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5% künnis = 28,20 Mandaate = 11 Lihtkvoot = 51,27
R - ringkond, J - jaoskond, M - mandaate, VA - võrdlusarv, VL - valimisliit, E - elektroonilised
hääled
Hääletamisest osavõtt
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TEADMISEKS METSAOMANIKELE
Metsa müümisest
Metsa müümisega ühel või teisel moel on kokku
puutunud enamus metsaomanikest. Omanik saab
valida põhiliselt järgnevate võimaluste vahel:
tegeleda kasvava metsa ülestöötamisega ise ja
müüa valmis metsamaterjali;
müüa ainult raieõigust osa- või ülepinnaliselt;
müüa kogu kinnistu;
müüa ainult mõni lahusmaatükk.
Otsustamine on keeruline ning sageli mõjutavad
lõplikku otsustamist teadmatus ning kogenematus.
Samas on metsa müümisega seonduvad otsused väga
olulised- tehakse ju selliseid tehinguid harva ja
tehinguväärtus
ulatub
üldjuhul
sadadesse
tuhandetesse kroonidesse.
Mida müüa
Niisiis tuleb esimese asjana endale selgeks teha mida
tahetakse müüa:
metsamaterjali;
raieõigust (kasvavat metsa);
kinnistut.
Metsamaterjal
Kes otsustab metsamaterjali müümise kasuks, see
peab valmis olema suhteliselt pikaks, aeganõudvaks
ja tihti ka närvesöövaks protsessiks. Targa
tegutsemise korral on aga võimalik saada
metsamaterjali eest head hinda.
Raieõiguse võõrandamine
Raieõiguse võõrandamine on suhteliselt riskivaba
lageraiete võõrandamisel. Harvendus- ja turberaiete
puhul on üleraie küllaltki tõenäoline.
Kinnistu müümine
Kinnistust on otstarbekas eraldada see metsaosa, mida
tahetakse müüa. Selliselt metsa müümine toimub
suhteliselt riskivabalt ja omanikutunne säilib sõltuvalt
allesjääva kinnistuga.
Metsaoksjon
Sõltumata müügiobjektist on tavaliselt müüja
huvitatud parima hinna saamisest. Metsa müümisel
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on see parima hinna saamine suhteliselt
komplitseeritud. Hindamine on suhteliselt keeruline
ning tulemus alati ühes või teises suunas nihkes.
Sellises segases olukorras on teoreetiliselt võimalik
parimat hinda saada ainult enampakkumise ehk
oksjoni läbiviimisega. Praktiliselt ei toimi oksjonite
läbiviimine ennekõike metsaomanike hirmust oksjoni
kui suure ja ametliku protsessi ees. Metsaomanikul on
ilmselt raske ette kujutada, et oksjon võib toimuda ka
vaikselt ja edukalt. Kõik sõltub oksjoni
ettevalmistamisest ja läbiviimisest. Samuti tekitab
komplikatsioone meie erametsaomaniku vaenulik
maksusüsteem. Sageli otsustavad metsaomanikud
tehinguid teha ostjatega, kes maksavad osa
kokkulepitud summast niiöelda mustalt. Selle arvelt
väheneb alati ka makstav summa. Sõltumata sellest,
kas makstakse mustalt või ametlikult on ikkagi alati
mõistlik korraldada oksjon vähemalt tegelikult
pakutava hinna teadasaamiseks. Oksjoni läbiviimisel
võib alati pakkumisdokumentidesse sisse kirjutada
tingimused, milliste puhul metsaomanik ei ole
kohustatud ostu-müügilepingut sõlmima. Seega on
võimalik tekitada olukord, et oksjon viiakse läbi
ainult reaalse parima hinnapakkumise saamiseks.
Tehingu
toimumine
ja
läbirääkimised
tasumistingimuste osas on juba järgmine etapp.
Oksjoni ettevalmistamine ja läbiviimine on tänapäeva
arvutiajastul suhteliselt lihtne protsess.
Kokkuvõtteks võib öelda, et oksjon on vajalik parima
reaalse hinnapakkumise saamiseks.
Majanduslik üldilme on erametsanduses pisut
masendav. Erametsaomanikud, kelle metsast pärinev
puit annab igal aastal miljarditesse kroonidesse
ulatuva käibe, loobuvad oma metsast sageli liiga
odavalt.
Meelis Kasemaa
Metsanõustamise OÜ
GSM 51 64 066 www.taks.ee
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Kindlustatu ja perearst
Igal inimesel on olemas perearst, kelle ta on ise valinud
või kes on talle määratud maavanema poolt. Kui Te pole
oma valitud või Teile määratud perearstiga rahul, siis on
Teil õigus perearsti vahetada. Sageli toimub perearsti
vahetamine ka elukoha muutuse tõttu.
Oma perearsti saate kontrollida internetipangast eteenuste alt, kodanikuportaalist (https://www.eesti.ee) või
küsida Haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril
16363 (välismaalt helistades +372 669 6630).
Arstile pöördudes: alates 1. augustist 2004 ei kehti Eestis
enam roheline haigekassakaart, vaid kindlustust
kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel.
Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis
esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa Liidu
ravikindlustuskaardi või kuni selle väljastamiseni
haigekassakaardi.
Perearstile pöördudes ei või perearst kindlustatud isikult
võtta üldarstiabi osutamise eest visiiditasu.
Koduvisiidi puhul on perearstil õigus küsida visiiditasu
kuni 50 krooni.
Visiiditasu ei või nõuda rasedalt alates 12 rasedusnädalast
ja alla kaheaastaselt isikult.

