeri pühalikku tõotust 
pomisedes:

„Mina, Liina Käär, astudes 
V. I. Lenini-nimelise pionee-
riorganisatsiooni liikmeks, 
tõotan pühalikult oma selt-
simeeste ees: palavalt armas-
tada oma Nõukogude kodu-
maad, elada, õppida ja või-
delda nii, nagu õpetas suur 
Lenin, nagu õpetab Kom-
munistlik Partei, täita alati 
Nõukogude Liidu pioneeride 
seadusi.”

Muuseumirott,
Liina

Mida ma võtan eeskujuks Vladimir Leninist

Autojuhtide koolitu-
sest huvitatutele an-
name teada, et uue 
õppegrupiga alustame 
septembris. 

Kuna teooriaõpe hakkab 
toimuma laupäeviti, siis tõe-
näoliselt esimene kogunemi-
ne saab olema 8. septembril 
Tõstamaa keskkoolis.

Algselt oli plaanis uue gru-
piga alustada juba jaanuaris, 
aga kuna eelmise rühmaga 
on õppesõidud veninud arva-
tust pikemaks huviliste rohku-
se, veidi hilinenud alguse ja 
sõidutundide mahu suurene-
mise tõttu, oleks uutega alus-
tamine üsna vastutustundetu 
samm, kui eelmistega asjad 
alles lausa poolikud.

Kuigi seadus nõuab eksa-
mile minekuks vähemalt 20 
sõidutundi, siis elu näitab, 
et positiivse lõpptulemuseni 

jõutakse tunduvalt suurema 
sõidutundide arvuga. Kasuks 
tulevad siin mõtlemine, ette-
nägelikkus, ruumitaju, käte-
jalgade ja mõistuse hea koos-

töö, oskus teooriat praktikaga 
siduda ning motivatsioon.

Tulles nüüd tagasi uue 
grupi alguse juurde 8. sep-
tembril, peaks kohe esimesel 

korral kaasas olema isikut 
tõendav dokument ID-kaardi 
või passi näol ja tervisetõend 
ning kaks dokumendi fotot 
(3,5 x 4,5 cm).

Nende alusel saab teid 
ARK-le saadetavasse nimekir-
ja registreerida. Isikuttõenda-
vate dokumentide puhul pa-
luks kontrollida, kas nad on 
ikka kehtivad. Tervisetõend, 
mida väljastab perearst, ei 
tohi olla õppimist alustades 
vanem kui 6 kuud. Seepärast 
ei tasuks selle saamisega vä-
ga kiirustada. Sobivaim aeg 
tõendi muretsemiseks oleks 
augusti lõpp või septembri 
esimene nädal.

Täpsemalt teatame kur-
suste algusest ja maksumu-
sest juuli- ja augustikuu le-
hes. Infot võib küsida Valev 
Randmäe käest telefonil 524 
2282.

Valev Randmäe

Uus juhilubade õppus algab sügisel

SA Tõstamaa Mõisa uus õppeuto, millega algajaid juhte koo-
litatkse 
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Sellel pildil on Tõstamaa 
mõisa tisler ja toapoiss 
Christian Eduard Thom-

son (1856–1926 Pärnus), te-
ma naine Anna (neiuna Kip-
per, 1859–1915 Tõstamaal, 
oli tuntud ämmaemand) ja 
nende tütred (seisavad). Va-
sakult esimene (istub toolil) 
on külaline, järgnevad neli 
tütart (Thomsonitel olnud 
ka mitu poega): Hilda- Emi-
lie (sünd.1892), Elsa-Marie 
(sünd. 1902, Olaf Prinitsa 
ema, sellel pildil on ta 13 
aastane), Anna- Helene 
(sünd. 1898) ja Helmi-Ottilie 
(sünd.1900). Thomsonid ela-
nud häärberi vasakus tiivas 
alumisel korrusel. Prinitsa sõ-
nul olnud Thomsonid mõnda 
aega ka häärberi hooldajad.

