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AUSTATUD LUGEJA

Sinu käes on Tõstamaa valla 10. aastapäeva puhul välja antud trükis. Ajaloos on see lühike
periood, inimelus aga piisavalt pikk, et tehtust üht-teist ununema hakkab. Ilmselt oleme kõik
tegemistele tagasi vaadates küsinud, mis aastal see nüüd oligi ...
Püüame anda lühiülevaate Tõstamaa vallast ja heita põgusa pilgu möödunule. Kui vahel tundub, et
midagi suurt nagu polegi toimunud, oli raamatu koostamisel raskusi esitatud materjali trükise
raamidesse surumisega.

Eelmise raamatu andsime välja valla viiendaks aastapäevaks, sellest ka mitmed võrdlused just
1997. aastaga.

Loodan, et järgmine raamat valmib väiksema ajavahemikuga. Kindlasti on järgnevaid võimalik
veelgi paremini ja huvitavamate faktidega välja anda.
Võtame meelsasti vastu ettepanekuid ja kaastöid.

Head lugemist !

Toomas Rõhu
vallavanem

Koostajad Toomas Rõhu, Raine Viitas.
Täname abistajaid Toomas Mitti, Harvet Tootsi, Mari Lühistet, Madis Veskimägi,
Enda Väli, Karin Randmäed.
Kujundus ja trükk Kaks & Pool, joonistas Lauri Kaaviste.



VALLA KUJUNEMINE

MAA JA RAHVAS

Nimetus "Tõstamaa" tähendab kõrget maad, mis on kõlbulik põlluharimiseks. Liivimaa kroonikas
on piirkonda üldisemalt nimetatud mereäärseks maaks. Mõisaajal oli igas mõisas oma vald - Pootsis,
Selis, Tõstamaal ja Kastnas. Kuna Tõhela kuulus Tõstamaa mõisale, siis seal valda ei olnud. Kui 1866.
aastal mõisate võim valdade üle kaotati, siis paremaks majandamiseks ühinesid Pootsi Seliga ja
Kastna Tõstamaaga. Muutused toimusid veel 1939. aasta valdade reformi aegu ja 1971, kui kadus
Seliste külanõukogu. Tänane Tõstamaa vald taastati ametlikult 17. juunil 1992.

Mereäärse põlluharimiseks sobiva maa ja selle algsete elanike kohta räägib vana rahvajutt, kuidas
kaks venda, Mart ja Tõnis, tulnud üle liivamäe ja jõudnud mereni. Mart tahtnud põldu harida, Tõnist
tõmmanud mere poole. Tüüpilised Tõstamaa nimedki on nende järgi - põlised põllumehed Martsonid
ning kanged kalamehed ja kuulsad kaptenid Tõnissonid. Sellest ka valla vapil pool vankri- ja pool
rooliratast.

Sinine tähistab Tõstamaa valla vapil ja lipul merd, tõde ja lootust, neitsi Maarja tunnusvärvina
viitab ta Tõstamaa kirikule. Kuld tähistab maad, Tõstamaa liivaluiteid, märgib õnne ja heaolu. Kuld ja
must on ka Pärnumaa vapivärvid. Ratas on päikese ja elu, liikumise ning arengu sümbol. Ülemine osa
rooliratas - osutab rannasõidule ja kalapüügile, alumine osa vankriratas - põlluharimisele.

Valla pindala on 261 km . Elanike arv on 10 aasta jooksul kõikunud 1737 - 1777. Sündide arv on
tasapisi vähenenud, surmasid on sündidest viimasel kümnendil kahjuks alati rohkem olnud:

sündimus 24 20 24 18 18 17 20 17 16 14
suremus 24 36 29 42 30 18 29 21 25 25

Rahvastiku vanuselises koosseisus moodustavad enamiku tööealised - 56% (Eestis 61%).
Tööeast nooremaid on 22,5 % (18,1 % ) ja pensioniealisi 21 % (21%). Vallas on 19 küla ja 1 alevik.
Elanike arv (võrdlusena 1997) külades on:

1. Alu 28 31 11.Peerni 18
2. Ermistu 73 70 12.Pootsi 102 105
4.Kastna 79 74 13.Päraküla 11 18
3.Kavaru 96 68 14.Rammuka 26 33
5.Kiraste 29 25 15.Ranniku 35 34
6.Kõpu 18 16.Seliste 132 144
7.Lao 75 50 17.Tõhela 90 83
8.Lõuka 47 50 18.Tõlli 45 46
9.Manija 39 42 19.Tõstamaa 685 674
10.Männikuste 107 97 20.Värati 59 57

2

aasta 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Küla nimi El. arv El. arv Küla/alevik El. arv El. arv

1 764 1 737

1997 2002 1997 2002

Keskmine tõstamaalane kannab nime Jaan-Aivar Rand, temake Linda Rand. Mehe vanus on 37
aastat ja 9 kuud, naisel 40 aastat ja 8 kuud. Nad on sündinud Tõstamaa vallas (52 % elanikest) ja
elavad Seliste külas (suurim küla) oma majas. Neil on keskharidus ja nad töötavad palgatööl.
Perekonna suuruseks on 2,6 liiget. Nad armastavad oma valda ja tahavad siin elada.



Valla vapimärk

1999

2000

2001

2002

on valla kõrgeim autasu ja on antud:

Endel Tõnisson, Andrei Udu
Vaike Hang, Õilme Vaarmaa
Ants Pirso, Eimar Rand
Silvi Rand, Verner Kuusik, Elfi Vool.



OMAVALITSUS

VALLA VOLIKOGU

Volikogu valimised ja koosseisud:

1990. a valimised 1993. a valimised 1996. a valimised 1999. a valimised

külavanemad

on kohapealne kõrgeim võim. 1990. aastal valitud rahvasaadikute nõukogul oli
au vastu võtta Tõstamaa valla taastamisotsus, omavalitsulik staatus omistati 17. juunil 1992.

Kuni 1993. aastani oli vallavanem ja volikogu esimees ühes isikus Endel Tõnisson. Kui kohad
lahutati, valiti volikogu esimeheks Heino Tamm, kes on ametis tänaseni. Poliitiliselt on volikogu
valimised toimunud erinevalt.
1990 valiti rahvasaadikute nõukogu valimisringkondade (külade gruppide) järgi.
1993 osalesid valimisliidud, meil Tõstamaa (volikokku pääses 10), Tõstamaalane (1), Tasakaalukad
(1), Vassa (1). Kokku kandideeris 13 kohale 36 kandidaati.
1996 osalesid valimisliidud Sipelgad (4 kohta) ja Tõstamaa (9) ning 1 üksikkandidaat. 13 kohale
kandideeris 28 inimest.
1999 osales 1 valimisliit Tõstamaa ja 1 üksikkandidaat. 9 kohale oli kandaate 15.

