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TÄNA LEHES:

KUTSE ÜLDKOOSOLEKULE
LÕUKA JA ERMISTU

MAAPARANDUSÜHISTUTE
üldkoosolek toimub

laupäeval, 16. veebruaril kell 10
Tõstamaa rahvamajas.

PÄEVAKORRAS:
tegevuskava tutvustamine, 
liikmeks astumine, 
jooksvad küsimused. 

Palume osa võtta kõigil, kelle
kinnistud asuvad selles piirkonnas.

Kontaktisik Rutmar Nurm
tel 513 2810

Lya Vesik,
Tõstamaa kooli
õppealajuhataja,

Pärnumaa aasta koolijuht

Rando Rand, 
Seliste meierei
korrastamine

Liina Laasma,
Eesti rekord tüdrukute 

B vanuseklassi odaviskes

Marie Kriisa,
lõpetas kuldmedaliga
Tõstamaa keskkooli

Raili Männamäe,
lõpetas kuldmedaliga
Tõstamaa keskkooli

Tiia Schär,
rahvakultuuri edendaja

 Jakobsoni kultuuripreemia

Liisa Randmäe,
lõpetas kuldmedaliga
Tõstamaa keskkooli
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Aasta teod said valitud 
valla aastalõpuvastu
võtul, kokku täideti 

74 ankeeti.

Tõstamaa vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
laiendus

Lasteaia remondiga 
alustamine ja 1. rühma 
renoveerimine

Medalid Tõstamaa 
koolis

Seliste meierei
korrastamine

Ujumissillad 
supluskohtadesse

Tervisekeskuse
tegevus ja uus
röntgeniaparaat

Liina Laasma Eesti
rekord tüdrukute
B klassi odaviskes

Bensiinijaama uus
teenindushoone

Rahvamaja kohviku- ja 
riietusruumide remont

Kavaru paadisadam-
külakeskuse ehitus

Pootsi kuuri
korrastamine

Comeniuse projekt
Tõstamaa koolis

Manija
majapidamisteni
viivate teede remont

p Tuul võtab tuure, pööri
tab ümber maja ja vingub 
korstnas. Targad külame
hed ütlevad, et ega enne 
õiget külma ei tule, kui 
vesi on korra trepi ees ära 
käinud. Meedias on ini
mesi kõvasti teavitatud ja 
hoiatatud. Külamehed ve
dasid oma paadid juba am
mu mäe otsa tormivarju 
ja targasti tegid. Rahutud 
hinged mandril sõidavad 
Munalaiu vahet, lootes nä
ha jäämägesid ja suuri tor
milaineid. Aga nii tõsist 
merepidu ei tulnudki.

Ilmaennustajad justkui 
vabandasid, et tormist õi
get murdjat ei saanud. Ar
vukad sõbrad ja sugulased 
olid ka justkui pettunud, 
kui telefoniga aru pärides 
kuulsid, et uputus jäi tule
mata ja midagi enamat ei 
sündinudki. Sest see tormi
värk tundub hiiglama põ
nev ja siis saaksid nad taas 
abistada ja hoolitseda.

Randlasele on see aga 
igapäevane ellujäämiskur
sus. Rannakülade inime
sed on igatahes tänulikud, 
et ilmatargad pigem veidi 
hirmutavad, kui et pärast 
kahetseda ei jõua. Ja ega 
sellepärast muret vähem 
pole, ikka käib peremees 
öösel kordi vaatamas me
re pealetungi, kontrolli
mas, et paat rannas on 
ikka kindlalt seotud ja 
kas laudas on kõik korras. 
Raske on harjuda, et klii
ma meie silme all selliseid 
muudatusi teeb.

Veel kakskümmend 
aastat tagasi oli jaanuaris 
lumi vööni ja jää lahes 
meetrine. Praegu lasevad 
tihased kevadlaulul kõ
lada ja luiged sulistavad 
sulavees ringi ning lund 
pole kusagil. Kas muutu
mised toimuvad ka meie 
tõekspidamistes?

Ülle Tamm

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
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: 600tk

Tõstamaa Valla Aasta Tegu 2007

Tõstamaa Vallavoliko-
gu istung 21. detsemb-
ril 2007. a.

p Kuulati vallavanema in
fot.
p Täpsustati valla 2007. a. 
eelarvet.
p Toimus valla 2008. a. eelar
ve esimene lugemine.
p Otsustati vallavalitsuse hal
latava asutuse Tõstamaa hool
dekodu varade üleandmine 
moodustatud Sihtasutusele 
Tõstamaa Hooldekodu.
p  Kehtestati alates 1.01. 
2008. a. Tõstamaa lasteaias 
lapsevanema poolt kaetava 
õppevahendite kuluks kuus: 
keskmises ja vanemas rüh
mas 50 krooni ja nooremas 
rühmas 30 krooni.
p Otsustati Eesti Maaoma
valitsuste Liidust väljaastu

mine.
p Täiendati Seliste sotsiaal
maja sotsiaalkorterite nimekir
ja tunnistades sotsiaalkorteri
teks ka korterid nr 1 ja nr 2.
p Võeti vastu riigi rahastata
va lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi kasutami
se kord.
p Riigi rahastatavale lapse
hoiuteenusele on õigus ras
ke või sügava puudega lap
se seaduslikul esindajal või 
hooldajal (edaspidi lapsehoiu
teenusele õigustatud isik) ku
ni selle kalendriaasta lõpuni, 
kui laps saab 18aastaseks, 
eeldusel et:
4 raske või sügava puude
ga lapse hooldusteenuste va
jadus on kirjas lapse rehabili
tatsiooniplaanis;
4 lapse hooldamine ei ole 
samal ajal tagatud teiste sot

siaalteenustega, välja arva
tud lapse perekonnas hoolda
mine;
4 laps ei viibi samal ajal ha
ridusasutuses. 

Rahaliste vahendite ülejää
ki võib valla või linnavalit
sus kasutada raske või süga
va puudega laste ja nende 
peredega seotud sotsiaaltee
nuste osutamiseks ning aren
damiseks valla või linnavoli
kogu kehtestatud tingimustel 
ja korras.
p Muudeti Tõstamaa valla 
jäätmehoolduseeskirja.

Määrused avalikustatakse 
elektroonilises Riigi Teatajas 
ja valla kodulehel. www.tos
tamaa.ee

Peale istungit toimus las
teaia külastus.

Eve Sahtel,
vallasekretär

VALLAVOLIKOGUTEATED

Kauaoodatud lasteaia remont sai lõpuks teoks, kenad
rühmaruumid rõõmustavad lapsi ja nende vanemaid.
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Pikaleveninud sügis on 
kõiki ära tüüdanud. 
Jaanuaris peaksime 

lastele rääkima talvele ise
loomulikest tunnustest, lin
dude ja loomade käitumi
sest, talvelõbudest ja muust 
taolisest.

