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Lõikuspidu
20. oktoobril toimus Lõpe klubis pidu, mis tuletas
meelde aega, kui saagid olid salves ja talivili külvatud
ning aeg pidutsemiseks. Nimelt toimus lõikuspidu süldi
ja pikkade laudadega.
Tuletasime nostalgiaga meelde aega, mis toona oli
meile igapäevane ja tavaline. Et asi ehtsam oleks, siis
toimus kolhoosi juhatuse koosolek, kus andsid aru nii
raamatupidaja kui partorg.
Edasi lk. 5

Vahva külaskäik Soinisse
8. oktoobril, pühapäeva hommikul algas meie reis
Soome. Algul autoga Pärnusse ja sealt edasi bussiga
Tallinnasse ning kiirlaevaga Helsingisse. Alles pimedas
jõudsime peale seitsmetunnist sõitu Soinisse, kus juba
ootasid meid vastu võtvad pered.
Edasi lk.5
Isadepäev Lõpel
Seoses isadepäevaga valmistasid lapsed koos
kasvatajate ja õpetajatega ette töise pärastlõuna, kus
isadel oli päris suur osa.
Kõigepealt näidati isadele, mida õpitud on, seejärel
mindi rühmatuppa ja klassiruumi, et proovida isside
käteosavust. Meisterdamine läks kõigil ladusalt ja tähtis
oli just see, et koos sai midagi põnevat tehtud. Alati on
kiire, aga tore, et paljudel isadel jätkus aega sellest
toredast ühisüritusest osa võtta.

12. detsembril

algusega kell 14.oo

Lõpe klubis

Koonga vald -15- PIDULIK AKTUS
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"Norby hakkab Pärnumaale ehitama suurimat „Külatee 3” raames rajatavat WiMAX Interneti võrku. Tööde käigus
kaetakse 90% Pärnumaast WiMAX-iga. Võrk valmib selle aasta detsembriks.
„Pärnu on kahtlemata suurim maakond, mida Norby maapiirkondade internetiseerimise projekti raames ehitab,”
ütles Norby Telecom AS-i WiMAX äriliini juht Ivo Saluoks. „Pärnus käib vilgas kinnisvaraarendus ning nõudlus
WiMAX Interneti järele on suur. Tänaseks on laekunud märkimisväärne kogus sooviavaldusi.”
Sooviavaldusi WiMAX Internetiga liitumiseks võetakse vastu juba täna!
Liitumisankeet asub Norby kodulehel: www.norby.ee/sooviavaldus
Esimesed kliendid saavad Pärnumaal WiMAX Interneti kasutada detsembri alguses.
Avalduste esitamiseks saab lähemaid juhiseid Koonga valla kodulehelt uudiste alt avanevast Norby Telecomi lingilt,
Norby Telecomi kodulehelt www.norby.ee või lühinumbrilt 1558.
Hindadest niipalju, et odavaim pakkett allalaadimiskiirusega 512kB peaks maksma 345.- kuus, millele lisandub
seadme renditasu 150.- kuus. Võimalik on koos internetiga kasutada ka telefoniteenust, see lisab arvele 49.KOONGA VALLAVOLIKOGU O T S U S
Koonga

19.oktoober 2006 nr 43

Koonga Põhikooli hoolekogu muudatuste kinnitamine
Võttes aluseks Koonga Põhikooli direktori avalduse 06.oktoobrist 2006
Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b:
1.Kinnitada Koonga Põhikooli hoolekogu liikmeks Mihkel Luige lapsevanemate esindajana.
2.Välja arvata Koonga Põhikooli hoolekogu liikmest Marita Lootsmann.
3.Otsus jõustub teatavakstegemisest.
19.oktoober 2006 nr 44
Koonga Lasteaed Naksitrallid hoolekogu muudatuste kinnitamine
Võttes aluseks Koonga Lasteaed Naksitrallid juhataja avalduse 17.oktoobrist 2006
Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b:
1.Kinnitada Koonga Lasteaed Naksitrallid hoolekogu liikmeteks:
Kairi Burk
lapsevanemate esindaja
Egle Seling
lapsevanemate esindaja
2.Välja arvata Koonga Lasteaed Naksitrallid hoolekogu liikmest Tiina Annuk ja Teevi Künnap
3.Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Riho Erismaa
Volikogu esimees
Volikogu istungil 23.november 2006 otsustati
1. Finantseerida täiendavalt 1 452 677.- krooniga Ühtekuuluvusfondi Matsalu alamvesikonna vee- ja
kanalisatsiooniprojekti Koonga valla territooriumil
2. Anti nõusolek Jaani kinnistu jagamiseks
3. Volitati Andres Hirvela`t ja Silver Seegar`it läbi viima korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmise
avaliku konkurssi
4. Kinnitati alates 01.jaanuarist 2007 prügiveo hinnaks kortermajade elanikele 20.- krooni ühe inimese kohta
Tähistada valla aastapäeva kontsert-aktusega 12.detsembril 2006.a Lõpe klubis algusega kell 14.00