NB! Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 50
krooni, sõlumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi
kohta. Eraldi ei ole õigust küsida ka raha kütuse eest,
mis kulus kohale sõiduks!
Ägeda tervisehäirega patsient peab perearsti vastuvõtule
pääsema pöördumise päeval, teistel juhtudel kolme
tööpäeva jooksul. Siia alla käib ka retsepti väljastamine.
Tasuliste teenuste (näiteks arstitõend juhilubade puhul)
võib perearsti vastuvõtule pääsemise aeg olla pikem..
Ka ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma
perearstile. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub
tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad
osutatud üldarstiabi eest kas ise või kohaliku omavalitsuse
ja perearsti vahelise lepingu olemasolu korral vastavalt
sõlmitud
lepingu
tingimustele.
Teenuse
hinna
kehtestamise õigus on perearstil.
Vältimatu abi eest haige, ka kindlustamata isik, ise
tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile
riigieelarves
ettenähtud
vahenditest
vastavalt
Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele
lepingule.
Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Hooldajatoetuse üleminek KOVidele on olnud ettevaatlik
Alates käesoleva aasta aprillist hakkasid hooldajatoetust
maksma kohalikud omavalitsused. Juuni lõpus oli
riigieelarvest hooldajatoetuseks eraldatud rahast kulutatud
kokku ligi 25 miljonit krooni ehk kogu rahast ligi 23%. Selle
põhjal võib kindlalt väita, et rahalist puudujääki
hooldajatoetuse maksmiseks kohalikel omavalitsustel ei teki.
Pigem võib tekkida vahendite ülejääk.
Omavalitsused hakkasid täpselt üle vaatama, kuidas iga
puudega inimest kõige paremini aidata ja vastavalt sellele
määrasid hooldajaid, maksid hooldajatoetust või osutasid
hooldusteenuseid. Muudatuste eesmärk oli muuta abi
puuetega inimestele paremini kättesaadavaks.
Juuni lõpus oli Eestis registreeritud 19 492 hooldajat, kellest
18 683-le maksid kohalikud omavalitsused hooldajatoetust,
sotsiaalmaksu maksti 878 hooldajatoetust saanud hooldaja
eest. Hooldatavate üldarv oli sama aja seisuga 21 698.
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Sirlis
Sõmera sõnul ei olnud toetuse üleminekul kohalikele
omavalitsustele eesmärgiks, et kõik inimesed saaksid
hooldajatoetust samal viisil edasi, vaid et anda igale inimesele
just sellist abi mida ta vajab, olgu see siis toetuse või teenuse
näol.
Võrreldes olukorda enne puuetega inimeste hoolekande
korraldamise üle andmist kohalikele omavalitsustele, on
hooldajatoetuse saajate arv vähenenud 36%. Hooldajatoetuse
saajate arvu vähenemine oli ka eeldatav, kuna enne
muudatust maksti hooldajatoetust ka inimestele, kes
tegelikult ei hooldanud. Samuti on kohalikel omavalitsustel
suurenenud omavastutus ning on saadud parem ülevaade
inimeste tegelikest vajadustest.