Lapsed tahavad lund käe
ga katsuda, jääl liugu lasta, 
lumememme meisterdada, 
kelgutada ja suusatada. Aga 
mida ei ole, seda ei ole. Va
narahva tarkus on, et ega ta
li taeva jää. Loodame, et see 
ütlemine peab paika ja paari
kümne aasta pärast on meil 
ikka veel neli aastaaega.

Aasta algus ei rõõmusta
nud lapsevanemaid. Pikka 
aega hoidusime toiduraha 
ja õppevahendite tasu tõst
misest. Kuid toidukaupade 
 piim ja piimatooted, leib
sai ja kuivained läksid nii 
kalliks, et ränk hinnatõus ei 
jätnud meile enam muud või
malust.

Alates jaanuarist on ühe 
toidupäeva tasu 15 krooni. 
Kui laps käib lasteaias terve 
kuu (umbes 22 päeva), tu
leb tasuda 330 krooni. Meil 
on ka mõned lapsed, kes ei 
söö lasteaias hommikusööki. 
Nende vanemad maksavad 
päeva eest nüüd 11.50.

Juurde lisandub kõigile 
kohamaks 50 krooni ja õp
pevahendite tasu nooremas 

rühmas 30, keskmises ja va
nemas rühmas 50 krooni.

Linna ja linnalähedaste 
valdade lasteaiatasudele jää
me siiski veel kõvasti alla.

Maksmine toimub jooks
va kuu eest. Arve saavad va
nemad 10. kuupäeva paiku. 
Puudutud päevade eest roh
kemmakstud summa jääb 
järgmise kuu ettemaksuks.

Heameel on selle üle, et 
suurem osa vanemaid on ko
husetundlikud ja maksavad 
alati õigeaegselt. Väga pal
jud teevad seda ülekandega. 
Paar korda kuus saadab val
la raamatupidaja mulle arvu
tisse tasunute nimekirja.

Viimasel päeval aga avas
tan siiski ka maksmatajätmi
si. Vahel on tegu inimliku 
unustamisega, mõnikord su
laraha puudumisega, vahel 
lihtsalt ei osata majandada.

Tasuks sellega arvestada, 
et niisugune maksmise kord 
kehtib ikkagi kõigile. 20 päe
va on piisavalt pikk aeg sel
leks võimalus leida. Pered, 
kes vajavad vallast toidura
ha toetust, peavad täitma 
avalduse blanketi enne 15. 
kuupäeva.

Olen siiani ise aktiivsem 
pool olnud ja kodudesse pa
bereid saatnud, pidades sil
mas laste arvu peres ja ühe 
vanema mittetöötamist. Või
malik, et mõni abivajaja on 

seetõttu toetusest ilma jää
nud. Ma ei tea ju kõigi ini
meste majanduslikku olu
korda. Kaugeltkäijate vane
matega puutun väga harva 
kokku.

Vahel saadetakse täidetud 
avaldus tagasi aga alles mit
me nädala pärast.

Toetus kantakse üle ema 
või isa hoiuarvele. Siiani on 
see katnud umbes poole toi
durahast.

Tuludeklaratsiooniga saa
vad kohamaksu ja õppeva
hendite tasu maksnud va
nemad 22 protsenti tagasi. 
Maksmist puudutavate küsi
mustega võib alati pöörduda 
juhataja poole.

Pärnu maakonna lasteae
dade juhatajatel oli 3.jaa
nuaril meeldiv võimalus 
koguneda Tõstamaa mõisa 
uusaastarahu lõunasöögile. 
Kõigi kohaletulnute siiras tä
nu sooja ja südamliku vastu
võtu eest!

Tore, et meiega kohtumi
seks leidis aega ka Tõstamaa 
vallavanem.

Täname Kristiinat, Me
sikest ja Katrinit hea toidu 
eest, mõisapreilisid Riinat ja 
Sigridit meeldiva teenindu
se, kaunilt kaetud laua ja as
jatundliku giiditöö eest!

Aita Lind,
lasteaia juhataja
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Hinnaralli jõudis ka lasteaeda

Tõstamaa valla kõr-
geim tunnustus on 
Tõstamaa Valla 
Vapimärk.

Vapimärk omistatakse 
volikogu otsusega ja antakse 
üle Eesti Vabariigi aastapäe
val, seni on selle saanud 19 
inimest.

Tõstamaa Valla Vapimärk 
antakse eriliste teenete või 
pikaajalise eduka tegevuse 
eest vallaelu arendamisel. 
Kandidaatide esitamise õi

gus on kõigil organisatsioo
nidel ja kodanikel. Valla 
kantselei võtab vastu kirja
likke ettepanekuid vapimärgi 
omistamiseks. Ettepanekus 
märkida kandidaadi nimi, 
tema tegevuse ülevaade, 
põhjendus vapimärgi omis
tamiseks ja esitaja(te) nimi ja 
kontaktandmed.

Ettepanekud esitada 30. 
jaanuariks valla kantse
leisse aadressil Sadama 2, 
Tõstamaa 88101 või meilile 
vald@tostamaa.ee

Volikogu kutsub esitama Tõstamaa 
Valla Vapimärgi kandidaate

HEI,
KURGI-
KASVATAJAD!
Kevad on käes,
pange plaanid paika!

AS Salvesti kokkuost
hakkab endiselt toimu-
ma Pootsis Sillametsa 
talus.
Lepingute sõlmimine
märtsis.
Oodatud on ka
uued tegijad.

Info tel
Tartus 740 8630
Milvi 449 6354 või 
528 0086

p Tõstamaa vallas toimusid 
detsembris ja jaanuaris järg
mised kuriteod: 
n 23.1230.12. 2007 varasta
ti Tõstamaa alevikus Metsa 
23 õuest ära alumiiniumist 
veepaak.
n 8.12. 2007 kella 1518 
vahelisel ajal kasutati Tõsta
maa alevikus omavoliliselt 
jalgratast
n 1.014.01. 2008 murti sis
se Tõstamaa vallas Kastna 
külas Leesoja talu territoo
riumil asuvasse merekontei
nerisse ja varastati ATV ja 
kaks mootorsaagi
n 8.019.01. 2008 varastati 
Tõstamaa vallas Värati kü
last paadimootor.

Väärtegudest pandi toime 
viis liikluseeskirja rikkumist, 
kahele alaealisele koostati 
alkoholijoobes olemise eest 
protokoll, ühele kodanikule 
koostati protokoll selle eest, 
et ta tegi vale väljakutse ja 
ühele alaealisele koostati 
protokoll selle eest, et ta ei 
allunud politseiniku korral
dusele.

n 13. jaanuaril põles Tõhela 
külas elumaja suitsulõõris 
tahm. Päästjad käisid kohal 
ja kontrollisid olukorra üle.
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Rapla kooli õppealajuha
taja Must laitis maha El
li soovi ajalugu õppida, 

sest see pidi väga poliitiline 
aine olema ja seetõttu otsus
tas tüdruk bioloogia, keemia 
ja geograafia vallas õnne otsi
ma hakata.