Koonga valla arengukava ja arengustrateegia muudatused aastani 2013
KINNITATUD otsus nr 38 14.09.06 Koonga Vallavolikogu

Osaliselt või täielikult ellu viidud tegevused:
HARIDUSOBJEKTID
1 Lõpe põhikooli tualettide remont
2 Koonga lastepäevakodu remont
3 Koonga kooli staadioni korrastamine
MUNITSIPAALOBJEKTID
1 Lõpe klubi, raamatukogu ja noortekeskuse remont
3
Vallamaja
kapitaalremont
ja
vallaametnike
töötingimuste kaasajastamine
SOTSIAALOBJEKTID
1 Mihkli ja Kalli surnuaedade korrastamine, teede ja
käiguradade remont (peenkillustikuga katmine)
5 Lõpele noortekeskuse ehitus (endise OÜ Lõpe
Põllumees kontorisse
INFRASTRUKTUURID
2 Raamatukogude juurde avatud internetipunktide (AIP)
loomine: Koonga,

3 Valla veemajanduse arengukava koostamine
4 Bussiootepaviljonide korrastamine
6 Raadiolahendused; Interneti püsiühendus
7 Valla teede hooldus ja remont
8 Pikavere ajaloolise külatänava ja kiviaedade
kordategemine
10 Oidremaa külakeskuse edasiarendamine (avalik
internetipunkt, dušinurk, pesumasin)
16 Külade valgustus
MAJANDUS
1 Kõigi elanike ja ettevõtjate liitumine organiseeritud
jäätmeveoga
2 Kommunaalmajandusega tegelemine
4 Infotehnoloogi töölerakendamine, Elanike koolitamine;
Kodulehekülje koostamine;
5 Karuputke leviku peatamine ja karuputke
likvideerimine
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6 Viidaprojekt (vaatamisväärsused, mõisad, pargid,
kaitsealad jne)
13 Ümberkukkumisohus puude mahavõtmine (teede
ääred, hoonete ümbrus)
14 Hooldamata kruntide korrastamine maaomanikud,
vallavalitsus eelarve toetus Pidev
15 Investeerimisvõimaluste tutvustamine
17 Loodusturismiobjektide tutvustamine: Infotahvlite
paigaldamine;
18 Majutuskohtade rajamine: Investori nõustamine;
Koostöö investoriga;
Muudatused tegevuskavas:
HARIDUSOBJEKTID
3 Koonga kooli staadioni korrastamine * vallava-litsus
vallaeelarve, projekt 2004 … 2007
4 Koonga koolimaja kapitaalremont * vallavalitsus, riik
RIP 2006 …
MUNITSIPAALOBJEKTID
1 Lõpe klubi ja raamatukogu remont* vallavalitsus
eelarve + riigiabi 2006
3
Vallamaja
kapitaalremont
ja
vallaametnike
töötingimuste kaasajastamine * vallavalitsus vallaeelarve, muinsuskaitse, projekt 2004 …
4 Lõpe klubi ja koolimaja katlamaja renoveerimine ning
ühendamine ühise katlamajaga vallavalitsus vallaeelarve
2007
SOTSIAALOBJEKTID
3 Tarva sotsiaalmaja ehitus vallavalitsus, riik projekt +
omaosalus 2004 …
6 Oidremaa külakeskuse rekonstrueerimine ning
mänguväljakute rajamine
kohalik elanik projekt +
omaalgatus 2004 …
7 Mihkli kiriku kapitaalremont kirik muinsuskaitse 2004 …
9 Koonga lastepäevakodu hoonesse perearsti tööruumide
ehitamine vallavalitsus vallaeelarve 2007 … 2008
INFRASTRUKTUURID
4 Bussiootepaviljonide korrastamine, valgustuse
rajamine ( Lõpe bussijaama valgustus, Tarva, Kalli).