Muudeks kulutusteks (sh hoolekandeteenusteks) ei olnud juuni
lõpu seisuga riigieelarvest eraldatud vahendeid kasutanud ligikaudu
100 omavalitsusüksust. Siiski tuleb arvesse võtta, et uus süsteem on
alles käivitumas ning korrastamisel, samuti ei ole kohalikud
omavalitsused teadlikud tulevaste rahaliste väljamaksete suurusest
aasta lõpuni. Seetõttu on omavalitsusüksused eelistanud pigem kas
hoida eelarvelisi vahendeid muude kulude (sh sotsiaalteenuste)
pealt kokku ning teha suuremad kulutused aasta viimases kvartalis
või rahastada hoolekandeteenuseid omavalitsusüksuste eelarvetest.
Sirlis Sõmera sõnul on murettekitav teenuste osutamise ja
arendamise nii väike osakaal, kuna täna ei saa väita, et
hooldusteenuste kättesaadavus kõikides omavalitsustes oleks väga
hea. „Omavalitsused on olnud pigem ettevaatlikud teenuste
käivitamisel. Loodame, et nad muutvad julgemaks ja teenuste
osakaal abi osutamisel suureneb, näiteks võetakse tööle rohkem
sotsiaal- ja hooldustöötajaid“, sõnas Sõmer.
Segadusi on olnud ka pereliikmetele hooldajatoetuse maksmisel.
Üldiselt näeb põhiseadus ette, et perekond on kohustatud
hoolitsema oma abivajaja pereliikme eest. Sellest tulenevalt on
mõned omavalitsused välistanud hooldust vajava inimese
abistamise juhul, kui tal on pereliikmed olemas, mis ei ole aga õige.
Oluline on lähtuda sellest, et inimene vajab hooldust. Kohalikul
omavalitsusel on kohustus aidata perekonda, kes ei tule kohustuste
täitmisega toime. Samuti on mõistlik toetada perekondi hooldamise
kohustuse täitmisel, et nad saaksid tööl käia ning ei satuks
vaesusesse. Seega tuleb iga perekonna juhtumit vaadata eraldi ning
pereliikmete olemasolul ei saa välistada hooldust vajava inimese
abistamist.
Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
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Sünnitoetus tõuseb 5000 kroonini
Sünnitoetus ja lapsendamistoetus ei sõltu järgmisest
aastast lapsetoetuse määrast, vaid tõuseb 5000
kroonini. Seadusega aidatakse peredel, kuhu on
sündinud või lapsendatud laps, katta ühekordsed uue
pereliikmega seonduvad kulutused. Erinevalt eelmisest
seadusest
ei
sõltu
toetuse
suurus
lapse
sünnijärjekorrast. Mitmike sünni korral makstakse
sünnitoetust 5000 krooni iga sündinud lapse kohta.
Ühekordsed kulud on peres ka seoses lapsendamisega.
Seetõttu tõstetakse lapsendamistoetust sarnaselt
sünnitoetusele.
Alates 2000. aastast on sünnitoetuse suuruseks
esimesele lapsele olnud 3750 krooni, järgmistele

lastele 3000 krooni. Mitmike sünni korral on sünnitoetust
makstud 3750 krooni iga sündinud lapse kohta.
Lapsendamistoetust on makstud alates 2002. aastast 3000
krooni.
Lisaks määratakse ajahetk, mis võetakse aluseks
sünnitoetuse ja lapsendamistoetuse suuruse arvutamisel. See
on vajalik, kuna toetusi on võimalik taotleda kuni 6 kuud
tagantjärgi. Eelnõu järgi makstakse toetused lapse
sünnikuupäeval või kohtuotsuse jõustumise päeval kehtinud
seaduse järgi.
Seaduse rakendamine toob järgmise aasta eelarvesse
täiendavaid kulusid 23,5 miljonit krooni.
Katrin Pärgmäe Sotsiaalministeerium