Kuigi enda meelest ei osa
nud ta katseklaasigi käes hoi
da. Läks aga teisiti, sest vastu
võtu komisjoni mehed soovi
tasid talle just ajalooõpinguid 
ja sellega olid poliitilised hir
mud unustatud..

Elli ise on näinud nelja rii
gikorda ja kahtlemata oli te
mal isiklikult kõige kergem 
elada nõukogude ajal. Taas
iseseisvumise järgsel ajal jäi 
ta pigem kõrvaltvaatajaks ja 
vastukarva on tänini riigi pa
rempoolne poliitika. Ja kui 
mõni inimene väidab, et ta 
punasel ajal poliitikaga ei te
gelenud, siis on see Elli mee
lest puhas jama.

Sellega oli pool valitud, 

sest ajalugu oli tol ajal nõuko
gude kontseptsiooniga. Õppe
jõud olid muidugi enamuses 
eestiaegsed mehed. Mis teha, 
eks igal ajastul on omad iido
lid ja kombed. Vasakpoolseks 
on Elli ennast alati pidanud, 
sest rentnike lapsena peeti te
da ikka talutütardest viletsa
maks ja see kriipis hinge.

Ega Elli palju ei tahtnud
ki, ainult seda, et kõigil oleks 
võrdsed võimalused arstiabi

le, haridusele ja et paadialu
ne ka elada saaks. Praegusel 
ajal oleks temast saanud ilm
selt sotsiaaldemokraat, sest 

nendel on tema meelest õi
ged põhimõtted. Partei kutse 
võttis naine vastu siis, kui Ki
lingiNõmme koolis õppeala
juhataja kohta pakuti. Vene 
ajal tehti selliseid pakkumisi 
tavaliselt koos.

Elli kirjeldab oma noorpõl
ve mälestusi nii täpselt ja on 
isegi raske uskuda, et kahek
sakümmend eluaastat tema 
kukil istub. Kohati on kirjel
dused nii pikad ja põhjalikud, 
võiks mööduda paar päeva, 
enne kui ta järgmise teema 
juurde jõuab.

Mis siin salata, eks karmi 
Terase kohta on levinud sa
du legende. Ikka tema kom
munistliku silmavaate ning 
põhimõttekindla ja nõudliku 
iseloomu pärast.

Terase ajal oli kord nagu 
Wiiburi sõjakoolis, direktor 
valitses kooli ja õpetaja klas
si. Ju jäi isegi sellest tüütust 
käsitööst sutike nii mõnelegi 
külge, vähemalt ideaal, kui

das asjad peavad käima.
Siiski mäletavad vanad 

kolleegid ka sellist hoolivat 
ja vastutulelikku naist, kes 
alati laenas enne palgapäeva 
noortele õpetajatele raha või 
andis vabu päevi, kui kellelgi 
õnnetus majja tuli.

Kui suuri käitumisjamasid 
ei olnud siis üritas Elli kesk
koolist ka viimsegi voostri lä
bi vedada  alati oli lootus, et 
ühel päeval, kui mõistus pähe 
tuleb, on lõpudiplom olemas 
ja noor inimene saab eluga 
edasi minna.

Ta ei pidanud paljuks su
vetöölistega ise puhkuse ajal 
jännata. Direktor mäletab tä
nase päevani, kuidas ta neid 
poisivoostreid sõimas mis ko
le, aga kooli said kutid läbi ja 
sellest on hää meel.

Koolis töötamisest sai Elli
le elutöö aga elu suurimaks ar
mastuseks oli muidugi Sass.

See oli väga õnnelik aeg, 
kui noored KilingiNõmmes 

Ilus oli siis, kui Terasest sai Sass

Ju jäi isegi sellest
tüütust käsitööst
sutike nii mõnelegi
külge, vähemalt 
ideaal, kuidas
asjad peavad käima.

Sünnipäevalisi käib juba mitu nädalat, aga hili
nenud minejatele teadmiseks, Elli külmkapi alu
misel riiulil on veel purgike angerjaid hakkamas.
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Ilus oli siis, kui Terasest sai Sass kohtusid. Aleksander Teras 
oli ilus ja tark mees ning 
kui Elli oli aasta Tõstamaal 
olnud, tuli temagi naisele jä
rele ja asus mõne aja pärast 
kooli tööle. Kõik, mis paran
damistvahetamist vajas, oli 
Sassi hooleks.

Vahel kadus Sass mõneks 
päevaks küla peale ära ja kui 
vabaduse janu läbi sai, kutsus 
Elli teda karmilt mitu päeva 
Teraseks ning andis mehele 
hunniku tööülesandeid. Paari 
päeva pärast kutsus naine te
da jälle hellitvalt Sassiks. Kol
leegidel oli kohe asi selge, et 
Ellil jälle tuju hea.

Sass oli viiskümmend aas
tat Elli kõrval. Oma meest 
meenutades on naisel kahju, 
et ei hinnanud teda piisavalt 
ehk oleks siis ka pereelus vä
hem pahandusi olnud.

Kiriku ja usuga on Ellil 
omad sotid, ajaloolasena on 
see teema huvitav.

Visalt räägitakse, kuidas 
vene ajal võis Ellit näha kiri
ku uksel kirikuskäijaid kont
rollimas, kuigi tema enda sõ
nul kutsus tegelik kontrollija 
teda kaasa ja Ellit muidugi 
märgati.

Aga kõige suurematel ahas
tuse hetkedel pöördub temagi 
mõttes selle miski poole, kes 
aitab murel taanduda, aga 
see ei pea üldsegi mitte kiri
kus olema. Ka kirikul on soov 

inimesi allutada, selles mõttes 
on ta teiste värviliste ideoloo
giatega ühel pulgal, ususõda
dest ju ajalugu koosnebki.

Vastukaaluks kirikule tegi 
parteikomitee ideoloogia osa
kond Ellile ülesandeks haka
ta inimesi viimsele teekonna
le saatma. Esmalt kohutas see 
naise päris ära, aga tasapisi 
hakatigi teda ilusa sõnasead
mise pärast matustele kutsu
ma. Need leinad mõtles ta lä

bi lahkumiskõnet koostades, 
sest enamuses olid lahkujad 
ju tuttavad või sõbradki.