Thomsonite noorem tütar 
Elsa-Marie õppis Pärnus kau-
banduskoolis. Hiljem töötas 
Matsalu algkooli juhatajana 
(abiellus Johannes Prinitsa-
ga). Nende poeg Olaf (1924–
2006) Prinits oli Tartu Üli-
kooli matemaatikaprofessor 
ja kateedrijuhataja, ligi nel-
jakümne matemaatikaõpiku 

autor (koos kaasautoritega). 
Olnud Tartu Akadeemilise 
Meeskoori solist pea poolsa-
da aastat. Meeldejäävaid ela-
musi on pakkunud tema soo-
lokontserdid Tartus, Pärnus, 
Tallinnas jm.

Aastaid tagasi jutustas 
Theodor Lõõbas peentöötis-
lerist Thomsonist. Küll tei-
nud ta kauneid puunikerdusi 
mõisa saalile (rääkimata kau-
nitest karpidest, kappidest 
jm.) Alumises saalis olnud 
kaks kaheksakandilist puu-
nikerdustega lillevanikutega 
sammast. Eriti ilusad olnud 
alevipoolsete kahepoolega 
uste (topeltuksed) kaunistu-
sed (sisemised uksed puidust 
lillepottide ja lillekorvide 
ning puulõikelilledega). Kõik 
Thomsoni töö. Tema meister-
likku tööd hinnatud kõrgelt 
ka Pärnus. Ja Lõõbas mõtisk-
les, et tea kuhu need kaunis-
tused küll kadusid?

Olin Prinitsaga tuttav 
aastaid ja kohtasin teda Tõs-
tamaa kandis enamasti igal 
suvel (puhkas aastaid Kastna 
endises koolimajas). Tema 

Vana pilt jutustab

Tõstamaa mõisa tisleri ja toapoisi Thomsoni pere.

Tõstamaa mõisa viimane valitseja Jakob Toots (1881–1933 
haud Tõstamaal).

Ja tema poeg Aleksander Toots (1912–1989).
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Tõstamaalembus sai selgeks 
1988. aastal, mil ta külastas 
Tartus 14.-17. aprillil 1988 
toimunud muinsuskaitsepäe-
vade puhuks minu korralda-
tud näitust Tõstamaa kihel-
konna loodusest ja inimesest 
sajal viimasel aastal  ning 
kirjutas külalisraamatusse:  
Au tegijale! Rõõm külastaja-
le. Tõstamaa mõisa toapoisi 
tütrepoeg Olaf Prinits. Samal 
päeval 17. aprill 1988 ja sa-
mal kellaajal kirjutati külalis-
raamatusse – Väga meeldiv 
oli näitusega tutvuda . Tõsta-
maa mõisavalitseja pojatütar 
Vilja Toots. 

Vilja (sünd. 1947) on Tõs-
tamaa mõisa viimase valitse-
ja Jakob Tootsi (1881–1933, 
tal oli kuus last - Aleksander, 
Olaf, Villem, Elga, Erika, Ani-
ta) poeg Aleksander Tootsi 
(1912–1989, mullateadlane) 
ja Nora Tootsi (Tõstamaa jaos-
konnaarsti, hiljem silmaarst 
Tartus) tütar (1949 pere küü-
ditati). Vilja on keemik, töö-
tanud Tartu Ülikoolis, praegu 
keemiaõpetaja.

1988 aastal oli selline näi-

tus veel haruldane ja vast 
seetõttu oli vaatajaidki väga 
palju. Hilisematel kohtumisel 
meenutasime ikka ja jälle  
Tõstamaa mõisameeste järg-
laste kohtumist sellel näitu-
sel. Annab senini imestada, 
et Thomsoni ja Tootsi järgla-
sed juhtusid näitusele ühel ja 
samal päeval ja ühel ja samal 
kellaajal. Aga tuleb uskuda, 
sest seda tõestavad eespool 
toodud sissekanded külaliste-
raamatus. Vaike Hang

Vana pilt jutustab

Tõstamaa mõisa tisleri ja toapoisi Thomsoni pere.