Alates 1998. aastast on osades külades valitud (kui on olnud kohapealne
initsiatiiv). Praegu on külavanem Manijal Tiit Pilt; Kavarus Elsa Rand; Kõpul August Märksoo; Pootsis
Reet Rand; Peerni ja Lao külas Elfi Vool; Selistes Kaie Leova; Kastna, Rammuka ja Ranniku külas Leo
Langus, Alul Mati Adams, Männikustes Aare Sutt; Tõhelas Andres Laur.

Endel Tõnisson
Mihkel Lühiste
Toomas Rõhu
Ain Tilk
Paul Karlep
Leo Salk
Andres Laur
Jaan Pall
Milvi Rand
Aavo Miido
Leo Langus
Hilja Mändla
Heldur Mändla
Sulev Alas
Hendrik Raist

Endel Tõnisson 244 Endel Tõnisson 124 Toomas Rõhu 173
Toomas Mitt 74 Leo Salk 57 Peeter Lapp 65
Leo Salk 59 Madis Veskimägi 40 Ants Pirso 52
Margus Noppel 24 Toomas Rõhu 39 Leo Salk 45
Toomas Rõhu 17 Priit Adams 37 Heino Tamm 40
Karl Juhkam 17 Margus Noppel 33 Elfi Vool 40
Andrei Udu 15 Silvi Rand 31 Hilja Mändla 39
Priit Adams 14 Leino Blasen 25 Urmas Reinfeldt 38
Milvi Rand 14 Heino Tamm 25 Marek Jaasoo 37
Aivar Männamäe 11 Eduard Vilbre 24 asendusliige
Leo Langus 10 Jaak Lumera 23 Leo Langus 30
Margus Palusalu 9 Hilja Mändla 22
Heino Tamm 9 Leo Langus 21
asendusliige asendusliige
Paul Karlep 6 Ed. Alumets 14

VALLAVALITSUS ülesanded

KANTSELEI

on täidesaatev organ, kellel on täita mitmed olulised . Täitmist me
tihti ei märka, küll aga siis, kui mõni asi tegemata või halvasti tehtud on.

on koht, kus vallamajja tulles vastu võetakse, telefonikõnedele ja kirjale vastatakse,
dokumente väljastatakse, elanikeregistrit peetakse jne. Kantseleid juhib vallasekretär, kes vastutab
toimingute õigsuse, õigusaktide väljatöötamise, volikogu ja vallavalitsuse töö õigusalase korral-
damise eest. Valla loomisest tänaseni töötab vallasekretärina Eve Sahtel ja sekretärina Liia Oidjärv.



NB! Kohati ei ole andmed võrreldavad, kuna alused on muutunud. Arvud esitatud tuhandetes kroonides.

1999. aasta sügisel
toodi lasteaiast algklassid renoveeritud ruumidesse teise korruse jõepoolsesse tiiba. 2001. aastal
remonditi stiilne saal. Tallidemaja pööningule ehitati õpilaskodu ruumid ning hoone keskel
kõrguvasse mõisaaegsesse kaeratorni muuseumiklass. Remonditud osas teevad õpilased oma iga-
päevatööd klassiruumides, mis vastavad kaasaja nõuetele, kuid on säilinud ka hulgaliselt ajaloolist
kujundust. Õpilaste arvu vähenemine Pootsis ja Tõhelas on tinginud ümberkorraldused hariduselus.
1. septembril 2000.a ei helisenud kell enam Tõhela Algkoolis ja sealsed õpilased alustasid kooliteed
Tõstamaal. Pootsi Põhikool muudeti 6-klassiliseks. 2001. aastal otsustati liita Pootsi kool Tõstamaa
Keskkooliga. Igapäevatöös muutis see vähe, sest õppetöö Pootsis jätkus tänu Pärnu linnaga sõlmitud
lepingule, mis võimaldab nädalakooli 20 linnalapsele. 2001/2002. õppeaastal õppis Tõstamaa
Keskkoolis 290 õpilast, neist Pootsis 42. Tarkuseteri ning hoolitsust jagas 28 õpetajat ja kümmekond
abitöölist. Lõpetajaid on 2002. aastal gümnaasiumis 12 ja põhikoolis 24.

Eelarve koostamise ja täitmise tagamisega, finantsjuhtimisega, vallavalitsuse ja 7 vallaasutuse
raamatupidamisega tegeleb . Alustati 1990. aastal, mil hakati arvestust
pidama lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade ning koolide kohta. Asjaajamine muutus
elektrooniliseks 1993, kui osteti esimene arvuti. Raamatupidajatena töötavad Karin Randmäe ja Liivi
Heamets.

on omavalitsuse mahukamaid ülesandeid, milleks on viimasel
kümnendil kulunud ca 50 % eelarvest. Haridusasutustest on vallas Tõstamaa keskkool ja Tõstamaa
lasteaed.

asub vanas mõisahoones. Seal oldud 80 aasta jooksul on kool üle elanud
viis riigikorda, lugematul hulgal valitsusi ja koolireforme. Ka tänane kool elab pidevate muutuste
tuultes. 1996. aastal alanud kapitaalremondi tulemusena on kooli nägu muutunud. Uhkustada võib
osaliselt taastatud mõisaaegsete laemaalingutega. Koolimaja külastavad vilistlased imestavad, kui
kauniks kõik on muutunud. Seda vaatamata asjaolule, et esimene korrus on veel remontimata ja
näeb üsna troostitu välja. 1997. aastal võeti õppe- ja olmeruumidena kasutusele vanad mõisatallid,
kuhu kolis söökla ning ehitati riietusruumid. 1998. aastal võeti kasutusele peamaja pööning, kus
asuvad arvuti- ja käsitööklass, raamatukogu ning näitusepaigaks kujunenud korstnasaal. Samal
aastal kolis Pootsi kool mõisa häärberist kõrval asuvasse remonditud teenijatemajja. Norra keele
õpetamiseks alustati kolm aastat kestnud ühisprojekti Buskerudi maakonnaga.

valla raamatupidamine

HARIDUSE KORRALDAMINE

Tõstamaa keskkool

Enne väiksemate koolide
sulgemist oli Tõhela kooli juht Kirsti Talu, Pootsi kooli juht Karin Mitt. Tõstamaa Keskkooli direktorid
on olnud viimase kümne aasta jooksul Ants Pirso ja Toomas Mitt.