Praegu tunneb Elli kõige 
suuremat rõõmu elatud ka
heksakümne aasta üle, et on 
soe tuba ja katus peakohal ja 
et ta on oma eluga toime tul
nud. Pensioniga on ta rahul 
ja ütleb, et paremat aega pole 
olnudki. Tasapisi aitab ta lap
selapsigi koolitada ja töötab 
koolis väikestviisi edasi.

Tal on kahju, et ei ole osa
nud tunnustada kõiki neid 
inimesi, kes tema ümber on 
olnud, ta oleks pidanud ini
mesi rohkem kiitma ja täna
ma, annab ta endale karmi 
hinnangu.

Leige inimene pole Elli ku
nagi olnud ja kui ta midagi 
teeb või lubab, siis ikka täie 
hinge ja veendumusega. 

Ülle Tamm,
toimetaja

2008. aasta on eriline, 
sest Tõstamaa kandis 
on haridust kohalikule 
rahvale jagatud juba 
320 aastat.

Seega on, mida tähistada ja 
meenutada ning et seda vää
rikalt teha, otsustas mõisarah
vas kokku panna ühe huvita
va koolialmanahhi, kus leiaks 
kajastamist nii Tõstamaa kooli 
ajalugu kui meie õpilasteõpe
tajate mälestused.

Seoses sellega pöördub Tõs
tamaa muuseum kõikide en
diste õpilasteõpetajate ja ka 
lastevanemate poole palvega 
saata meile mälestusi seoses 
õpingute või töödetegemiste
ga Tõstamaa koolis.

Kirjutage meile oma kooli
kaaslastest, õpetajatest, koe
rustükkidest, naljalugudest 
või millest iganes, mis teile 
meenutab õpiaastaid Tõsta
maal.

Siinkohal pean ma silmas 
ka õpiaastaid nendes väikes
tes koolimajades, mis praegu
seks juba suletud on ehk siis 
Kastnas, Tõhelas, Selis, Poot
sis.

Lisaks mälestustele ootan 
infot Tõstamaa Majapidamis
koolis (19261945) õppinud 
neidude kohta – kes õppis, 
mis aastatel jms. Samuti on 
oodatud kõik mälestused koo
litöödest ja tegemistest, õpeta
jatest ning koolivälistest tege
vustest.

Ootan teie meenutusi ja 
mälestusi aadressil Kalli mnt 
13, Tõstamaa 88101 või elekt
rooniliselt liina@tostamaa.ee. 

Kes aga suurem asi kirjamees 
pole, siis helistage 508 3834.

Muuseumirott,

Liina

Muuseum kogub mälestusi!

Tõstamaa keskkooli pere 1960ndatel.

Armastus käib ikka kõhu kaudu, Elli oma lahutamatut kaaslast hellitamas.
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Minuni on jõudnud 
palju küsimusi seoses 
prügisorteerimise ja 
korraldatud jäätmeveo-
ga. Seega püüan anda 
ülevaate prügimajandu-
sest Tõstamaa vallas. 

Segadust on tekitanud ol
mejäätmete korraldatud vedu 
ja uuest aastast kehtima haka
nud jäätmeseaduse muudatus, 
kus tuleb eraldi sorteerida pa
kendid, paber ja papp, biola
gunevad aia ja haljastusjäät
med ning ohtlikud jäätmed.

Tõstamaa vallas on tegu 
kahe erineva süsteemiga.

Korraldatud olmejäätme
vedu hõlmab ainult olmejäät
meid, milleks on kõik muud 
jäätmed peale puhta pakendi, 
paberi ja papi ning aia ja hal
jastusjäätmete. Olmejääde on 
näiteks kommipaber, elektri
pirn, katkine mänguasi, rii
ded, määrdunud pakend (vors
tikile, heeringakarp jne) jne.

Korraldatud jäätmevedu ei 
hõlma pakendijäätmete vedu. 
See on eraldi korraldatud. 

Jäätmeveost
Tõstamaa on koos Aurdu, 

Varbla, Koonga ja Lavassaa
re valdadega moodustanud 
ühise jäätmeveopiirkonna. 
Eelmise aasta 5. novembril 
kuulutati välja ühine avalik 
konkurss jäätmevedaja leidmi
seks, mille pakkumiste lõpp
tähtaeg on käesoleva aasta 5. 
veebruaril.

Konkursi õnnestumisel sõl
mitakse võitjaga piirkonna 
peale ühine jäätmeveo leping 
ning peale lepingu kehtima hak
kamist loetakse Tõstamaa valla 
jäätmevaldajad (elamu, korteri 
ja suvilaomanikud) korraldatud 
jäätmeveoga liitunuks.

Jäätmevaldajate registri 
koostab Tõstamaa vallavalit
sus ning kõigil registrisse kan
tud jäätmevaldajatel tuleb endal 
sõlmida jäätmeveoleping jäätme
vedajaga ning muretseda prügi
konteiner. Lepingu sõlmimisel 
on minimaalseks konteineri 
suuruseks 80 l ning minimaal
ne tühjendamise sagedus iga 
28 päeva tagant (miinimum
pakett), korterelamute juures 
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26. detsembril tähis-
tas Tõstamaa muu-
seum esimest aasta-
päeva.

Kui aasta tagasi olid muu
seumiruumid veel üpriski 
tühjad ja eksponaate vähe
võitu, siis aasta hiljem on 
olukord juba tunduvalt pa
rem. Tõstamaa vallaelanikud 
on lahkelt laenanudanneta
nud muuseumile erinevat va

nakraami alustades portsela
nist ning lõpetades plekivii
na kanistritega. Suur aitäh 
kõigile!

Ja ega muuseum pole 
koht, kus igavusest hiiri ta
ga ajada. Nalja ja janti tuleb 
ka teha. Seepärast etendati 
muuseumi sünnipäeval järje
kordne Tõstamaa Tuttide la
vateos „Jõulumüsteerium”, 
kus tegelasteks manalased, 
päkapikud ja külarahvas. 

Kuna ajalugu pakub sa
geli vaid kesiseid fakte mi
neviku meenutamiseks, siis 
tuleb puudujääv osa juurde 
mõelda. Seepärast loodame 
ka edaspidi ajalugu tuttide 
abiga meenutada ja külarah
va silmale vaatamiseks eten
dada.

Hoidke end meie tegemis
tega ainult kursis!

Liina,
muuseumist

Liina annetatud
portselani näitamas.

Sünnipäevaks Tutid möllamas

Rahvamaja aastavahetuse 
peol laulsid ja mängisid 
igasugu pille Tõstamaa 
omad inimesed. Tantsu ja 
tralli jätkus hommikuni.



� - 2008 jaanuar

on minimaalne tühjendamise 
sagedus iga 14 päeva järel.

Jäätmeveolepingu sõlmi
mata jätmisel on jäätmeve
dajal õigus esitada registrisse 
kantud jäätmevaldajale arve 
miinimumpaketi ulatuses.