Olaf Prinits 

p Oleme koos olnud juba 3 
korda. Uusi liikmeid on jär-
jest juurde tulnud ja looda-
me, et tuleb veelgi. 

Naisteklubi eesmärgiks 
on laiendada oma liikmete 
silmaringi. Hindame loodus-
hoidlikku ja inimsõbralikku 
elulaadi, korraldame täna-
päeva vajadustest tulene-
valt täiskasvanute koolitust 
ja õppeekskursioone ning 
sisustame maanaiste vaba 
aega. Praegu on osalustasu 
iga korra eest 10.- krooni.

 Oriflame´i kosmeetika 
tutvustamisel oli kohal 21 
naist. Edasimüüjad Tõsta-
maal on Regina, Erika ja 

Linda, kõigiga võib kohtuda 
lasteaiamajas. Ise kasutan 
väga meelsasti Oriflame´i 
tooteid ja julgen teistelegi 
soovitada, sest need sobi-
vad põhjamaa naistele.

 Kooli käsitööklassis ju-
hatasid meid klaasikunsti 
ilu ja võlu juurde Inger ja 
Malle. Värvilistest klaasi-
kildudest sai sulatusahjus 
kauneid mosaiike valmista-
da, esimesed klaasimaalid 
valmisid aga Malle näpunäi-
dete järgi.

 Klaasitööd teeme ka 
järgmisel korral 26.veebrua-
ril, kell 18. 

Aita Lind

Naistekas
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Tihti suurustavad Euro-
palased, et nad kõigist 
teistest rahvastest lihas-

te jõu poolest ette olevat. 
Kas sarnane arvamine põh-
jendatud, pole veel täiesti 
kindel. Seniaegsed uurimised 
ei näita seda küll mitte kinni-
tavat. Nimelt ei ole veel mitte 
kindel, kui palju Europalased 
lõuna soojuse käes töötada 
jõuavad.

Arvata on, et põletava päe-
va käes kõik tööjõud lõpeb. 
Mitme reisija tähendused näi-
tavad ka arvamist tõendavat, 
aga siisgi pole lugu veel mit-
te kindel. Dr Rachtigal, kes 
Sudanis (Afrika maal) palju, 
ja tihtigi, nõnda kui eespool 
veel kuuleme, suurt veepuu-
dust kannatades reisinud on, 
annab üles, et ta väga sage-
dasti 10 tundi päeval ränna-
nud olla.

Sellepärast võib siis arva-
ta, et tahtmise jõu puudus ka 
palju välja teeb. On ju meie-
gi maal päev küllalt nõnda 
palav, et laisk varjust hää 
viisiga välja ei lähe, aga see, 
kes töö juures on, ei pane pa-
lavust sugugi tähele. Üksnes 
nõnda kaua on ihu rammetu, 
kuni „higi jooksma hakkab”; 
on aga kord lugu nõnda kau-
gel, siis võib ta sorinal joosta, 
töö jõudu ei takista ta enam.

Ameerika maa elanikku-
dest jutustatakse weikestes 
Indianlaste raamatukestes 
palju karutükka. Et sarnased 
jutustused rohkem luuletuste 
kui teadusliku seletuste sek-
ka arvata tulevad, pole mitte 
tarvis arutada, aga siisgi tead-

vad ka päris tõelikud tähele-
panejad mõndagi jutustada, 
mis meid imestama paneb.

Peru maa Indianlased, nõn-
da nimetatud postimehed, käi-
vad päevas 120-150 (1,066 
km) versta ära. Williams 
jutustab, et Uues Inglismaa 
Indianlased 130-160 versta 
ühel päeval läbi jooksevad 
ja teisel päeval veel nõnda-
sama palju. Dorrina järele 
käivad Tahitlased, kuuepun-
nalist koormat seljas kandes, 
45 versta päeval ära.

Niisuguseid numbred näi-
tavad küll kaugel, üle meie 
maa inimese jõu käivat. Aga 
siisgi oleks väga kena teadat 
kui pikka maad meie kündja, 
kes hommikust õhtuni adra 
taga seisab, läbi käib. Künd-
jast vististi veel rohkem maad 
tallab äästaja ja trullija ära.