Asutus kuulutab välja konkursi jõuluvana leidmiseks.
Eeldame esinemisjulgust, eesti või soome keele oskust.
Teatada hiljemalt 10.detsembriks
Telefonil: 44 62523 või 56620073

Koonga kooli tervislik aasta algus.
Nagu te juba lugenud olete, avati kooli staadion väga sportlikult. Meile olid konkurentsi pakkumas Kergu
lasteaed-algkool ja Lõpe põhikool ning lasteaed. Oli väga meeleolukas reede, mis lõppes ühise lõunasöögiga
kooli sööklas.
Rahvusvahelise tervisepäeva puhul kuulutasime välja tervisliku toitumise nädala. Klassijuhatajad tutvustasid
oma klassi õpilastele tervislikku toitumist. Kõik klassid joonistasid plakati, mida siis 19. septembril pidid
tutvustama. Selle päeva juhatasime sisse lauamänguga, kus täringut sai veeretada ainult siis, kui oli õigesti
vastatud küsimusele, mis oli seotud tervisliku toitumisega. Mängu võitis 1. klass.
Teisel vahetunnil tutvustasid klasside esindajad oma plakatit –see pakkus elevust kõigile. Kõige sisukama
tutvustuse oli välja mõelnud 2. klass. Vahepeal oli kooli jõudnud e-kiri, kus paluti saata konkursile plakateid
teemal “Oled seda, mida sööd” ja meie otsustasime, et klasside esitatud plakatitest võiksid konkursist osa
võtta I, VI/VII ja A-klassi plakatid.
Järgnevatel söögivahetundidel pakuti sööklas väga tervislikku salatit, mis oli kaunistatud viinamarjadega.
Igal juhul aitäh kokatädile, et ta meie programmist osa võttis.
Viiendal vahetunnil mängiti veel tähelepanumängu tervisliku toidu kohta. Järgmisel päeval said kõik
osavõtjad ja võitjad autasustatud pähkleid ja rosinaid sisaldava maiusega.
Kolmapäeval seoses südame nädalaga käis koolipere matkal Soontagana maalinnas. Seal vallutasid
suuremate klasside õpilased linnust, lahendasid ülesandeid ja vedasid köit. Väiksemad lapsed läksid aga
laudteele, kus nad kohtusid isand rästikuga, mõnel õnnestus isegi mitut roomajat näha. Lõpuks võeti istet
vabaõhulaval, kus klassid esitasid koha peal kokku seatud regilaulu. Oli ilus matkapäev.
Aitäh kõigile, kes muretsevad oma laste tervise eest. Meie üritame lapsi teavitada kogu õppeaasta jooksul
sellest, mis on neile tervislik.
Koonga koolipere