Külades on mõistlik tellida 
konteiner mitme majapida
mise peale, see tuleb kindlasti 
odavam. Muinasjuttu, et jäät
meid üldse ei teki, ei usu am
mu enam keegi!

Jäätmetesortimisest
Selle aasta 1. jaanuarist 

on prügilatesse lubatud la
destada vaid eelnevalt sordi
tud olmejäätmeid, seetõttu 
peavad kõik jäätmevaldajad 
oma kodumajapidamises või 
kontoris tekkinud jäätmed en
ne konteinerisse paigutamist 
sortima.

Tähtis on meeles pidada, et 
eraldi tuleb koguda neli jäätme
liiki:
1. vanapaber ja papp;
2. pakendijäätmed;
3. biolagunevad aia ja haljastus
jäätmed;
4. ohtlikud jäätmed.

Kui see on tehtud, võite 
kõik ülejäänud: vanad riided 
ja jalanõud, jahutatud tuhk ja 
suitsukonid, mähkmed ja hü
geenisidemed, tolmuimejako
tid, kasutatud ühekordsed ja 
katkised toidunõud, katkised 
mänguasjad ja muud plastist, 
kummist või puidust esemed 
jne panna oma olmejäätme
konteinerisse ning uhke olla 
selle üle, et olete seadust täit
nud ja oma jäätmed sortinud.

Palun jälgige, milline kon
teiner on paberi ja papi ning 
milline segapakendi jaoks, 
sest kahjuks visatakse ikkagi 
veel oma jäätmed esimesse 
ettejuhtuvasse konteinerisse. 
Konteinerite peale on kirjuta
tud, milline jääde sinna sisse 
käib.

Kui viskate oma olmejäät
med paberi ja papi või se
gapakendikonteineritesse, 
siis muutub jäätmete sorteeri
mine mõttetuks. Samuti pres
sige pappkarp enne konteine
risse panemist kokku, nii ma
hub sinna rohkem pappi ja 
paberit.

Juhul kui soovite endale 
pakendi või paberi ja papi
konteinerit, on teil võimalik 
see jäätmevedajalt tellida sõl
mides jäätmeveoleping antud 
konteineri kohta ja selle kon
teineri tühjendamise eest tu
leb teil endal maksta.

Meie valla elanikud või
vad olla rõõmsad, kuna meil 
on olemas jäätmepunkt, kuhu 
saab tuua kõik muud jäätmed 
peale olmejäätmete.

Kui teil on näiteks ohtli
kud jäätmed, ehitusjäätmed, 
autorehvid, elektroonika jne, 
siis need võib tuua jäätme
punkti või viia ise Paikre prü
gilasse, mitte visata metsa al
la või kraavi.

Jäätmete jäätmepunkti vii
mine ei ole ju raskem, kui 
nende metsa alla viskamine, 
aga kahjuks peame seda ikka 
veel nägema. 

Tekib küsimus, kas tahame 
elada puhtas keskkonnas või 
prügimäel? Kui toome jäät
med selleks ettenähtud koh
ta, ei muuda me oma valda 
prügimäeks.

Aia ja haljastusjäätmed 
tuleb komposteerida. Kui se
da ei ole võimalik teha oma 

aias, siis palun võtke ühen
dust Kalev Martsoniga, kes 
annab teile täpsed juhised, 
kuhu neid viia. 

Palun vaadake ka detsemb
rikuu Tõstamaa Tuultes il
munud lugu "Prügisorteeri
mine Tõstamaa vallas". 

Kuna jäätmekäitluses on 
sel aastal üsna palju muuda
tusi, anname järgmistes valla
lehtedes veel juhised jäätmete 
sortimiseks ja seletame lahti 
korraldatud jäätmeveole üle

mineku tingimused ning kor
ra. 

Täpsemat infot jäätmete 
sorteerimise kohta on või
malik saada ka intenetist: 
www.taaratark.ee, www.eto.
ee, www.pakendiringlus.ee, 
www.ragnsells.ee.

Jätkuvalt olen nõus vasta
ma ka Teie küsimustele. Pu
hast ja jäätmevaba elukesk
konda soovides

Kerli Brandt,
arendus- ja keskkonnanõunik

On alanud prügi sorteerimise aasta
PABERI JA PAPI KONTEINERISSE SOBIVAD
4Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja rek
laammaterjalid, töövihikud, paberist ja pa
pist kaustikud, trükiga ja puhas kirja ning 
joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaaneta raa
matud.
4Pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paber
kotid jm. puhtad paberpakendid.

SEGAPAKENDIKONTEINERISSE SOBIVAD
Plastpakend: 
4Jogurti ja võitopsid, õli, ketšupi ja ma
joneesipudelid 
4Kosmeetika ja hooldustoodete paken
did 
4Plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpa
kendid 

Metallpakend:
4Toidu ja joogipakendi metallkaaned ja 
–korgid 
4Konservkarbid ja purgid 

Joogikartong ja muu kihilisest papist pakend: 
4Kartongist piima ja mahlapakendid 
4Papptaldrikud ja joogitopsid 
4Kartongist kondiitritoodete karbid jm. 
puhtad kartongpakendid 

Klaaspakend:
4Värvitust ja värvilisest klaasist alkoholi
pudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm. puh
tad klaaspakendid 

NB! Väljasorditud paber ja papp ning kõik 
segapakendid peavad olema PUHTAD JA KUI
VAD.

OLMEJÄÄTMEKONTEINERISSE SOBIVAD
4Toidu ja muud biojäätmed 
4Vanad riided ja jalanõud 
4Keraamilised ja klaasnõud ning lambi
pirnid 
4Tühjendamata ja määrdunud pakendid 
jne.

Annan veel kord ülevaate, mida visata segapakendi-, paberi- ja papi- 
ning olmejäätmekonteinerisse.

Tõhela külas 
Rahvamaja juures SEGAPAKENDI-
KONTEINER, PABERI- JA PAPIKONTEI-
NER.
Tõhela kaupluse juures SEGA-
PAKENDIKONTEINER.
Kastna külas
Endise kaupluse juures SEGA-
 PAKENDIKONTEINER.
Seliste külas 
Jaani Kaupluse juures SEGAPAKEN-
DIKONTEINER. 
Pootsis
Pootsi kaupluse ees SEGAPAKEN-
DIKONTEINER 

Pootsi Keskuse juures PABERI- JA 
PAPIKONTEINER.
Tõstamaa alevis
katlamaja juures SEGAPAKENDI-
KONTEINER, PABERI- JA PAPIKONTEI-
NER.
Shalomi kaupluse kõrval SEGA-
PAKENDIKONTEINER.
Tõstamaa keskkooli juures
SEGAPAKENDIKONTEINER, PABERI- JA 
PAPIKONTEINER

Nendesse konteinertesse 
võivad kõik Tõstamaa valla 
elanikud tuua oma sorteeri-
tud jäätmeid. 