Ei teeks mitte kahju, kui 
mõni mees ette võttaks selle 
üle lähemat teadust koguda. 
Ma ei kahtle mitte, et vagude 
pikkus vähemalt 50 versta 
päeva kohta  välja teeb. 

Ka tõstmise jõudu on mit-
mesuguste rahvaste ja mitme-
suguse vanaduse juures tähe-
le pandud. Gouldi järele oli 
Ameerika elanikkude keskmi-
ne tõstmise jõud järgmine:

Selle järele tõstsid Amee-
rika mittevalged rohkem kui 
valged.

Nõnda ei ole Europalastel 
mitte põhjust suurustamiseks. 
Aga sarnase otsuse juures on 
siisgi tarvis ettevaatlik olla, 
nimelt siin, kus mõõdetute 
arv nõnda kaugelt üksteisest 
lahku läheb. Võib ju olla, et 
just nende seas, keda mõõde-
ti, mõni iseäranis kõva oli, 

teiseks võib olla, mõõdetud 
mitmest rahva klassist olid. 
Põllumehed on näituseks ik-
ka kõvemad kui vabriku töö-
lised. Statistika ei ole sellepä-
rast mitte ikka õigem otsuse 
andja.

Dr Hellat kirjutas veel li-
saks, et muretu elu, tubli toit 
ja paras töö ihu jõudu kasva-
tavad, kuna vaesus ja laiskus 
teda kahandavad. Sellest läh-
tudes soovingi kõigile ihu-
rammust lugupidajatele häid 
söömaaegu, lõbusat pidu ja 
natukest tööd veebruarikuu 
pidustusteks!

Liina Käär

p Alates sellest numbrist hakkab lehes ilmuma rubriik „Muu-
seuminurk”, mille eesmärgiks on Tõstamaa Muuseumi huvi-
tavatest arhiivimaterjalidest harivaid ja põnevaid tekste ava-
likkuse ette tuua.

Muuseuminurga esimeseks teoseks on 1894.aastast pärit 
„Tervise õpetus”. Raamatu on  välja annud Dr. P.Hellat Tar-
tus.

Raamatus antakse ülevaade inimese ihujagudest ja nende 
eluavaldustest, meeltest ja nende edenemisest, nakkajatest hai-

gustest, aga ka õpetusest välimistest mõjudest organismuse 
kohta.

Raamatu ostsin 2006.aasta suvel Mihkli laadalt 40 krooni 
eest ühelt eakalt mehelt. Kel suurem huvi raamatuga lähemalt 
tutvumiseks, siis 23.veebruaril kell 17 toimub Tõstamaa mõisa 
korstnasaalis avalik loeng „Unustatud tervisehädad”.

Loengu jooksul räägitakse haigustest ja tervisehädadest, 
mis minevikus põhjustasid tervete külade tühjenemist, kuid 
tänapäeval enam suuremat häda ei põhjusta.

Lihaste üleüldisest tööjõust 
mitmesugustel maadel

Muuseuminurk

RAHVA SELTS. MÕÕDETUTE ARV. KESKMINE TÕSTMISE 
JÕUD

VALGED INIMESED 13 500 354 naela*

NEEGRID 1 600 362 naela*

MULATID 704 367 naela*

INDIANLASED 503 370 naela*

1 nael=454 grammi

TÕSTAMAA MUUSEUM KUTSUB:
23.veebruaril kell 17 toimuvale avalikule loengule 

teemal: „UNUSTATUD TERVISEHÄDAD”.
Loengul antakse ülevaade haigustest ja 

tervisehädadest, mis möödunud sajanditel põhjustas 
tervete külade tühjenemist, kuid millele tänapäeval 

enam isegi ei mõelda. Loengu viib läbi Eve Käär, 
kohaliku tervisekeskuse abiarst.