Oli ilus ühine tööpäev Pikavere külas.
Sel aastal on väga ilus vananaistesuvi või vanameestesuvi, kuidas keegi seda nimetab.
On hea võimalus ja aega teha sügisesi töid. Nii otsustasime ka meie Pikavere külas teha ühise talgupäeva.
Ühel laupäeval kogunes külarahvas Saari mäe all oleva tiigi ümbert võsa maha võtma. Töövahenditest olid
meil seekord kasutada ainult käsisaed ja kirves. Seetõttu läks ka töötegemine suhteliselt aeglaselt edasi.
Kohaletulnud talgulised ei lasknud end sellest heidutada, vaid leidsid, et enne saab asja väiksest tööst kui
suurest seismisest. Võsale ega iseendile armu ei antud ja tiigi külatänava poolne külg saigi võsast puhtaks.
Plaanis on tiik päris korda teha – puhastada kogu tiigi ümbrus võsast, süvendada tiiki ja miks ka mitte kalad
sisse tuua. Küla saab seeläbi jälle oma ilmet paremaks ja ilusamaks muuta.
Puhkepausi ajal joodi kohvi ja söödi kooki. Talgulised tõdesid, et tore on tegelikult niimoodi ühiselt tööd
teha. Koos olles tekib igasuguseid mõtteid ja ideid. Külas on veel mõned kiviaedadega ääristatud
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kõrvaltänavad, millised võiks samamoodi võsast puhtaks teha ja kiviaedu korrastada. Külaplatsil istudes ja
Saari mäelt alla vaadates meenusid need ajad, kui lastena sai talvel kelkude ja suuskadega mäest alla lastud.
Arutleti, et talvel võikski korraldada selliseid ühiseid kelgutamisi või vastlapäevi.
Kurvaks teeb ainult külarahva vähene osavõtt talgupäevast ja üldse küla tegemistest. Valdavalt olid
talgupäevast osavõtjad need inimesed, kes ise alaliselt iga päev külas kohapeal ei ela. Tore, et nad hoolivad
oma kodukülast. Paraku on ka sellise suhtumisega külaelanikke, kes oma ninaotsast ja ukseesisest kaugemale
ei näe ja tundub nagu ei tahagi näha. Niimoodi tekib ainult kibestumine. Head energiat saavad aga need
inimesed, kes tulevad kokku ja kõigele vaatamata üritavad oma kodupaika kaunimaks ning paremaks muuta.
Marjo Kapak

Oleks selliseid päevi Koonga koolis rohkem.

Õpetajatepäev algas sagimisega. Pidulikus riietuses noori oli koolis liikvel väga palju. Küsimusele: “Millest
selline segadus?”, tuli kiire vastus: “ Läheme uut elukutset proovima!”. Selgus, et need olid noorõpetajad,
kes selleks päevaks tööle võetud.
Päev algas hommikuse aktusega. Algklasside koor laulis õpetajatele õpetajatest. Direktorid Ülle ja Tiina
pidasid võidu kõnesid ja sellel päeval puhkavatele õpetajatele anti mälestuseks roosioks. Endised õpetajad ei
lasknud ennast segada, et neid sellel päeval kõrvale jäeti. Nad istusid õpetajate toas ja nahistasid kirjatööd
teha ning tundsid rõõmu, et ei pea iga kellahelina peale klassidesse tormama. Vastsed õpetajad olid väga
asjalikud ja tegusad. Enamus õpilasi kuulas tunnis sõna, kuigi oli ka sõnakuulmatuid. Et korda paremini
tagada, kutsuti appi direktor Tiina, kes saatis tundi abiõpetajad.
Pärast rasket päevatööd kogunesid kolleegid õpetajate tuppa turgutavale tordisöömisele. Nii mõnigi noor
õpetaja ohkas südamest, et päev lõpuks õhtul ja võib koju minna. Õpetaja raske amet hakkas nii mõnelegi
meeldima ja osade noorte arvamus oli, et võiks tulevikus õpetajaks hakata.
Selle päeva memuaarid pani kirja seda päeva puhkusena nautinud huvijuht Riina ja tegusalt tööd teinud
õpetajad Sirli ja Ege.

Oodatud õpetajatepäev
Sel toredal päeval on Lõpe koolis
traditsiooniks saanud, et “kutsutakse” kedagi
külla. Lastele jääb see siiski seniks saladuseks,
kuni külalised kohal.
Sel aastal ei pidanud paljuks meie kooli
külastada lennusalk (jäigi küsimata, kus
väeosast tuldi). Kaheksa mundris “meest”
maandusid
langevarjuga
kooli
juures.
Sõduritele omase täpsusega astuti Lõpe kooli
uksest sisse ajal, mil koolipere kogunes saali
õpetajatepäeva pidulikule aktusele. Salk
rivistatud,
esitasid
külalised
lastele
tervituslaulu ja näitasid oma osavust
isetegevuses. Ega siis sõduri elu ei seisne ainult
õppustest ja treeningutest. Vabal ajal
tegeletakse ka taidlusega. Iseloomulikult
lenduritele esitati tants langevarjuga.
Kohalik kool tutvustas külalistele oma
õppekorraldust ja võimaldas ka ühe koolitunni
praktilise läbimise.
Tutvuti ka Lõpel tegutsevate asutustega.
Nimelt külastati klubi, käidi “Päikese” poes ja
A ja O kaupluses. Põgus ülevaade väikesest
Lõpe külast sai tehtud, meeldivad muljed
kohalikust rahvast meeles mõlkumas, tuli aeg
hüvastijätuks. Palju jäi küsimata, nad lubasid
meile veel tagasi tulla!
Kokkuvõte Merike Pikkmets

▲Lennusalk

koos

kohaliku

õpetaja

Ilmar

Tiismaaga.