EELARVE määrab suuresti funktsioonide täitmise suutlikkuse. Eelarve suurused:

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tulud kokku 1 149 2 331 4 003 5 396 6 537 10 036 13 748 12 877 11 691 11 750

Kulud kokku 1 095 1 847 3 774 5 268 6 464 9 947 13 548 12 842 11 380 11 626

Üksikisiku tulumaks 366 788 571 997 1 318 1 466 1 744 2 051 1 979 2 154
Maamaks - 23 449 412 790 728 631 808 1 160 1 234
Toetusfond 569 1 195 1 130 1 585 1 605 1 936 2 325 2 470 2 712 3 222
Hariduse riigifinants. - - 802 1 199 1 339 1 509 1 824 2 328 2 337 2 180
Päästeamet - - 253 329 366 469 515 658 714 -
Muu tulu 214 325 798 629 969 1 678 1 909 2 164 1 828 2 636
Manija liinipaadi tulu - - - 35 150 114 100 118 161 140
Munalaiu sadama tulu- - - - - - - - 184
Kooli ehitus - - - 210 - 1 186 4 000 1 280 -
Laen - - - - - 950 700 1 000 800 -

Üldvalitsemine 92 304 361 643 1 272 1 457 2 171 1 418 1 716 1 654
Haridus 759 1 086 1 374 1 893 2 276 4 258 6 278 4 957 3 396 3 349
Hariduse riigifin. kulu - - 802 1 199 1 339 1 509 1 824 2 328 2 337 2 180
Kultuur 97 212 340 435 524 469 659 710 709 854
Sport - - 17 48 74 82 63 98 87 94
Tervishoid - - 64 53 22 52 122 38 31 -
Sotsiaal 2 3 21 30 11 870 879 881 800 992
Majandus 7 61 41 190 444 683 540 992 648 1 032
Manija liinipaat - - 23 76 136 106 100 98 103 140
Munalaiu sadam - - - - - - - - - 199
Päästeamet - 66 245 329 366 461 515 658 714 -
Elamu-kommunaal 138 85 61 - - - - - -
Muud 30 425 372 - - - - - -
Investeering - - - 397 664 839 884
Ülekanded - - - 248

Vaba jääk 54 484 229 128 73 89 200 35 311 124



Tõstamaal lasteaias

KULTUURIELU KORRALDAMISE Tõstamaa rahvamaja

Tõhela rahvamaja
raamatukogu,

muuseumituba

Tõstamaa raamatukogu

Pootsi raamatukogu

On teisigi kultuuritegemise võimalusi.
Pootsi koolimaja

Manija külakeskus

Seliste rahvamaja

Kavaru küla

võimaldatakse alusharidust. Kuni 2000. aastani tegutses ka Tõhelas
lasteaed, mis laste vähesuse tõttu suleti. Praegu sõidutatakse kasvatajate saatel Tõhela piirkonna
lapsed Tõstamaale ja tagasi. Lasteaias on 3 liitrühma, igas ca 20 last, keda juhendavad 13 töötajat.
Viimasel kümnendil on lasteaeda juhatanud Aime Midri ja Aita Lind.

keskseks kohaks on . Viimase kümne
aasta jooksul on tegutsenud või tegutsevad siiani (mõned küll vahelduva eduga) segakoor, mees- ja
naisansambel, rahvatantsurühm, aeroobikarühmad nii noortele kui täiskasvanutele, näitering,
puhkpilliorkester, mitmed vokaal-instrumentaalansamblid. On välja kujunenud oma traditsioonilised
üritused: kadrikarneval, laste lauluvõistlus, jaani- ja vallapäevad, aastavahetusüritused jne.
Rahvamaja tööd on juhtinud Ene Lehtsalu ja Maire Adler.

on selle piirkonna elanike kooskäimise kohaks. Maja remonditi kapitaalselt
1999. aastal, see rahuldab tänased vajadused. Majas asub internetipunkt ja
kohalikku elu tutvustav . Hiljuti rajati spordiplats. Tavaks on kodukohapäevade
korraldamine, mis on toimunud juba 9 korda. Kultuurielu korraldab külaselts. Aktiivsed eestvedajad
on Silvi Rand, Vaike Hang, Meeli Sutt, Siivi Kiirats.

asus vallamajas, 1992. aastal koliti vanasse pritsimajja. 2000. aastal
valmisid uued ruumid lasteaiahoones. Samas asuvad ka interneti- ja kohalik i-punkt. Raamatukogus
on ca 20000 raamatut ja üle 400 lugeja. Tööd on korraldanud juhatajad Maire Kiirats ja Lea Rannik.

asub koolimajas, raamatukoguhoidja on Asta Kivimaa.

on ka ümbruskonna kultuurikeskuseks. Üritused on toimunud külavanemate
Reet Ranna ja Elfi Vooli eestvedamisel, omapärasemateks Pootsi laadad ja Soparalli võistlused.

ehitati tühjaks jäänud koolimajast 1999 Saarte programmi toel. Kultuurielu
on korraldanud külavanem Tiit Pilt koos proua Üllega. Üles on pandud püsinäitus, korraldatud küla-
pidusid, traditsiooniline on Manija laulupidu.

on ehitatud sajandi alguses ühistegevusena. Külaelanike algatusel on vahe-
peal lagunenud majas võimalik korraldada suveüritusi. Eestvedajaks on kohalik külaselts.

kultuurielu on toimunud külavanema Elsa Ranna eestvedamisel. Vaatamata
kooskäimiskoha puudumisele on korraldatud külapidusid, tähistatud vastla- ja emadepäevi jms.
Näitusi ja kontserte on toimunud Tõstamaa, Seliste ja Tõhela kirikus. Omavalitsus on oma ülesan-
deks pidanud kultuuriasutuste majandamist, tegijate initsiatiivi toetamist, kultuurijuhi ja abiper-
sonali töö tasustamist - seega tingimuste loomist. Senini on leidunud nii eestvedajaid kui kaasa-
lööjaid.

SOTSIAALTÖÖ korraldamiseks loodi ametikoht 1994. aastal, nõunikuna asus tööle Enda Väli.
Samal aastal hakkasid kehtima riiklik toimetulekutoetus (üksi elava inimese toimetulekupiir 400, iga
järgnev pereliige 300 krooni) ja eluasemetoetus. 1995-2001 maksti toetust Tsernobõlis käinutele;
telefonikompensatsiooni toetust üksielavatele vanuritele, invaliididele ja paljulapselistele peredele;
transpordihüvitust puuetega inimestele; kehtis liikluskindlustuse maksusoodustus.



1997.a. kaotati eluasemetoetus ning hakkas kehtima ainult toimetulekutoetus. Sellest ajast kehtib
toimetulekupiir esimesele pereliikmele 500, igale järgnevale 400 krooni.

1995 536 315,1
1997 736 497,1
2001 425 319,6 114,4

võrdlus toetusesaajate arv summa kokku (tuh. krooni) vallalt

2001.a. hakkas kehtima puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. Toetust on õigus taotleda, kui
komisjon on määranud sügava, raske või keskmise puude. 2000.a. juunist töötab vallas pereabiline-
tugisik, aidates neid, kes ei oska raha otstarbekalt kulutada ja elu korraldada. Tegeldakse 6 perega,
milles on kokku 16 last. 2001 hakati maksma sotsiaaltoetusi hädavajalike kulude katmiseks ka valla
eelarvest.

1994. aastast tegutseb vallaasutus , kus on 18 kohta ise mitte toime
tulevatele vanuritele. Viimastel aastatel on hooldekodus remonditud sanitaarruumid, köögiblokk ja
katus. Plaanis on välja ehitada teine korrus, suurendamaks kohtade arvu 30 ni. Personal on 7 ini-
mest, juhataja Ellen Aava.