Igasse külasse on toodud avalikuks kasutamiseks segapakendi- 
ning paberi- ja papikonteinerid:
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Lubadus

Kui jätsime Lainega (17. 
01.1923 – 21.03.2007) 
läinud aasta 31. märt

sil Tõstamaa kalmistul hüvas
ti, paluti mul TTs tema 85. 
sünniaastapäeva meeles pida
da. Lubasin. Pole veel suut
nud harjuda, et vanemalt õelt 
enam tarka nõu ei saa. Vahel 
tahaks talle ikka veel midagi 
öelda.

Laine sündis Tõhelas Ida ja 
Rein Soobiku (Simson) kuue
lapselises peres teise lapsena. 
Kui Tõhelas sai kuus klassi lä
bi, järgnes gümnaasium Pär
nus, selle katkestas alanud 
sõda. Teda taheti saata Saksa
maale tööteenistusse ähvardu
sega, et alles pärast seda saab 
edasi õppida. Siiski õnnestus 
Lainel gümnaasium lõpetada 
Vändras.

1943.aastal oli ta kooliõ
petaja Tõhelas (asendas K. 
Noppelit), 1945  1946 Kast
nas. Kodus käis siis nädalava
hetustel kas üle järvejää või 
vankriga Takkatalli juurest 
läbi kauni luitemetsa. Laine 
ise on koduteed korduvalt ka 
suuskadel sõitnud. Peres oli 
sel ajal raske mure, sest sõjas 
jäid kadunuks vennad Kalju 
ja Arved.

Lisaks koolmeistriametile 
juhatas Laine Kastnas laulu
koori ja naisansamblit ning 
esines pidudel solistina.

Pärnu maalikunstniku Kons
tantin Süvalo korduval soovi
tusel astus ta 1946. aastal Tal
linna riiklikku kunstiinstituuti. 
Seegi oli keeruline, sest saksa 
aja küpsustunnistus ei luge
nud ja gümnaasiumi lõpuek
samid tuli uuesti teha.

Laine suvepraktika aega
dest on säilinud palju joonis
tusi, akvarelle, ka õlimaale. 
Instituudi lõpetas õde tarbe
kunstnikuna (tekstiilikunstni
kuna).

1952 alustas Tallinnas kesk
kooli joonistusõpetajana, oli 
kunstnikkujundaja kutsekoo
lis, kunstnik vabrikus Tekstiil 
ja kuduja kombinaadis Uku. 
Ta on juhendanud kangaku
dumise, õmblemise, käsitöö
kursusi, tegutses viimase aja
ni Nõmme kudumisklubis.

Palju on ta esinenud töös
tuskunstnike näitustel, saa

nud auhindu õletööde, jakki
de, varrastel kootud mütside, 
kampsunite jm mudelite eest. 
Tolle aja Nõukogude Naise le
hekülgedel on korduvalt tema 
kujundatud kleite, kostüüme 
jm mudeleid.

Laine illustreeris ka Eesti 
Looduse artikleid; esines sel
le aja võimaluste piires näi
tustel Leningradis, Minskis, 
Moskvas, Kiievis; hiljem on 
näitused olnud Tõstamaa ja 
Tõhela rahvamajas ning Nõm
me muuseumis. Samuti on ta 
kujundanud plakateid, vimp
leid, särke, mütse. Ka Tõhela 
kodukohapäevade üks algata
jaid ja embleemi kujundaja 
oli tema.

Koduuurimisega tegeles 
õde 1946. aastast alates. Te
ma töid Tõhela külade vana
dest käsitöödest, rahvarõivas
test, eluolust, ka Tõstamaa ja 
rannaäärsete külade eluolust 
19. saj. lõpust on Eesti Rahva 
Muuseumis, Kirjandusmuu
seumis, Emakeele Seltsis.

Laine oli abielus arhitekt 
Siimo Jõega. Peres on üles 
kasvanud kaks last – Triinu 
(sünd. 1959) ja Mait (sünd. 
1961).

Mu ees on Laine päevik:
"Olin Pärnus laulupeol käi

nud, aga laulupeost ei tea ma 
muud, kui seda, et sügisel 
meie kalkuniperet puhastel 
koristatud Metsiku viljapõl

dudel karjatamas käisin.
Ronisin tühjade viljakart

saste (redelite) otsa ja hüüd
sin: lauljad lavale. Siis laul
sin nagu olekski lauljad lava
le tulnud, kõvasti ja täiest kõ
rist, aga mis laule, seda enam 
täpselt ei tea.

Kui arvasin, et lindudel 
on maa puhas, läksin järgmi
se viljakartsa juurde, kutsusin 
lauljad jälle kohale. Kalkunid 
tulid siis kohe järele, neile 
meeldis minu kutse ja laulud, 
nokkisid usinasti ja järgnesid 
järgmisele põllule.

Mulle meeldis laulda, laul
sin tihti ka kodus külalistele 
ja sugulastele. Seda tean, et 
olin veel üsna väike ja lau

Vana pilt jutustab

Laine autoportree. 
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p Ettevõtjatel on käesoleval 
hetkel või lähiajal võimalik 
taotleda toetust järgmistest 
programmidest: 
4 2008. aasta I kvartalis 
avaneb alustavatele ettevõ
tetele suunatud stardi ja 
kasvutoetus, mis on peami
selt mõeldud ettevõtte põ
hitegevusega seotud mate
riaalse põhivara (masinad, 
seadmed, muu inventar) 
soetamiseks, aga ka näiteks 
kodulehekülje loomiseks, põ
hitegevusega seotud raken
dustarkvara soetamiseks, 
tööstusdisaini ja kaubamär
gi väljatöötamiseks ning 
arendamiseks, patendi või 
kaubamärgi litsentsi oman
damiseks, toote vastavus
hindamiseks.

Maksimaalne taotletav 
summa on olenevalt ettevõt
te vanusest, kasvupotentsiaa
list ja prognoositavast käi
best kuni 200000 krooni.

Loe lähemalt: www.eas.
ee/?id=677
4 Nõustamisprogrammi 
eesmärk on toetada ettevõ
tete kasvuks vajalike tead

miste ja oskuste arendamist 
ning rakendamist, kasutades 
selleks ettevõtte väliseid kon
sultante ja eksperte. Prog
rammi prioriteetsed valdkon
nad on juhtimissüsteemide 
arendamine, tootmis ja teh
noloogiaalane nõustamine, 
tööohutus ning töötervis
hoid, ettevõtte diagnostiline 
audit, riskijuhtimine ning in
vesteeringuvajaduste tasuvu
suuringud.