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Infotahvlite (teadetetahvlite) paigaldamine valla elanikele
teadete edastamiseks vallavalitsus vallaeelarve 2006 …
2009
8 Pikavere ajaloolise külatänava ja kiviaedade kordategemine
kohalik elanik vallavalitsus Projekt 2006 …
12 Oidrema külatee tolmuvabaks vallavalitsus Projekt +
vallaeelarve 2006 …
13 Irta majade eest tee tolmuvabaks vallavalitsus Projekt
+ vallaeelarve 2006 …
16 Külade valgustus vallavalitsus vallaeelarve 2006 …
2009
19
Matsalu
alamvesikonna
asulate
veeja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laienda-mine. ( sh
Koonga vallas uute biopuhastite ehitus, kanalisatsioonitrasside
ja ühisveevärgi rekonstruee-rimine) vallavalitsus, riik Projekt
2005 … 2008
MAJANDUS
1 Kõigi elanike ja ettevõtjate liitumine organiseeritud
jäätmeveoga Prügimajanduse korrastamine vallavalitsus,
kohalik elanik omaosalus 2006 … 2007
3 Korterelamute majandamise arengukava koostamine
vallavalitsus eelarve 2003 …
6 Viidaprojekt (vaatamisväärsused, mõisad, pargid,
kaitsealad jne): riik, vallavalitsus vallaeelarve + projekt
2003 …
7 Vanade prügilate nõuetekohane sulgemine; Koonga,
Linnumänniku, Mustunõmme, Oidremaa vallavalitsus
projekt, riigieelarve 2004 … 2009
9 Valda tutvustava trükise koostamine (voldik, kaart, tekst)
vallavalitsus vallaeelarve + projekt 2004 …
11 Pärnu -Lihula maantee äärde puhkeplats-parkla
rajamise võimalikkuse uurimine Koonga valda ja
Pärnumaad tutvustava stendi paigaldamine Panga tamme
juurde vallavalitsus, maaomanik, riik projekt 2004 …
12 Turu müügikohtade rajamine; Asukohtade valik;
Turismi meenete külatee eraettevõtjad, vallavalitsus
projekt 2004 … 2005

HAKKAME DOLOMIITI KAEVANDAMA???
Kuna mitme killustikku tootva ettevõtte varud on
otsakorral ning võimalike kaevandamiseks sobivate alade
pind seoses hoogsa ehitustegevusega järjest väheneb, on
Koonga vald kujunenud viimasel ajal väga kuumaks ja
atraktiivseks kohaks nii dolomiidi kaevandajatele kui ka
kinnisvara arendajatele.
Koonga valla piires on põhjalikumalt uuritud Koonga,
Mihkli ja Tarva dolomiidimaardlaid. Koongast põhja pool
asuva Koonga dolomiidi-maardla kogupindala on 579,6
ha, kasuliku kihi paksus 9,5 m, dolomiidivaru 45 088 000
m3; Mihkli dolomiidimaardla (Salumäest edelas) pindala
on 17,35 ha, ksuliku kihi paksus 5,0 m, dolomiidivaru 861
000 m3 ning Tarva dolomiidimaardla (Tarvalt ca 1 km
Oidrema poole) pindala on 6,85 ha, kasuliku kihi paksus
7,4 m, dolomiidivaru
509 000 m3.
Keskkonnaministeeriumile on esitanud kaevanda-misloa
taotlused Lindamäe OÜ (aadress Kärbu küla Audru vald)
ja Vestman Varahalduse AS (Rüütli 33 Pärnu), kes
taotlevad kaevandamist Koonga dolomiidimaardlas
(üleriigilise tähtsusega maardla) vastavalt 11,97 ha ja
11,87 ha suurustel pindadel. Keskkonnaministeerium
algatas
kavandatava
kaevandamisega
kaasneva