1993 alustati maareformi läbiviimist. 2002.a. 1. aprilli seisuga on vallas katastrisse kantud 17 542
ha, so 67% valla üldpindalast (26 107 ha), sealhulgas

tagastatud maad 6 591 ha
ostueesõigusega erastatud maad 2 173 ha
riigimaad 7 510 ha
enampakkumisega erastatud maad 360 ha
munitsipaalmaad (k.a. Ermistu ja Tõhela järv) 907 ha

Tagastamata on veel 2 500 ha maad. Valla maanõunik on Heino Laanemets ja maakorraldaja Helle
Vahemäe. Katastrisse kandmine aastate lõikes:

Tõstamaa hooldekodu

MAAKORRALDUS

TEEDE KORRASHOID. 241,1 km,
39,5 Riigiteid

Metsateid 47,2 km,

Munitsipaalteid 105,1 km

TRANSPORT.

VEEVARUSTUSE-, KANALISATSIOONI-, ELAMU- JA KOMMUNAAL-MAJANDUS,
HALJASTUS JA KALMISTUD.

Vallas on avalikuks kasutamiseks kokku neist mustkattega
km. on kokku 88,8 km, hooldavad Tõstamaa (78,2 km) ja Audru teemeistripiir-

konnad. on neist kuulub Audru metskonnale 43,2 km ja Varbla metskonnale
4 km, hooldavad metskonnad.

on kokku , neist teid 98,1 ja tänavaid 7 km. Hooldab vald. Viimasel
kümnendil on suudetud kapitaalsemalt remontida Kavaru, Peerni, Puti, Vihakse, Võidu ja Sutiranna
teed, ehitati sild Kalda ja Jõe tänava vahele. Veel mitmel pool on parandatud kruusakatet. Korralise
hooldusena tehakse greiderdamist, võsa ja teepervede niitmist, kraavide ja truupide korrastamist,
talvel lumetõrjet ja suvel mõnel pool tolmutõrjet. Tööde teostamine valdavalt tellitakse teenusena.

Õpilaste veoks ja vallaasutuste teenindamiseks on 2 bussi, 16- ja 52- kohaline.
Igal koolipäeval on õpilasliinide pikkuseks 202 km. Manija saarega peetakse ühendust vallale
kuuluva 12-kohalise liinipaadiga Aul, mis sõidab graafiku järgi. Alates 2001. aastast on valla
valdamisel Munalaiu sadam. Munitsipaalomandisse kuuluvad Manija ja Kastna paadisadamad.

Tegevust korraldab vallale kuuluv osaühing Sufe. OÜ haldamisele
kuulub Tõstamaa katlamaja, mis varustab soojusega aleviku ca 100 korterit, lasteaeda ja
rahvamaja; Tõstamaa ja Tõhela ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid; Tõhela ja Tõstamaa
reoveepuhastid; Värati, Seliste ja Pootsi pumbajaamad. Sufe tegeleb ka valla haljastusega ja valla 5
kalmistuga (Kõpu, Seliste, Tõstamaa, Kastna, Tõhela). Töid juhib Enn Martson.



KESKKONNA JA PLANEERINGUALANE TEGEVUS

Planeeringutegevuses

Ehitustegevusest

Projektide koostamisega

Infotehnoloogiline tegevus

on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks
muutunud, seda juhib nõunik Raine Viitas.

on koostamisel valla üldplaneering. Esimene arengukava kinnitati valla
loomisel 1992. Aastal 2001 kinnitati arengukava 2001-2003. Koostatud ja koostamisel on mitmeid
detailplaneeringuid. Valminutest on mahukaim Munalaiu kaubasadama detailplaneering.

kuulub omavalitsuse pädevusse ehituslubade väljastamine ja järelvalve.
Osalise töökoormusega on ametis ehitusnõunik Valvo Volgerad. Edukaks võib pidada munitsipaal-
ehitusi. Viimasel kümnendil on suuremateks töödeks olnud Tõstamaa kooli renoveerimine,
Tõstamaa puhastusseadmed ja kanalisatsioonitrass, Tõhela rahvamaja, Pootsi koolimaja, hoolde-
kodu sanitaarruumid, köök ja katus, Tõstamaa ja Seli kirikud, Manija ja Kastna sadamad, Manija
külakeskus, Tõhela ja Tõstamaa kalatrepid, Tõstamaa raamatukogu ja taastusraviruumid ja veel
mitmed väiksemad objektid. Objektide ehitustehnilist järelvalvet on aidanud teha Tõhelast pärit Ain
Birk.

on võimalus taotleda lisaraha erinevatest programmidest. Sellealast
tegevust võib samuti pidada edukaks, sest enamikku objektidest on rahastatud projektidega saadud
toetustest.

on järjest aktuaalsem ja seda on juhtinud Jaak Valgeväli ja Dmitri
Mehhovits. Välja on ehitatud püsiühendussüsteem, kogu vallavalitsuse ja suures osas ka vallaasu-
tuste töö on arvutiseeritud, vallal ja mitmetel asutustel on oma koduleheküljed. Avalikud interneti-
punktid on Tõstamaa ja Tõhela raamatukogudes. Mõned aastad tagasi sisustati keskkoolis kaas-
aegne arvutiklass, mis vajab juba suurendamist.
Keskkonnategevus.

Kihnu väina merepark,

Tihti ei oska me ise hinnatagi Tõstamaa kaunist loodust. Meri, rannad
koos niitudega, järved, sood, rabad, luited, vääriselupaigad ja kogu meid ümbritsev vajab
heaperemehelikku suhtumist, et see ei hävineks ja oleks, mida järeltulevatele põlvedele
pärandada. Viimasel kümnendil on ka Tõstamaal levinud säästva arengu põhimõtted. Palju on
tehud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Korrastada on püütud prügimajandust, viiakse läbi
heakorrakonkursse. Koostöös naabervaldadega on loodud sihtasutus
mille eesmärgiks on teada anda loodusväärtustest ja propageerida keskkonnasõbralikku
eluviisi. Mereparki juhib Heiki Luhamaa.

KORRAKAITSE

Politsei

Päästeamet

Tõstamaa korrakaitse

ei ole otseselt omavalitsuse ülesanne, kuid avalik kord ja turvatunne on väga
olulised piirkonna elukvaliteedi näitajad.

tegevus kuulub riigi ülesannete hulka, kuid on vallas olnud väga probleemne. 90-ndate
algul kuulus Tõstamaa Audru politseijaoskonna piirkonda. Suur piirkond ja suurem kuritegude arv
Audrus viisid selleni, et ennetav politseitegevus Tõstamaal puudus, pingutustega registreeriti suu-
remad õigusrikkumised. Samuti ei suudetud kohapealt kaadrit leida. Konstaabli koht on olnud täit-
mata. Olukorda on parandanud nooreminspektor Algis Kiinvaldi tööleasumine, mis näitab, et politsei
peab ikkagi olema kohapeal ja Tõstamaal kui piirkonnakeskuses peab olema oma politseiüksus.
Samas on tõstatatud Audru politseijaoskonna taastamine.

loodi valda 1994. aastal. Alguses oli korraga valves 1 mees. Alates 2000. aastast
läks Päästeamet omavalitsuse alluvusest Päästeteenistuse alluvusse ja korraga asus valvesse 2
meest. Üldse on Tõstamaa tugikomandos 10 meest. Aastas tehakse ligi 100 väljasõitu. 2000. aasta
lõpus avati uued meeskonnaruumid, mis muutis töötingimused normaalseteks. Päästeametit juhib
Jaan Pall.

loodi 1998. aasta lõpul vallavalitsuse initsiatiivil. Selle tingis olukord, kus
igal aastal murti korduvalt sisse mitmetesse elamutesse, suvilatesse ja eriti kaubandushoonetesse.
Soovijatele paigaldati valveseadmed ja valvekeskus päästeametisse, kust vajadusel antakse häire
põhitööst vabadele meestele. Samuti on suurematel üritustel korda peetud.