Klubijuhataja Maie Lauk tutvustab huviringide
tegevust .

▼
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Külauudised…

16. oktoobril avati ajutiselt ekspressliin Kalli-Lõpe, mille tulemusena kohalik elanikkond pääses
suurema vaevata liikuma. Kuna kogutavat rahvahulka ei olnud võimalik korraga transportida, siis
kestis graafikuväline sõit mitmel korral päeva jooksul. Pileti hinnas saadi kokkuleppele vastavalt
juhi soovile. Kõik jäid rahule. Selline initsiatiiv rahva seast on igati teretulnud ja loodame, et ka
valimistevahelisel perioodil teostub järjepidev ja abistav omaalgatus. Nüüdseks peaks Kalli külast
liikumisprobleemid kadunud olema.
algallikast kirja pannud Merike Pikkmets

SOOMUSRONGID /4 V. Tamm

Päev peale Tartu vabastamist s.o. 15.jaan. läksid Tartust Elva
suunas teele soomusrongid nr.1 ja 3. Tee oli iga poolteistkümne
kilomeetri järel rikutud. Teed parandades jõuti viimaks Nõo
jaama, kuhu jõudis ka soomusrong nr.2. Selle juhtkond tahtis
samuti mehetegusid teha ja suurest peost osa saada, oli samuti
Tõnissoni teadmata teel Lõunarindele. Teel Elva suunas tulid
meie soomusrongide liikumist takistama tervelt kolm punaste
soomusrongi. Kuna punaste soomusrongidel oli igal rongil vaid
üks kahur, meie omadel aga kaks, taganesid nad aupaklikult Elva
suunas. Enne Elvat aga jõudsid nad õhkida Voika raudteesilla ja
2.soomusrügemendi lipp. Kuupäev
sellega sulgeda meie vägede edasitungi.
näitab rügemendi koosseisu arvatud
See, et meie kõrge politseiohvitser sõitis perega ringi vilkuritega Laiarööpmelise soomusrongi nr.2
politseiautos, on päris köömes selle kõrval, millega sai maha asutamisaega.
soomusrongi nr.1 ülem kapten Anton Irv. Soomusrong võttis
suuna Tartule, ohvitserid kogunesid ülema vagunisse, va kibedal löödi punnid pealt ja sõit läks
lustiliste laulude saatel. Järgnevalt käidi ära ka Tallinnas, "Estonia” teatris "Kuradi Õpipoissi"
vaatamas. Samaaegselt kõpitseti ikka remonti ka teha. 22.jaan. hommikuks oldi Tartus tagasi.
Samal hommikul läksid soomusrongid nr.1,3 ja 4 Elvast Uderna poole. Rongidelt lasti maha
dessandid, et need punased Uderna külast ja mõisast välja lööksid. Uderna kohal oli raudtee
purustatud ja soomusrongid jäid punaste suurtükkidele heaks märklauaks. Siin sai soomusrongi nr.2
vedur tabamuse. Vedurijuht sai surma, abi haavata, vedur oli rikutud ja tendris süttisid puud. Sel
ajal köeti vedureid puudega.
Soomusrong nr.3 vedas siis tasapisi
vigase soomusrongi tule alt välja.
Elvasse jõudes ootas neid seal
vahepeal kindralmajoriks ülendatud
Laidoneri rong. Ülemjuhataja auks
tehti
kohe
soomusronglaste
aurivistus, kus lahingust tulnud
tahmased ja nõgised mehed kõrge
ülema patriootilist kõnet kuulasid,
hurraa karjusid ja oma ülimitmekesist
riietust
demonstreerisid
(kõigil oli koduriietus, sest riigil ei
olnud ühtset vormirõivast anda).
Pärast rivistust saadeti soomusrong
nr.3
lõunapoolsele liinile valvesse,
Soomusrongi nr.3 mehed fotograafile poseerimas. Esireas paremalt kolmas on
rongiülem kapten Oskar Luiga.
kapten Parts asus aga senise
lahingtegevuse aruannet kirjutamaasus oma nahka päästma. No ja kuidas sa niisuguse mehe üle kohut mõistad, keda mehed on valmis
kätel kandma.
(järgneb…)
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Ristsõna nr.45/10