Loeng toimub Tõstamaa mõisa korstnasaalis.
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p  Lõppes detsembris-jaanua-
ris toimunud Tõstamaa Spor-
diklubi võrkpalliturniir.

Mängiti esmaspäeva ja kol-
mapäeva õhtuti rahvamajas 
ja kuueteistkümne täispika 
mängu järel reastusid võist-
konnad:

I KOHT 
Võrgutajad - Kerli Brandt,
Evelyn Liländer, Ivelin 
Midri, Kristiina Lepik, 
Kuldar Miidu, Joel Pulk, 
Ago Adler, Janek Jaansoo

II KOHT
Alev - Heili Timm, Kätlin
Jürgens, Grete Adler, 
Karoliine Kask, Aro Kütt, 
Tomek Jaansoo, Toomas 
Rõhu 

III KOHT
Saulepi - Heili Põldaru,
Liina Pärn, Janika Siig, 
Annika Oidermaa, Armo 
Adler, Tarmo Adler, Harli 
Käärt, Priidik Raudkivi, 
Teet Tetsman

IV KOHT
Tõhela - Sigrid Rand, Riina
Reinson, Aidi Lellsaar, 
Birgit Pere, Andres Laur, 
Jaak Tork, Ville Vulkan

I

II

III IV

VÕRKPALL
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Jah, nii ta on. Talv 
tuli siiski oma külma-
ga ja kaanetas lõpuks 
järve.

Jää paksuseks on praegu 
30 sentimeetrit ja otsustasi-
me jälle  rajada jääraja, kus 
saaks harjutada libedaga sõi-

tu. Sel aastal on rada kiirem, 
s.t. arvestades igapäevast 
reaalset olukorda libedal 
teel. Järvejääl on  ju ohutum 
harjutada, kui kusagil maan-
tee peal riskida. Loodame, et 
sõitjad ei lõhu pahatahtlikult 
raja märgistust. Loomulikult 
on keelatud järvele tulla loo-

dust reostavate masinate-
ga. Hoiame järve puhtana!
Kes raja tegid?  Aitasid Tõs-
tamaa vallavalitsus, OÜ Har-
jase, OÜ Morentek ja Arvo 
Miidu, Lõuka-Ermistu küla-
seltsing. Suured tänud neile 
kõigile!

Madis Martson

Ermistu järvel on jälle jäärada

a
Laupäeval, 24. veebruaril
kell 18 Tõstamaa kirikus 
jumalateenistus

a
laupäeval, 24. veebruaril
kell 19 Tõstamaa rahvamajas
VABARIIGIAASTAPÄEVA 
PIDULIK ÕHTU
Kontsert-aktus
  n Valla vapimärkide
      üleandmine
  n Tõstamaa valla 
      FOTOKONKURSS 2006  
      näituse avamine

kell 21 TANTSUÕHTU 
koos ansambliga 
“KOONGABÄND”
Pilet eelmüügis Tõstamaa 
raamatukogus 12.- 23. veeb-
ruar - 40.-kr
Pilet kohapeal - 60.-kr

a
Tõstamaa mõisa korstnasaalis 
on kuni märtsi lõpuni avatud 
näitus 1910-1940.aastate 
postkaartidest.

a
Reedel, 23. veebruaril
kell 17 Seliste külatoas kohtu-
mine Roheliste Erakonnaga

a
Reedel, 23. veebruaril
kell 18 Tõstamaa rahvamajas 
kohtumine Roheliste
Erakonnaga

a
Pühapäeval 25. veebruaril
kell 15 Seliste külatoas
KOHTUMINE
ELA TOMSONIGA

a
Laupäeval, 3. märtsil kell 20
Tõstamaa rahvamajas 
KLUBIÕHTU TANTSUGA ja 
müüdimurdjatega, 
teile esinevad: müüdimurdjad
Mati Raidma ja Elmar Trink, 
kaasa murravad Tõun ja An-
naliisa Jazztrio.
TASUTA

a
Laupäeval 17. märtsil kell 20
Tõstamaa rahvamajas
ansambli TULE TAEVAS APPI
6. sünnipäeva pidu!
Kõiki on kutsutud!
Sissepääsuks on väike 15.- kr. 
pilet, aga selle eest...