MAJANDUS

Tõstamaa kui keskmise maavalla majandust iseloomustavad kogu riigi maaelule iseloomulikud
jooned.
Valla taasloomise esimestel aastatel valitses majanduses optimism. Alustati omandi ja maarefor-
miga, loodi uusi firmasid, osaühinguid ja talusid, loodeti maaelu kvaliteedi tõusule. Täna peame
nentima, et kõik ei ole läinud plaanide kohaselt. Mitmed 10 aastat tagasi tegutsenud või tookord
alustanud ettevõtted on tegevuse lõpetanud või pankrotistunud. Mäletame Hoiupanga/Hansapanga
kontorit; kaubanduses-toitlustuses firmasid Toigel, Tõhela Petrol, Mönikuste; põllumajanduses
Pärnu Piimakombinaadi Tõstamaa tsehhi, Tõstamaa, Seliste ja Kastna osaühinguid; metsanduses
Tõstamaa metskonda ja firmasid Forest, Ilves, Tõstamaa Puit; kalanduses aktsiaseltse Kavari, Lao
Kala, Emidar; elektritööde alal Ilman ja Ergon; ehituses TEF, transpordis ja masinate remondi alal
Rool ja Rattad, kivist ehitusmaterjalide tootjat Ermistut ja leiva-saiafirmat Eva-Lottat. 10 aasta
jooksul registreerituid on veelgi, viis aastat tagasi oli registris 42 talu.

Kui kõik need edukalt tegutseksid, ei saaks ilmselt rääkida tööpuudusest. Samas tuleb tõdeda, et
tookordsetes majandusprognoosides oli palju sinisilmsust ja äriplaanides asjatundmatust.
Tänane reaalsus on, et loodetud elukvaliteedi tõusu pole toimunud, paljude jaoks pole eneseteostust
võimaldavat tööd ja suur arv inimesi on sattunud toimetulekuraskustesse. Palju on pessimiste. Ei
nähta perspektiivi ning tulemuseks on paljude noorte ja edumeelsemate lahkumine. Seda enam
väärivad tunnustust tänased tegutsejad.

Tõstamaa tänased ja homsed majandusvõimalused on seotud põliste tegevusalade tasuvaks
muutmise ning uute võimaluste leidmisega.

Traditsioonide taastamine, olemasolevate parandatud maade ja hoonete
kasututamine sõltub stabiilse turu olemasolust. Täna tegelevad vallas põllumajandusliku
tootmisega OÜ Tõhela (põhitegevusalaks on looma- ja viljakasvatus, töötajaid on 25) ja 15
tegevtalu:

Tohvri-Andrese Tõhela Andres Kalbach looma- ja viljakasvatus 2
Köössa Männikuste Leo Salk looma- ja viljakasvatus 2
Pedaka Lõuka Tiina Paap lambakasvatus 5
Kärneri Lõuka Paul Karlep looma- ja viljakasvatus 3
Taa Lõuka Juhan Hannus looma- ja viljakasvatus 2
Sooselja Lõuka Madis Martson looma- ja taimekasvatus 2
Männanurme Tõstamaa Mare Pärna looma- ja taimekasvatus 2
Annuste Tõstamaa Maris Marus lomma- ja taimekasvatus 1
Heinla Kastna Eerika Heindla looma- ja taimekasvatus 2
Mustajüri Seliste Eduard Alumets looma- ja taimekasvatus 1
Kupu Seliste Ülo Ansu looma- ja taimekasvatus 1
Oja Seliste Jaanus Hindreks juurviljakasvatus 2
Sillametsa Pootsi Milvi Rand taimekasvatus 2
Toa Kõpu August Märksoo looma- ja taimekasvatus 2
Aadu Kavaru Uudo Rand taimekasvatus 2

PÕLLUMAJANDUS

talu nimi küla peremees põhitegevus töötajaid



METSANDUS.

Arvukus 2001 optimaalne loendatud lastud

metsamajanduse ja puidutöötlemisega:

Nimi asukoht töötajaid tegevusala

KALANDUS.

kalatöötlemisel

Mets kasvab vallas 12 862 hektaril, sellest metsakondade metsamaa 5 669 ha,
tagastatud talumaad 3 700 ha ja kasutusse andmata 3 500 ha. Riigimetsaga tegelevad metskonnad,
erametsadega keskkonnaministeeriumis töötav metsakonsultant. Kogu Tõstamaa valla
territooriumil on metsa raiutud 2001. aastal ca 46 000 tm, veidi rohkem, kui aastane juurdekasv
(40 000 tm). Lisaks looduslikule juurdekasvule on metsaomnikud ka raielankidele metsa istutanud
või seemneid külvanud (46 ha).

Seal, kus metsa, on ka metsloomi. Valla jahimaadest kuulub Seliste jahiseltsile 8240, Tõstamaa
jahiseltsile 12660 ja Varbla jahialale 6052 ha .

Põder 57 99 28
Metskits 290 285 19
Metssiga 89 136 40
Ilves 7 7 1
Kobras x 48 2
Rebane x x 46
Kährik x x 22
Halljänes 312 x 5

Tõstamaa valla jahiseltsides on 59 jahimeest, Varbla jahialal 37. Kuna aastatega on jahimeheks
saamine läinud järjest keerulisemaks ja kallimaks, on neid jäänud üha vähemaks. See-eest
suureneb ulukite arv.

Et metsarikkusest tõuseks piirkonnale võimalikult palju tulu, tuleb metsa majandada heapere-
mehelikult ja võimalikult rohkem puitu töödelda kohapeal.
Täna tegelevad vallas

Taltsi talu Kastna 16 metsamajandus
Karukuru talu Ermistu 2 metsamajandus
Oü Estvik Tõhela 15 puitdetailide valmistamine
Oü Männiste puutöökoda Tõhelas 7 mööblidetailide valmistamine
FIE Tomek Jaansoo Tõstamaa 7 puidutooted
FIE Ago Adler Tõstamaa 4 treitud mööblidetailid ja trepid
Tõstamaa saeveski Tõstamaa 5 puidu saagimine

Kalurid on füüsilisest isikust ettevõtjatena koondunud nn brigaadidesse, mis
tegutsevad Võidu(6), Peerni(7) ja Manija(8) sadamates. Neisse kuulub 21 kutselist kalurit. Vallas on
ca 60 nn piiratud vahenditega kalapüüdjat ja sobivate jääolude korral koguneb talvel sadu
tirgutajaid. Need on harrastustegevused, kuid paljudele tegelikult elatusallikaks. Talvel 2002
püüdsid tirgutajad piirkonnas ca 500 t kala.