keskkonnamõju hin-damise. Keskkonnamõju hindamise
käigus kaasatakse maavara kaevandamise loa taotlemise
protsessi kõik mäeeraldise lähipiirkonna elanikud.
Pärnumaa
Keskkonnateenistusele
on
esitanud
kaevandamisloa taotluse OÜ Kivikandur (aadress
Järvekalda tee 1 Harkujärve Harjumaa), kes taotleb
kaevandamist Tarva dolomiidimaardlas (kohaliku
tähtsusega maardla). Pärnuma Keskkonnateenistus leidis,
et keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, kuid vajalik
on eksperthinnang mõjudest loodavale Karinõmme
looduskaitsealale, naaberkinnistute veereziimile, müra ja
tolmu levikule jne. ning edastas taotluse materjalid
14.11.2006 seisukohavõtuks Koonga vallale. Kahe kuu
jooksul (14. jaanuariks 2007) peame koos vallarahvaga
oma seisukoha ütlema, kaaludes väga tõsiselt kõiki
võimalikke ohte, aga ka kaevandusest tulenevat
võimalikku kasu piirkonnale. Pärnu Teedevalitsus on
esitanud kaevandajale nõude karjäärist kuni Pärnu-Lihula
teeni kulgev 4 km pikkune lõik kapitaalselt remontida ja
viia tolmuvaba katte alla.
Alljärgnevalt avaldame OÜ Kivikandur kirja, millega nad
tahavad vallarahvale tutvustada oma tegemisi Tarval.

4

JUNNUMAA KUUKIRI

Tarvalt hakkab killustikku tulema
Tiit Elner
Peagi algab töö Tarva vana kivimurru alal – OÜ Kivikandur alustab paekivi kaevandamist ja sellest killustiku
tootmist. Killustik jõuab sealt muuhulgas ka oma valla teedele.
Kivikandur alustab, arvestades 450 tuhande kuupmeetrise aktiivse varuga. Kaevandamisluba keskkonnateenistuselt on
saabumas. Varu ammendumisel jääb maastikku rikastama tehisjärv. Inimeste majadest jääb karjäär sedavõrd kaugele,
et müra pärast ei pruugi kellelgi muret tunda. „Praeguseid masinaid ja töömeetodeid ei saa müra poolest võrreldagi
vene-aegsetega,” ütleb ettevõtte juht Tiit Ploom. Karjääri vahetusse lähedusse, kus seadmete müra on kuulda, inimeste
majapidamisi ei jää. Samuti pole karjääri alal ega lähedal tegutsemist piiravaid muinsusi ega kaitsealasid, nagu
kinnitab kultuuriministeeriumi kooskõlastus.
Kaevandamise juures on üks üldlevinud hirm selle võimalikust kahjulikust mõjust põhjaveele. Ettevõtte tellitud
geoloogide hinnangu põhjal ei saa kiviammutamine siin põhjustada põhjavee taseme langust. Hinnangust lähtuvalt on
maksimaalne võimalik mõju veetasemele karjääri lähimas ümbruses 10-20 sentimeetrit ehk tühine võrreldes näiteks
mõne kuiva suvega. „Kui mõni lähikonna kaev peaks mingi ime läbi siiski kuivaks jääma, teeme omal kulul puurkaevu
asemele,” sõnab Tiit Ploom.
Täpne olles on Tarva maardla kivi puhul tegemist dolomiidiga. Sõna „dolomiit” seondub inimeste mõttes tihtigi
fassadiviimistluses kasutatavate dolomiitplaatidega. Kivikanduri mäetööde juhi Julia Gulevitši sõnul näeb ettevõte
Tarva kivi peamise kasutusalana siiski killustiku tootmist.
Killustikukoormaga veokid hakkavad karjäärist liikuma ainult Pärnu-Lihula maantee suunas. Sellega välditakse liigset
külavahel tolmutamist. Teede tolmamist saab ka vajadusel vähendada. Maanteeametiga on Mihkli-Oidrema tee
kasutamiseks kokku lepitud. Karjääri maa jääb teest 25 meetri kaugusele. Kivi ei ammutata aastaringselt iga päev, vaid
konkreetsete tellimuste täitmiseks. Eestis on nõudlus killustiku järele suur ja teedeehituse ning remondi maht jätkab
kasvamist. Asfaldiks sobivat graniitkillustikku veetakse praegu Eestisse sisse ka Soomest. Kui killustikku saab vallas
kohapealt, on see ka valla teede jaoks odavam. Ploom toob näiteks Palupera valla Valgamaal, Kohila Raplamaal ja
Nissi Harjumaal, kus samad omanikud kivi kaevandavad. Seal on kohapealseks tarbeks minev killustik märgatava
hinnasoodustusega, mis tähendab ka võimalust hoida kohalikke teid paremas korras. Killustiku tootmisel on olemas
oma kriitiline kaugus, millest kaugemale ei tasu autoga vedamine praeguste veohindade juures ära: üle 50 kilomeetri
on juba õige kulukas. Seepärast arendavadki firmad karjääride võrgustikku üle Eesti.
Tiit Ploomi kinnitusel saab karjääris tööd kümmekond inimest. Vaja läheb traktoristilubadega mehi töötama
ekskavaatoril, laaduril, purustil. Karjääri ei rajata ühtegi statsionaarset ehitist. Mäeeraldise ehk kaevandamisala
suurus on 5,85 hektarit, selle teenindusmaa 6,62 hektarit. Karjäär asub täielikult riigimaal. Peamiselt on tegu täis
kasvanud kunagise heinamaaga, kus esimese Eesti Vabariigi ajal on ka kivi murtud. Mullakiht keskmiselt kaheksa
meetri paksuse paekihi peal on õige õhuke. Kaevandamise lõpetamisel jääb maha uus järv. „Kohalikel inimestel tekib
koht, kus suvel ujumas käia,” leiab Julia Gulevitš.