Minimaalne toetussum
ma on 5000 ja maksimaal
ne 200 000 krooni. Toetu
se osakaal saab olla maksi
maalselt 50 protsenti nõus
tamisteenuse maksumusest. 
Programm on avatud kuni 
eelarveliste vahendite lõppe
miseni ligikaudu 2008 aasta 
I kvartali lõpuni.

Loe lähemalt: www.eas.
ee/?id=926

Küsi tasuta nõustamist:
Indrek Jürgenstein,

Margus Randmäe
Pärnumaa Ettevõtlus- ja

 Arenduskeskus
+37 2445 5550

info@peak.ee
www.peak.ee

lud olid tolleaegsed rahvusli
kud laulud, ka “Õrn ööbik” ja 
“Kungla rahvas”. Aga neid oli 
veel. Isa ja ema laulsid õhtuti 
(me olime siis juba neljakesi) 
omaaegseid venekeelseid koo
lilaule ja rahvalikke laule, mis 
oli ka väga huvitav.

See oli 1929 1930 paiku. 
Kalkuneid kasvatati meil Pär
nusse “Grand” hotellile."

Vaike Hang

Rahvalaulik Liisu 
Orik. Laine pliiatsi
joonistus 1946. 

Vasakult Laine, isa Rein, Senni (abiline Muhust), Leenu (isa 
ema), ema Ida, tema süles Arved, Olev hobusega ja pikali 
Kalju. Foto M. Agasild, 1928.

Küsi ettevõtlus toetusi

TÄHISTAME 
KOOS

VABARIIGI
90. AASTAPÄEVA

Tõstamaa rahvamajas
reedel, 22. veebruaril kell 19

PIDULIK
KONTSERT-AKTUS

Valla vapimärkide üleandmine

kell 20.30 TANTSUÕHTU
koos ansambliga 
     Lehmakommionud

Tantsuõhtu pilet eelmüügis Tõstamaa
raamatukogus alates 4.veebruarist 90.-.

Samal õhtul pilet 150.-
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Nõrk jää ohustab eel-
kõige lapsi, sest lapsed 
ei oska kõigi ohtudega 
arvestada ega jääolu-
sid õigesti hinnata. 
Ilma täiskasvanute 
järelevalveta ei tohiks 
lapsed jääle minna.

Jää paksust veekogudel 
enamasti ei mõõdeta ning 
jääolusid tuleb igaühel endal 
hinnata. Vähese kogemuse 
tõttu ei taju just lapsed kõi
ki jääga seotud ohtusid ning 
võivad enam õnnetusse sat
tuda.

Visuaalse vaatlusega osa
kab jää olukorda õigesti hin
nata ainult väga kogenud 
inimene. Kui pikemat aega 
stabiilset külma olnud ei ole 
ning öised külmakraadid on 
vaheldunud päevase vihma
ga, siis jääle minna ei tohi.

Jääle minnes järgivad lap
sed pahatihti täiskasvanute 
eeskuju, arvestamata, et igal
pool ei ole jää ühepaksune. 

Jää olud muutuvad minutite
ga. Võib juhtuda, et jäält ta
gasi ei olegi võimalik tulla sa
mast kohast, kust jääle min
di, jää on kattunud veega või 
lahvandus tekkinud.

Vanematel tuleks lapsi 
hoiatada tundmatus kohas 
jääle minemast, uisutamiseks 
ja liulaskmiseks on ohutud 
veekogudele rajatud avalikud 
liuväljad, kus jää kontrollitud 
ning täiskasvanud lapsi jälgi

mas. Möödunud talvel vajus 
läbi jää ning uppus Eestis viis 
last.

Inimest kannab terve jää, 
mille paksus on 10 sentimeet
rit, mitme inimese kandmi
seks peab jää veelgi paksem 
olema. Praod vähendavad jää 
tugevust. 

Õhukese jää tõttu on oht
likud sildade alused, roosti
kud, jõgede suubumiskohad 
merre või siseveekogudesse, 

laevateede lähedus ja allikako
had siseveekogudes: Lahtine 
lumi nõrgendab jää kandevõi
met oluliselt. Voolava veega 
veekogus on jää alati nõrgem 
kui järves või tiigis.

Läbi jää kukkunud inime
ne peab kohe appi hõikama, 
käed laiali ajama, et mitte vee 
alla vajuda ning jalgadega 
konna liigutusi tehes ennast 
selles suunas jääle lükkama, 
kust tuldi. Mingil juhul ei to
hi kohe jääaugu servas püsti 
tõusta, jää võib uuesti murdu
da, tuleb ennast ohutusse kau
gusesse veeretada. Kaldale tu
leb minna tuldud radapidi.

Läbi jää kukkunule appi
ruttaja ärgu tormaku uisapäi
sa jää servale, sest nii võib ta 
ka ise sisse kukkuda. Mõistlik 
oleks leida mõni puuroigas, 
millest vees olija saab kinni 
haarata, köiena võib kasuta
da ka oma jopet.

Abi kutsumiseks helista 
112.

Päästeamet

p Teatavasti valiti 2003. aas
tal UNESCO rahvusvahelise 
žürii poolt kihnu pärimuskul
tuur inimkonna vaimse ja 
suulise pärandi nimekirja.

Taotlust esitades võttis va
bariigi valitsus endale rahvus
vahelise üldsuse ees kohustu
se kaitsta unikaalset kultuuri
kooslust Kihnu ja Manija saa
rel ning neid ümbritsevatel 
laidudel.

Seepärast loodi eelmise 
aasta lõpus regionaalminis
ter Jaan Õunapuu poolt Kih
nu regionaalprogramm 2007
2010. Nende nelja aasta jook
sul on programmi käsutuses 
kokku 20 miljonit kroooni  
see tähendab igal aastal viis 
miljonit krooni.

Selle programmi toetus
vahendite kasutamiseks on 
loodud ka vastav programmi
nõukogu, kuhu kuulub kokku 
üheksa liiget, neist kaks esin
dajat Kihnu vallast, kaks esin
dajat Tõstamaa vallast, kolm 

esindajat sihtasutusest Kihnu 
Kultuuriruum, kaks esindajat 
sihtasutusest Kihnu Instituut 
ja üks Pärnu maavanema 
poolt nimetatud ametnik.

Programminõukogu on sel 
aastal nõu pidanud juba ühel 
korral, 11. jaanuaril Pärnus. 
Viimasel nõupidamisel lepiti 
kokku projektiideede konkur
si väljakuulutamise osas.

Projektiideede konkurss 
on suunatud Kihnus ja Ma
nijal tegutsevatele füüsilis
tele isikutele ja ettevõtjatele 
ning kodanikeühendustele, 
kelle tegevused on suunatud 
saarelise elulaadi, kultuuri ja 
looduskoosluse säilitamisele 
ning arendamisele. 