KUHU MINNA

“MUUSIKA MEID
KÕIKI SEOB...”
ehk XI Tõstamaa valla

solistide konkurss
toimub reedel,

16. märtsil kell 12
Tõstamaa rahvamajas

Tule kuulama!

p Jälle sõbralik tervitus 
raamatusõpradele. Seekord 
on mul plaanis ärgitada 
teid kätte võtma ja läbi lu-
gema kaasaegse rootsi kir-
janiku Per Christian Jersildi 
(sünd.1945.a.) haiglateemali-
se romaani “Paabeli maja”.

Autor on ise mituküm-
mend aastat töötanud ars-
tina ning seetõttu valdab 
teemat põhjalikult. Tegevus 
toimub hiiglasuures Rootsi 

haiglas. Peategelane Primus 
Svensson satub sinna es-
malt südameinfarktiga ja tei-
nekord kollatõvega. Haiglas 
olles puutub Primus kokku 
kõikide haigla töötajatega 
alates direktorist ja lõpeta-
des sanitaride ning köögi-
töölistega. Patsienti vintsu-
tatakse osakondade vahel 
nagu elutut nukku.

Autor kirjeldab kaasakis-
kuvalt ka haiglatöötajate 

omavahelisi suhteid ja kui-
das need mõjutavad pat-
sientide ravi ja eluolu. See 
raamat on ühteviisi põnev 
lugemine  eelkõige meediku-
tele, aga ka potensiaalsetele 
patsientidele. Samas pakub 
teos ka huvitavaid võrdlus-
võimalusi meie tervishoiu 
korraldusega. 

Õdusaid õhtuid huvitava 
raamatuga.

Efeline.

LUGEMISSOOVITUS
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Veebruarikuu juubilaridVeebruarikuu juubilarid
Maria Kaleviste 86 

Tõstamaa alevik

Salomia Varma 85 
Pootsi küla

Elfride-Armilde Udu 85 
Tõstamaa alevik

Floriida Irdt 81 
Tõstamaa alevik

Adele Kütt 81 
Tõhela küla

Vilma Lõõbas 78 
Tõlli küla

Liivia Tõnisson 77 
Tõstamaa alevik

Vilma Pärnapuu 77 
Peerni küla

Aino Kosenkranius 76 
Tõstamaa alevik

Peet Reilent 75 
Tõhela küla

Helgi Salumets 75 
Kastna küla

Eduard Alumets 73 
Seliste küla

Liivia Langus 72 
Ranniku küla

Ain Tilk 70 
Tõstamaa alevik

Aili-Maarja Alumets 65 
Seliste küla

Arne Nurm 65 
Ermistu küla

Evald Leas 65 
Manija küla

Arne Vesik 65
Pootsi küla

Eve Niine 50
Tõstamaa alevik

ILVES HALJA
12.04.1936 – 3.02.2007

Tõstamaa Vallavalitsus kuulutab välja 
Tõstamaa meene konkursi

Tõstamaa meeneks soovitakse leida käsitöötooteid, mis aitavad
meid tutvustada messidel ning oleks ilusaks kingituseks külalistele

Meene soovituslikud tingimused:
seotus Tõstamaa nime ja ajalooga
paikkondliku eripära esiletoomine

naturaalsete materjalide kasutamine

Oluline on töö kvaliteetne teostus. Näidiseid ootame 01. aprillini Tõstamaa vallavalitsusse, Sadama tee 2.
Töid hindab komisjon. Auhinnad: I koht 1000 krooni, II koht 600 krooni, III koht 400 krooni

Lisainformatsioon: tel. 44 96 180 

Kristin Treil ja
Silver Tamsalul

sündis 22 .jaanuaril
tütar Lizette 

NAISTEPÄEVA-ERI
Tõhela rahvamajas 

9. märtsil kell 20.30
Tantsuks mängib HARRY, showd teeb MISTER X

JÄLGI REKLAAMI!