Mardipäeva mardijooks.
Mardipäeva õhtu algas riiete sebimisega, sest ega iga
riietus mardile selga sobi. Ja üks korralik näomaaling
peab tänapäeva mardil ikka olema. Kõik korras, asutasid
mardid ennast minekule. Väike plaan peetud, suunduti
esimese trepikoja poole ning esimese korruse ukse taga
löödi laul lahti. Polnud sest häda midagi, et hääl veel veidi
roostes. Igatahes poole laulu pealt läks uks valla ja lahke
perenaine kutsus mardid tuppa. Mina kui martide turvaja,
jäin ukse taha ootama. Programm ette lauldud ja tantsitud
ning esimesed kommid kotis, suundus lõbus seltskond
järgmisele korrusele. Järjekordse laulu valutavatest
varvastest ja külmetavatest küüntest
ette laulnud, sammusid mardid uljalt
vallavanema korteri uksest sisse.
Kõige rohkem rõõmustas martide üle
koer Pätu. Ta kargles ja hüppas, nagu
tahaks terve programmi ise martide
eest esitada. Ja kõik kordus uuesti.
Tantsud ja laulud esitatud, kommid
kotis, väljusid mardid õnnelike
nägudega.
Õues selgus, et jooksmas on veel mõned mardid. Kuid
nendel oli seekord teine tee valitud. Meie mardid aga
marssisid muudkui treppidest üles ja alla. Oli ka neid
kelle ukse taga kurvalt hädaldati oma muret, kuid uks jäi
suletuks.
Kõik trepikojad läbitud, suundusid mardid kaugematele
radadele. Tiigi äärne pererahvas oli väga lahke ja lubas