Pikaajalised traditsioonid on , mis andis veel 90 ndate algul tööd ligemale 100
inimesele. Praegu toimub ainult kala vastuvõtt Lao ja Peerni sadamates ja külmutamine Tõstamaa
külmhoones. Seisavad kalatöötlemistsehhid Tõstamaal ja Laol. Hädavajalik oleks kalatöötlemise
taastamine.



KAUBANDUS

PUHKEMAJANDUS

Nimi koht juht töötajate arv

MUUDEST TEGEVUSTEST ehitusega

sadama-

majandust

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

sõltub tarbija rahakotist. Suveperioodil suurendab käivet viimastel aastatel suure-
nenud puhkajate arv. Vallas tegelevad kaubandusega Pärnu MÜ Tõstamaa kauplus, TKOÜ toidu- ja
rauakauplus, baarid Must roos, Sauli äri, Lucia ja Täring, Härma-, Jaani-, Seliste-, Pootsi-, Lao- ja
Tõhela poed ning Munalaiu kohvik.

on kasvav majandusharu, kuna piirkond köidab oma mitmekesise looduse-
ga. Hoogustunud on suvemajade ehitus, kus hooldajatena ja ehitajatena on leidnud rakendust
mitmed inimesed. Puhkemajandusega tegelevad:

Riida turismitalu Manija Tiit Pilt 1
Maria turismitalu Kõpu Enn Rand 5
Viruna turismitalu Kiraste Mart Vahtel 2
Ermistu kämping Ermistu Aare Sutt 1
RMK puhkemaja Pootsi Alar Kuusik 1
TKOÜ pansionaat Tõstamaa Ain Rea 1

tegeleb OÜ Männiste Andres Lauri juhtimisel, kus alalisi
töötajaid on 5, hooajalisi tunduvalt rohkem. Perspektiivikaks tegevusalaks võib pidada

, kus aastal 2002 väljastati OÜ Munalaid Investile ehitusluba Munalaiu kaubasadama
ehituseks.

Tõstamaa meditsiiniloo viimasesse kümnendisse on mahtunud palju eripalgelisi sündmusi.
Peamised märksõnad on jaoskonnahaigla reorganiseerimine pikaravihaiglaks ja seejärel hooldeko-
duks ning perearstireform, mille käigus osutus võimalikuks kohapealse initsiatiiviga paljude asjade
kordasaatmine, mis varemalt oleks takerdunud bürokraatia masinavärki.

likvideeriti tervishoiuosakond ja tööandjaks muutus Tõstamaa Haigla, hilisema nimetusega
pikaravihaigla. Haiglapatsiente oli 15-25. Töötajaid oli 18 (neli sanitari, neli õde, patronaazõde,
autojuht, sanitaarvelsker, kokk, raamatupidaja, majandusjuhataja, ämmaemand, velsker, hamba-
arst koos hambaraviõega ja jaoskonnaarst). Töötajatele on aasta meelde jäänud "viimase aastana
kui kestis õnnis haiglaelu". Tagatud oli ööpäevane meditsiiniline valve. Abivajajaid oli 4-5 inimest
valve jooksul. Kui tervisemure oli tõsine, suunati patsient kiirabiga Pärnusse. Kõik töötajad tegid
oma toimetusi, mis sageli olid täidetud tunni-paariga. Samas hakkasid kostma jutud haigla sulge-
misest.

aastal loodi vallaettevõtted Tõstamaa Hambaravi, Tõstamaa Tervisekeskus ja Tõstamaa
Hooldekodu.

lahkus raske haiguse tõttu paarkümend aastat Tõstamaal töötanud doktor Maris Altmäe,
kes on patsientidele ja kolleegidele jäänud meelde hinnatud arstina ja südamliku inimesena. Aasta
lõpus asus tööle noor meesarst Madis Veskimägi.

uue arsti töökonseptsiooniks kujunes püüd lahendada sügavuti kõik vastuvõtule tulnud
haige põhilised meditsiinilised probleemid. Nappis uuringuvõimalusi - suur energia kulus täiendavate
võimaluste juurutamiseks. Muretseti uus röntgenseade. Hakkas välja kujunema praegune perearsti-
meeskond: tööle võeti velsker Eve Käär ja massaazi-elekterravi õde Rita Algpeus. Pensionile läksid
patronaaziõde Aino Lapp ja ämmaemand Aino Karu. Ühe katuse all töötas kolm asutust ja kõigil neil
oli kitsas. Prioriteediks muutus tervisekeskuse rajamine.

avati uus Tervisekeskus, kus asuvad kabinet, väikekirurgiatuba, ooteruum, labor,
hambaravi- ja röntgenikabinet, puhketuba ning "Helesinine galerii". Moodustati uus asutus
ärinimega Dr. Madis Veskimägi Tõstamaa Arst. Külaskäigust Skinnskattebergi sõprusvalda tekkisid
tänaseni kestvad suhted sealse tervisekeskusega.

avati taastusravikabinet, kus asuvad ruumid ravivõimelmiseks, massaaziks, elekterraviks
ja vesi-mudaraviks. Täitus unistus pakkuda patsientidele komplekset arstiabi. Võimalikuks osutus
enamik veenivere analüüse. Pensionile läks 44 aastat haigetele abi osutanud velsker Leia Rannik.

digitaalside jõudmine Tõstamaale lõi täiendavad võimalused infosüsteemi arenguks. Üheks
rakenduseks on videokonsultatsioon internetikaamerate vahendusel.

lisandusid mitmed analüüsid ja väikekirurgilised protseduurid, mida ei saanud enam teha
10-15 minutiga. Sageli oli päevas vastuvõtul 20-35 patsienti ja see tingis vajaduse kehtestada
vastuvõtule registreerimine. Töö on korraldatud nii, et vajadusel saab suunata kõik jõud tõsises
seisundis ja vältimatut tegutsemist vajava patsiendi aitamiseks. Käivitus telefonikonsultatsioon.

MEDITSIIN

2001 Arendati edasi infosüsteemi, millega talletati arvutis patsiendi andmed ja laboratoorsed



analüüsid. Suurenes vajaliku info leidmise kiirus, paranes kvaliteet.
Töötab tervisekeskus, kus on võimalik tunni jooksul haige läbi vaadata, teha

põhilised vereanalüüsid, elektrokardiograafia, röntgenogrammid, tulemused kokku võtta ja koosta-
da raviplaan. Võimalikud on väikekirurgilised protseduurid ja psühhomeetrilised testid. Vajadusel
saab määrata ravikehakultuuri, elekter- ja mudaraviprotseduure. Vajadusel on võimalik kontsultee-
rida erialaspetsialistidega. Hea tulemuse aluseks on koostöö patsiendi, tema omaste, meedikute,
sotsiaaltöötajate ja omavalitsusjuhtide vahel.