V.TAMM
1

2

3

4

14
20

35

66

74

75
85

94

95

51

52
58
68

87
96

125 126

127

128

134
144

129

146

79

80

147 148

34

49

50

55
62

83

100

84

101

114

107

107a

123

124

133
137

150

93

115

122

136

92
102

106a

132

63

73

91

113

13

41

82

99

131

149

40

72
81

12

33

61

90

120 121

135
145

71

105 106

130

32

54

70

11

25

48

112
119

24

39

60

10

18

31

38

98

118

17

23

53

110 111

9

47

89

97

117

8

30

46

69

104

116

22

59

88

109

45

78

103
108

29
37

44

57

77

86

28

43

67
76

27
36

42

65

7

16
21

26

64

6

15

19

56

5

138 139
151

140

141 142
152

143

153 154 155

Horisontaal: 1.Kardinali poole pöördutakse… 8.2005 a lind. 14.Praalimine. 17.Sõudepaadi tarvikud.
18.Kreeka täht. 19.Mitte nii magusast.22.Maalikunstnik n+in. 26.Kunstiteos. 27.Väikesed augud. 31.Metalli
sulatusruum. 35.Samuti.. 36.Oll Lembit. 37.Haisev putukas. 41.Omaaegne Jugoslaavia suurkuju. 42.Teema
on jälle au sees. 47.Poisikesed. 48.Moe… 51.USA osariik. 53.Ettemääratus. 54.Linn L-Hiinas. 56.Upakile.
60.Arutelu. 62.Mees ingl k. 67.Vase sulam. 86.Vabatahtlik Tuletõrje Ühing. 69.Mets. 72.Ankruvinn.
73.Valus on. 74.Ühesugused. 75.Puhkpill. 78.Täishäälikud. 79.ei nõustu. 80.Väikesed viinapudelid.
84.Eduard. 86.Rohttaim. 87.Võll. 91.Iive. 93.Võõrisa. 94.Kuulus Norra kirjanik. 97.Märga. 99.Liikus mööda
vett. 100… loomaaed on suur. 133.Veekeskkonna töömehed. 104.Murdes tuvi. 105.spordi Keskkool. 107.Ei
hiilga julgusega. 107a.Sol bemoll. 108…en, palavikurohi. 110.Ruuminurga mõõtühik+lõnga jämeduse ühik.
112.…elab palju linde. 116.Noot. 117.Hape. 119.Aiatarvik. 122.Kõik kõvad häälikud. 124.Purjeta.
125.Tööriistad. 130.Sorti. 131.Puhastusvahend. 133Nime järgi perekonna pea. 134.N nimi. 135.Ääreni.
137.Kõhu peal. 138.1.mail. 144.Ravimtaim. 147.Numbrid. 150.Murdes kohupiim. 151.Nali. 152.Ajaühik.
Vertikaal: 1.Suur Peni. 2.Erakorter. 3.Eksistents. 5Idamaa loom. 6.Tugev ja nõrk. 7.Lähetatud. 8.Inimesele
tähtsad organid. 9.Käsundusohvitser. 10.Kirde-Eesti. 11.Tantsupedagoog n+p.nimi. 12Linnateater. 13.Auto
mark.. 21.Hiidlaine. 23.Riikide Liit. 24.Klass. 26.SOS. 28.Üks seenesort. 29.Toidunõu. 30.See vene k.
33.Šoti meeste seelik. 34.Itaalia preili. 36.Linn Kanadas, jõgi USA-s. 39.Ükspuuliik. 40.Jaol olema.
44.Objekti. 45…n, Diana põlguse pälvinud relv. 46.KT. 48.Putukas. 54.Jook. 58.Ehe. 59.Noot. 61…hüpe.
64.Rakendushügieen. 65.Talvemüts. 66.Ehitis maantee ääres. 67.Pada ingl k. 70.Kamba, rühma.
71.Ametimees maal. 76.Broom. 77.Etteulatuv osa. 81…värk. 83… aga kontrolli. 85.Paiknemiskohas. 88.N
nimi. 89.Silmus. 90.Sins saksa k. 92.End. ajaleht. 93.Sadamalinn Araali psaarel. 102.Jõgi Poolas. 106.Linn
lõuna Poolas. 106a.3,14. 109.Frantsium+lämmastik. 111.Lojaalne riigile. 113.Laste puudrit. 114.Viltu.
117.Türgi ohvitser. 120.tina. 121.Ei liha ega… 127.saksa k artikkel. 126.End. teadete agentuur. 129.Vana
Hirmus. 130.Leedu. 135.Vana Habe. 137.Ühe, üksik. 139.Eur.Liit. 140.Elanik. 141.Prodaktiinium.
143.Ühesugused. 147.Pärn. 148.Jõukas mees. 149.Valuhüüe. 152.N nimi. 153.N nimi. 154.Toorium.
155.Varandus.
LAHENDUSLAUSE: KALLID JUNNULASED, 64,142,132,82,128,72,14,146,28,92
20,43,52,32,88
136,118,57,25,43 98,101,115,70,15,49 71,75,130,62,30 135,38,63,50,123,55,126 138,16,4,77