martidel ise suurest kotist kommi võtta nii palju kui
pihku mahtus.
Teekonnal väikeseks puhkuseks tehti peatus bussijaama
tiigil. Mardid nautisid esimesi talverõõme tiigil uisutades.
Eks väike puhkus kulub ju marjaks ära. Seda arvasid ka
teised martijooksjad ja varsti liugles tiigi jääl hulk
lõbusaid marte. Minul ei jäänud muud üle kui fotokat
klõpsutada ja lõbusad hetked pildile jäädvustada. Eks
martki tahab vahel minevikku meenutada fotoalbumit
sirvides.
Mida mardid ise sellest loost arvavad? „Mina nägin välja
nagu hästi–hästi paks vang. Merle juures
tegime näod pähe - need olid hirmsad.
Läksime ka õp. Anneli juurde, kes andis
meile kaks rasket ülesannet.”
„Me hakkasime minema vallavanema
juurde. Seal lasti meid sisse ja vallavanem
küsis meie käest mõistatusi. Ta tänas meid
ja andis hästi palju komme.”
„Seal oli ka huvitav, sest vallavanema
koer Pätu oli nii õnnelik, et lausa hüppas
rõõmust lakke.”
“Järgmisena läksime Sale juurde. Tema esitas meile hästi
palju küsimusi ja andis hästi palju asju: õunu ja komme.”
Siinkohal tahaks tänada kõiki neid, kes vanu kombeid
meeles peavad ja aitasid väikeste mardisantide kotti täita
Liina, Marelle, Kadi ja Merlega koos käis marti jooksmas
Riina Kappak
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Koidula luulekonkurss
Igal aastal viiakse Pärnu maakonnas läbi Koidula luulekonkurss.
Koonga kool on sellest mitmeid kordi osa võtnud ja Siim Nõmm
kui hea luulelugeja on ka alati tunnustust väärinud. Selleks, et leida
koolist uusi talente, korraldasid huvijuht Riina Kappak, eesti keele
õpetaja Anneli Minn ning algklasside õpetajad Leelia Siimer ning
Karin Roosileht koolisisese Koidula luule lugemise konkursi.
Koidula luule lugemise päev toimus 14. novembril Koonga lasteaia
saalis. Luuletuste lugejaid oli hästi palju ning nii mõnigi ettekanne
oli nauditav, nii et tulevasi ilulugejaid on koolis küll. Koidula
luuletustele vahepalaks esitasid lapsed õpetaja Aili Kaljula
juhendamisel mõned laulud. Ka nende laulude sõnad oli kirjutanud
kuulus isamaalaulik Lydia Koidula.
Luulepäev läks korda ja pakkus lastele esinemisrõõmu. Kahju
ainult, et külarahvast selles ürituses nii vähe osales. Otsustasime
sellise luule lugemise päeva ka järgmisel aastal korraldada, siis
teate, kuhu tulla.

Vahva külaskäik Soinisse

Koonga Põhikool kiidab oma
I õppeveerandi tublisid õppureid:
1. Kätlin Mitt
- 2. kl
2. Anne-Liis Koppel
- 2. kl
3. Triinu Nurmjõe - 2. kl
4. Natalja Pinajeva
- 2. kl
5. Kaspar Roosileht
- 2. kl
6. Nele Raudpuu
- 2. kl
7. Cristi Treumann
- 2. kl
8. Andri Annerviek
- 2. kl
9. Mart Mägi
- 3. kl
10. Kevin Pool
- 3. kl
11. Siim Siimer
- 3. kl
12. Kadi Tamsalu
- 3. kl
13. Kimmo Kuru
- 5. kl
14. Marelle Minn
- 5. kl
15. Liina Mäesepp
- 5. kl
16. Triin Nõmm
- 7. kl
17. Siim Nõmm
- 8. kl
18. Helen Kuru
- 9. kl