Üha enam tekib vallas erinevaid kodanikualgatuse gruppe: seltse, sihtasutusi, seltsinguid. Paljud
soovivad olla aktiivsed ja tegutseda koos omasugustega. Eesmärgid on erinevad: kodukoha arenda-
mine, vaba aja veetmine, jahil käimine jne. Tegevuse toetuseks on vallaeelarves projektide alusel
eraldatav tegevustoetus. Pikkaajalisemalt on tegutsenud:

Kujunenud on oma ürituste süsteem, millest traditsioonilisted on Jüriöö
jooks, mälumängusari, võrk- ja korvpalliturniirid, Tõstamaa jooks, suusavõistlused. Osaletakse
maakonna suve- ja talimängudel, rannamängudel ja kui on tegijaid, siis ka mõningatel vabariiklikel
võistlustel.

Aktiivsem tegevus toimub alevikus, koguduse tegemisi
juhib Valev Randmäe. Kord kuus käib külalisjutlustaja, kirikus toimuvad kontserdid jm üritused.
Kõpu kogudust juhib kohalik ettevõtja Enn Rand.

omanäoline seltsieluvorm, millele pani aluse kauaaegne
sõpruskond. 25-liikmelisel seltsil on välja kujunenud traditsioonilised üritused (kevadmatk, särje- ja
ahvenapäevad, jaanik, aastapäev jne.), osaletakse valla üritustel. Seltsil on ansambel REM.

Veel tegutsevad (Inga Halme/Kirsti Talu), (Enn Rand),
(Ivo Ilmsalu), (Kaie Leova). Talunikud on loonud

(Tiina Paap) ja (Jaanus Hindreks).

TÄNANE PÄEV.

Tõstamaa spordiklubi.

Tõstamaa ja Kõpu kirikukogudused.

Tõstamaa Lusti ja Lõbu Selts on

Tõhela külaselts Kõpu arenduskeskus
Pootsi Selts Seliste külaselts Tõstamaa
taluseltsi Seliste Taluseltsi

ÜHISKONDLIK SEKTOR



KROONIKA 1992-2002

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Tõstamaa vallale anti omavalitsuslik staatus
Algasid maa- ja põllumajandusreform
Kolhoosidest tekkisid aktsiaseltsid, osaühingud, talud
Avati Munalaiu sadam
Vallavanemaks valiti Endel Tõnisson,
Toimus Tõstamaa kihelkonna päev, kus osalesid ka kihnlased
Tõstamaale loodi ööpäevase valvega päästeamet
Avati Manija sadama praamikai
Tõstamaa haiglast loodi vallaettevõtted Hambaravi, Tervisekeskus ja Hooldekodu
Jõuluks ilmus vallalehe "Tõstamaa Tuuled" esimene number
Segakoor ja puhkpilliorkester käisid külalisesinemistel Västerosis
Toimusid vallavolikogu valimised (vt. lk. ..). Volikogu esimeheks valiti Heino Tamm ja
vallavanemaks Endel Tõnisson
Hakkas tööle EMT Tõstamaa mobiilsidemast
Käiku läks kanalisatsioonikollektor koolist puhastusseadmeteni
Ilmus esimene Tõstamaa kalender Madis Veskimägi fotodega
Tervislikel põhjustel astus tagasi vallavanem Endel Tõnisson, uueks vallavanemaks valiti
Toomas Rõhu
Alustati Tõstamaa valla laste lauluvõistluse traditsiooniga
Kevadel kuhjusid Puti küla alla erakordselt kõrged jäämäed
Tõstamaa kool tuli võitjaks vabariikliku võistlusel "Tähelepanu, start”
Valla 5. aastapäeva tähistati Rein Rannap kontserdiga ja vastuvõtuga
Tõstamaa tervisekeskus alustas tööd uutes ruumides
OÜ Tõhela ostis uudse rullsilo tegemiseks vajalikud masinad
Koolinoorte tantsu- ja laulupeol osales Tõstamaalt üle 100 õpilase
Esmakordselt toimusid Tõstamaa valla päevad, kavas avaetendus Levaroti mäel, valla vapi ja lipu
õnnistamine, Kastna kaupluse taasavamine, Pootsi kooli kokkutulek,
Epp-Maria Kokamäe maalide näitus ja palju muud
Puuskulptuuride võistlus Maria motellis
Kolm päeva kestis metsa ja rabapõleng Ermistu järve ääres
Alustati külakoosolekute traditsiooniga
Esimesel valla heakorrakonkursil olid parimad Toa talu, Jaansoode eramu, Ringi tn
ridaelamu, ETAM i bensiinijaam ja Sepamaa talu
Tõstamaa valla esindus käis külaskäigul sõprusvallas Skinnskatebergsis
Valmis kirikus külmkamber surnute hoidmiseks
Tõstamaa mõisahoones remonditi tualettruumid, üks klass ja koridor ning tallides söökla,
tütarlaste kodundusklass ja riietusruumid
Pootsi kool alustas õppetööd remonditud endises internaadimajas
Avati remonditud vallamaja
Rahvamaja 10. sünnipäeval esietendus näiteringilt näidend "Dramaatiline öö”
Tõstamaal viibis külaskäigul delegatsioon sõprusvallast Skinnskattebergist
Avati remonditud sanitaarruumid hooldekodus
TKOÜ remonditud ruumidesse asusid toidupood ja Hoiupanga kontor
Tähistati Tõstamaa valla rahvahariduse 310. aastapäeva
Teist aastat võitis võistlussarja "Tähelepanu, start" Tõstamaa kool
Toimus valla keskkonnapäev
Anti käiku alevi uued puhastusseadmed
Remonditi Tõstamaa mõisahoone katus ja ehitati välja III korrus
Avati Tõstamaa taastusravikeskuse veeprotseduuride ruum
Toimus Tõhela VIII kodukohapäev mitmekesiste üritustega
Kõpu küla päevadel oli kavas rahvusvaheline puuskulptuuride sümpoosion "Puu 98",
ratsavõistlused-hobushow ja külaelu tutvustavad etteasted
Peaminister Mart Siiman avas visiidil Pärnumaale Munalaiu sadama
II Tõstamaa valla päevadel toimus pritsimeeste ülesastumisega avatseremoonia,
külapeod

volikogu esimeheks Heino Tamm

Kastnas ja Kavarus, Epp-Maria Kokamäe maalinäitus, RAM i kontsert kirikus ja palju
muid üritusi
Avati mälestuskivi Vabadusristi kavalerile, kolonel Aleksander Seimanile
Tõstamaal praktiseeris Skinnskattebergi perearst Lars-Urban Lindström
Heakorrakonkursi võitjateks kuulutati Pedaka talu, Randmaade eramu, Palginõmmede
suvekodu, Tõstamaa bensiinijaam ja Ringi tn. ridaelamu
Mustast Roosist varastati hulk kaupa. Signalisatsioon nurjas pangaröövi
Pootsis toimus Pärnumaa II külade päev
Suri Andrei Udu, Tõstamaa elu-olu uurimisel hindamatu töö teinud mees
Avati Manija sadama II järk