86,11,145,92,95

Ristsõna nr. 44/9 vastus: NO IGASUGUST JAMA KA VIRUTATAKSE
Õigesti vastasid: Evi Luur (9),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(9), Aita Pikkmets(9), Kaljo Brandt(9), Leili Truus(9),
Sirje Ardan(9), Talvi Iljina(9), Jaan Viita(9), Nora Tammearu(9), Salme Pärn(8), Kalju Lootsmann(8), Kalju Koit(9)
HEAD LAHENDAMIST!
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EESTIMAA
RAHVALIIT

Jumalateenistused Mihkli koguduses
06.11 kell 14.00
kell 16.00
13.11 kell 14.00
20.11 kell 14.00
kell 16.00
27.11 kell 14.00

Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus. Armulaud
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Pikavere palvemajas
I Advendi jumalateenistus. Armulaud

 564 0300

Õnnitleme oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
ALFEI MÄND
MARGARETHA MÄND
JOHANNES PLOOM
LINDA KOIKSON
VOLDEMAR TAMMANN
ADA KOPPEL
AINO AONURM
VAMBOLA SEPP
MATI KAASEN
ALEKSANDER JEGOROV
ANDRES HIRVELA

83
85
87
75
65
65
60
60
55
50
50

tänab valijaid usalduse ja
poolehoiu eest
kohalikel omavalitsuste
volikogude valimistel
16. oktoobril 2005

JARETTA PAIVEL
JANE PERANDI

11.10.2005
13.10.2005

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Ja aina tulevad,
tulevad päevade readmõned on head ja mõnel on vead.
Kuid nad on Sinu ja Sulle olgu ainult head!

Õnnitleme Nedrema küla kauaaegset elanikku

LINDA KOIKSONI

Olid see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe.
Kellele miski polnud liigraske,
kelle käsi oli alati toeks…

Tema 75. juubelil

Soovime jätkuvat huumorimeelt,
Tugevat elutahet ja tervist veel paljudeks aastateks!

ELISABET LEHTNIIT
24.08.1919-26.09.2005
ALMA LAANESOO
21.06.1921-28.09.2005
AINO SILM
01.11.1922-21.09.2005

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Nedrema küla elanikud

Ad a !

65

Saatuse käsi iial ei väsi,
hõbeniitidest kanga ta igale koob.
Luba ta selleks iial ei küsi,
millise meetri just sinu jaoks loob.
õnnitlevad
Vaike, Õilme, Asta

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 44 73 740