Lugupeetud huvilised! Täp
sema pildi saamiseks palun lu
gege internetis vastavat lehe
külge www.siseministeerium.
ee/6858. Selle leidmiseks min
ge Siseministeeriumi kodule
heküljele www.siseministee
rium.ee, sealt edasi aga järje

korras Rahvastik ja regionaal
valdkond  kohalik omava
litsus  väikesaared  Kihnu 
regionaalprogramm aastateks 
20072010 (asub ekraani pa
remas servas). 

Palun saatke oma projek
tiideed (mida on kirjeldatud 
ühel A4 s.t tavalise suuruse
ga paberilehel) programmi 
koordinaatorile alljärgneval 
aadressil: Urmas Kase, Pärnu 
Maavalitsus, Akadeemia 2, 
80088 Pärnu. Ümbrikul peaks 
olema kirjas “Kihnu program
mi konkurss”. Ootame teie 
ideid kuni esmaspäevani, 4. 
veebruarini 2008. a.

Projektidee peab vastama 
neljale põhiküsimusele:
4 taotleja nimi ja projekti
idee pealkiri
4 projekti eesmärgid ja lühi
ke sisukirjeldus
4 kasusaajad (kes, mis osas)
4 projekti eelarve: projekti 
üldmaksumus, programmist 
taotletav summa, omafinat

seeringu summa, kaasfinant
seeringu (kui on olemas kaas
rahastajad) summa.

Üheksaliikmeline program
minõukogu koguneb ja teeb 
otsused laekunud projektiidee
de suhtes 7. veebruaril.

Positiivse otsuse puhul võe
takse idee autoriga ühendust. 
Neil on võimalus siis peale se
da koostatada konkreetsem 
projektitaotlus ja esitada see 
Ettevõtluse Arendamise Sihta
sutusele (EAS), kus meie part
neriks on Epp Kroon (email: 
epp.kroon@eas.ee, telefon 
738 6008). Siinkohal soovita
me ettevõtjatel läbi mõelda 
oma äriplaan, palume tutvu
da internetis EASi vastava
sisulise koduleheküljega aad
ressil www.was.ww/?id=1185 
pealkirjaga “Kuidas koostada 
äriplaani?”.

Head mõtlemist ja kirjuta
mist ning jõudu tööle!

Urmas Kase

Projektiideede konkursi väljakuulutamine

Habral jääl tegutsemine on ohtlik

... ja ongi jokk! Foto: Toomas Mitt
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p Pärnumaa talvistelt meistrivõistlustelt kergejõustikus võit
sid Tõstamaale medaleid:
Sten-Ander Ojakallas, hõbe kuulitõukes
Mihkel Jõe, pronks kuulitõukes
Liina Laasma, pronks kuulitõukes
Argo Leerima, pronks 60m jooksus ja kõrgushüppes

Finaalmängud Tõstamaa rahvamajas

Kolmapäeval, 30. jaanuaril
kell 19 III – IV koha 1. mäng
kell 20.15 I – II koha 1. mäng

Reedel, 1. veebruaril
kell 19 III – IV koha 2. mäng
kell 20.15 I – II koha 2. mäng

Tule kaasa elama!

MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB...
Lugupeetud

LAULUÕPETAJA JA LAULULAPS!

Reedel, 14. märtsil 2008.a. kell 12
toimub XII Tõstamaa valla

laste- ja noorte
SOLISTIDE KONKURSS

Oodatud on kuni 20-aastased solistid, kellele 
teeb rõõmu õppida laulmise kunsti!

Osalejalt ootame ühte laulu omal vabal valikul.

Solistide vanuseastmed:
eelkooli-ealised
7-8 a.
9-10 a.
11-12 a.
13-14 a.
15 ja vanemad

Konkurssi hindab asjatundlik žürii, kuhu kuulu
vad kogemustega muusikud ja lauljad.

Ka publikul on võimalus leida oma lemmik
kõigi lauljate seast. 

Osavõtust palume teatada 11. märtsiks.
Info ja registreerimine Tõstamaa rahvamajas.

LAULA ENDA JA TEISTE RÕÕMUKS!
Õnnela

kontakt: parela@hot.ee,
tel taskus 523 6350 või

rahvamajas 449 6172

Tõstamaal kadunud koer Siid.
Olen tänulik igasuguse informatsiooni eest.

Leidjale vaevatasu.
Aro Kütt tel 5193 2646

ATV-rada avatud valgel ajal
SILLAMETSA TALU maadel
Pakume võimalust lähemalt tutvuda

nende palju kõmu tekitanud masinatega ja
tulla sõitu proovima.

Selleks on 5ha suurusele väheväärtuslikule võ
sastunud maale rajatud esialgu mõned
rajad. Plaanis on radu veel laiendada ja

atraktiivsemaks muuta.

Kohapeal sõiduks on 2 ATVd.
Kel soovi, saab siit ATVd ka välja rentida.

INFO tel 5331 1586 Rainer Rand
www.atvrada.ee

SPORT

Käimas on Tõstamaa valla võrkpalliturniir

a
Tule Taevas Appi 

7. sünnipäev
meremehestiilis

Laupäeval,
9.veebruaril kell 21

Tõstamaa rahvamajas
Pilet 30.- kr.

Stiilsele külalisele
sissepääs tasuta!

a

Teisipäeval, 22. jaanuaril

kell 17.30 toimub
Tõstamaa rahvamajas

KIPA-projekti raames
ENESEKAITSE ÕPPUS

tavakodanikule.

OST

* Ostan heina!
Tel 505 5340 või 447 4480
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MARIA ORAV 93
Seliste küla

MARIA ESKO 93
Tõstamaa alevik

MARIA KIIRATS 88
Tõlli küla

ELLI TERAS 80
Tõstamaa alevik

MILDA RAND 79
Tõstamaa alevik

LIDIA PEENOJA 77
Pootsi küla

HEINO RAND 76
Seliste küla

HELJA SUTT 75
Tõstamaa alevik

JOSEFINE KULD 74
Männikuste küla

LUULE KURN 72
Päraküla küla

TAIMU ADAMS 71
Kiraste küla

TÕNIS JÕGI 71
Lõuka küla

SALME LEAS 70
Manija küla

HALJAND SOOBIK 70
Männikuste küla

KAI TAURUS 70
Tõstamaa alevik

VÄINO TARIK 65
Tõstamaa alevik

HERMAN PALBERG 60
Tõstamaa alevik

HEINO KALLAS 60
Värati küla

juubilarid
JaanuarikuuJaanuarikuu

EERI RAHUMÄE
1�.12.1��� – 08.01.2008

Aile Sinimeril ja Olav Leasel 
sündis 13. jaanuaril

poeg Marcus

Kätlin Kaškinil
sündis 18. detsembril
tütar Heneli
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