Eesti kooli rahvastepallivõistlustel tulid teiseks Tõstamaa tüdrukud
Tööd alustas Tõstamaa hambaravikabinet
Tõstamaa koolile kingiti 21 Roerichi maali elektronkoopia
Suri Ülo Paap, kes on suure töö teinud Ermistu järve uurimisel
Õpilasliinide teenindamiseks osteti 52 kohaline Volvo buss
Esimesed valla vapimärgid anti taasiseseisvusaja esimesele vallavanemale
Endel Tõnissonile ja postuumselt teenekale kultuuriedendajale Andrei Udule
Pärnumaa talimängudel tuli võitjaks Tõstamaa vald
Kohalikult näiteringilt esietendus näidend "Minu armas kriitik”
Kevadel põles ca 2 ha metsa Levaroti mäel
Remonditi Tõhela rahvamaja
Kuulutati välja Seliste ja Kastna OÜ pankrott
Laulupeol osales vallast 54 tantsijat, segakoor ja puhkpilliorkester
Tõstamaal toimus vabariiklik vokaal-instrumentaalansamblite kokkutulek
Toimus hobupäev motellis Maria
Pootsi kooli juures toimusid paepäevad
Toimusid III Tõstamaa valla päevad, kus kavas Arsise kellade kontsert, Peerni külapäev,
Epp-Maria Kokamäe maalide näitus jpm
Tõstamaa kaubanduse OÜ avas külalistemaja
Avati remonditud algklasside osa, algklassid asusid lasteaiast koolimajja
Kairi Kuur võitis sumo Euroopa meistrivõitlustel hõbemedali
Ehitati uus Kastna paadisadam
Hõimupäevadel Tõstamaa koolis esinesid Ingrid Rüütel ja maride folklooriansambel Nurma
Toimusid vallavolikogu valimised (vt tabel) Volikogu esimehena jätkas Heino Tamm ja
vallavanemana Toomas Rõhu
Manijal valmis vanast koolimajast ümberehitatud külakeskus
Tõstamaale jõudis digitaalside
Detsembris tekitas merel ümberläinud pargas palgiuputuse Kastna rannas
Vapimärk anti Vaike Hangile ja Õilme Vaarmaale
Suleti Tõhela lasteaed-algkool ja reorganiseeriti Pootsi kool 6-klassiliseks
Avati kapitaalselt remonditud Tõstamaa sidehoone
Vallavalitsusele ja raamatukogule paigaldati interneti püsiühendus
Avati Tõstamaa raamatukogu uued ruumid endises lasteaiahoones
Tõstamaa spordiõpetaja Kairi Kuur tuli kahekordseks Eesti meistriks sumos
Tõstamaal toimusid Pärnumaa 39. suvemängud. Tõstamaa saavutas II koha
Toimus Tõhela IX kodukohapäev
Konserveeriti Tõhela kirik
Pärnumaa valdade Rannamängud Tõstamaal. Tõstamaa saavutas III koha
Toimusid Kõpu külapäevad
Toimusid IV valla päevad, kavas Tõstamaa keskkooli loodusepäev ja vilistlaste pidu,
Tõnis Mäe kontsert, Härma poe moeetendus.
Suleti Hansapanga Tõstamaa kontor
Tõhela raamatukogus avati muuseumituba
Remonditi Sutiranna tee
Avati Päästeameti uued meeskonnaruumid
Rajati Peerni küla magistraalkraav ja remonditi tee
Remonditi Tõstamaa kiriku torn kuni kiivrini

Kinnitati valla arengukava 2001-2003
Tõstamaa apteek kolis lasteaiahoones valminud uutesse ruumidesse
Pootsi algkool liideti Tõstamaa keskkooliga
Valla vapimärk omistati Ants Pirsole ja Eimar Rannale
Tõstamaal toimus 42. vabariik Jüriöö jooks 73 võistkonna osavõtul
Lõpetati Seliste kiriku välisremont ja värvimine
V Tõstamaa valla päevadel toimus Epp-Maria Kokamägi näitus, Siiri Sisaski ja The Tuberkoloited
kontserdid, Ülle Tamme fotonäitus ja palju muud
Saarte programmi vahenditega remonditi 2,5 km teed Manija saarel
Remonditi kooli saal, 2 klassiruumi ja ehitati tallidesse internaat
Tööd alustas Tõstamaa Puhkpillistuudio
Valla vapimärgid anti Elfi Voolile, Verner Kuusikule ja Silvi Rannale
Kevadel kuhjus 200 m pikkune ja 6 m kõrgune jääkuhil Munalaiu teele
Sobivate jääolude tõttu kogunes kevadel Tõstamaa rannikule tuhandeid tirgutimehi
Tähistati Tõhela raamatukogu 85. aastapäeva ja korrastati rahvamaja ümbrus
Remonditi Võidu tee
Remonditi hooldekodu katus
Tähistati valla 10. aastapäeva

1999

2000

2001

2002

Registreeriti sihtasutus Kihnu väina merepark



Kiratse küla

Tõhela küla

Tõhela
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Ermistu
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Alu küla

Ermistu küla

Lõuka küla
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Seliste küla Kavaru küla

Pootsi

küla
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Manija
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küla
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küla

Ranniku

küla

Kastna küla

Tõstamaa

alevik

Rammuka küla

Männikuste

küla

Tõhela kirik

Kastna kirik

Tõstamaa kirik

Tõstamaa-Seli kirik

Pootsi-Kõpu kirik

Viruna

turismitalu

Riida turismitalu

Külakeskus

Pootsi

Puhkemaja

Pootsi

mõis ja park

Ermistu

puhkebaas

Maria talu

Lindi raba

Lindi Looduskaitseala

Tõstamaa

laht

Tõhela raba

Ermistu soo

Kastna

kadastik

Kastna

tammed

Tõstamaa

luidestik
Tõstamaa

pansionaat

Tõstamaa mõis ja park

Männiku oja

suue

Lao

linnujaam

Jaaguranna

Lillelaager

Munalaiu sadam

Tõstamaa laiud

Manija Kokkõkivi

- politsei

- arstiabi

- päästeamet

- i-punkt

- interneti punkt

- raamatukogu

- kauplus

- rahvamaja, külakeskus

- side

- sadam, paadisadam

- majakas

- kaunis loodusvaade

- kirik

- turismitalu, puhkemaja

- mõis ja park

- bensiinijaam

Tõstamaa vald
pindala 261 km²

rahvaarv 1737

külasid 19

alevikke 1

Peerni küla

Kõpu küla