8. oktoobril, pühapäeva hommikul algas meie reis Soome. Algul
autoga Pärnu ja sealt edasi bussiga Tallinnasse ning kiirlaevaga
Helsingisse. Alles pimedas jõudsime peale seitsmetunnist sõitu
Soinisse, kus juba ootasid meid vastu võtvad pered.
Esimene päev kulus sisse elamiseks, teisel päeval käisime koolis
tundides ning muuseumis ja Soome suurimas kaubanduskeskuses.
Õhtul olime ühe soome poisi, Tuoma juures. Seal oli väga lõbus,
kuna tema ema oli pagar ja tal oli maja alumisel korrusel oma
pagaritöökoda. Saime seal palju maiustusi ja küpsetisi.
Kolmandal päeval peale tunde viidi meid ujuma ja Pirkanpohja
kunstimuuseumisse. Õhtul oli disko. See oli väga lahe ja tantsitud
sai palju. Kahju, et juba kell kümme oli lõpp.
Järgmisel päeval külastasime Volcano keskust, kus tutvusime
päikesesüsteemiga, saime tunda maavärinat ja vaatasime erinevaid
kivimeid.
Õhtul oli pitsade küpsetamine kooli õppeklassisTpildil): iga pere
tegi pitsasid eraldi ja pärast proovimise ajal selgus, et meie oma oli
kõige parem.
Hüvastijätt viimasel päeval oli raske. Meil oli Soinis väga lõbus ja mõtlesime, et tahaks sinna jäädagi. Me lubasime, et
tuleme suvel tagasi ja nemad omakorda tulevad vahel Pärnusse.
Kui pärast pikka tagasisõitu lõpuks koju jõudsime, siis oli nii hea olla.
Soinis käisid Jaanika ja Krista Päästel, Triin ja Jaan Palm, Geneli ja Gert Paabut. Muljed panid kirja Triin ja Geneli.

Ülle Andrea

Lõikuspidu
Kord nägi ette ka parteilisele vastutusele võtta
mõni ebasoovitav element, keda pealekaebamise
järel tuli korrale kutsuda või siis esimehe
silmarõõmule kiitust avaldada. Tuli leida ka
eesrindliku töölisklassi seast juurdekasvu partei
ridadesse.
Tollased partorgi T vasakul pildil) manitsevad
kõned olid isegi kolhoosi juhtkonnale pikad ja
igavad. Silm vajus nii mõnelgi ettekande ajal
kinni. Toetuse avaldamiseks oli enne uinakut
aegsasti käsi püsti jäetud. Nii juhtus ka meie
koosolekul.
Osad pidulisedki olid vaeva näinud ja peole tulles stiilselt riietunud.
Üllatusena astus rahva ette „Heli Lääts” T paremal pildil), kes mõnegi pidulise
ära pettis. Esineja malbed viisid ja lavamaneer tulid nagu ehtsalt lauljatarilt.
Õhtut juhtis proua Asta Reinhold, kes pani rahva nii laulma kui tantsima.
Muusikat tegi Koonga ansambel ja kõlasid tuttavad viisid vanadest aegadest, mis pani nii mõndagi meenutama.
Rahvast oli saal täis ja õhtu läks kenasti korda.
Merike Pikkmets
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Horisontaal: 1.Valla pikaealine, en+n. 8.Valla pikaealine, en+n. 16.A Dato. 17.Neli. 22.Maadleja, en+n. 25.Hiljuti 60 saanud
tippjuht, n+en. 26.Ühesugused. 27.Idamaine m nimi. 30.Naturaallogaritm. 31… Eesmaa. 33.Sidesõna. 34.Sõnaga seonduvad Siberi
vangilaagrid. 35.Linn. 37.Pedagoog (surnud 1965.a., seadnud tantsu “Tuljak”, “Kaera-Jaan” jne. Alates 1992 temanimeline elutöö
preemia)in+n. 40…Amalia-luise, Tartu näitleja, s. 1949. 41.Usbeki raha. 42.Tsentner. 43.Näitlejanna, en+n. 46.Oh-…!, imestushüüe.
47.Koht Lihula v. 49.Kurb, ingl.k. 51.Kirjanik, n+in.(“Õitsev meri”). 52.Mängujärk. 54.Ingl. härra. 55.Jo… “Kevade” tegel. eesnimi.
56.Laari valitsuse sots.minister, n+in. 57.Pro. 58.Spordivahend. 59.Rahva Rinne. 60…de Janeiro. 61.jõgi L-Indias. 64.Üht
naisterahva riideeset. 65.koht Audru v. 67.Tänav Pärnus. 68.Džaul+Gallium. 70.Rahvusvahelised veid. 71.Kunsti Instituut. 72.2x
sina. 73…mi, palav. 74.Luuletaja, in+n, s. 1969. 78.Näitlejatar, in+n. 81.Kindralmajor, Kaitsejõudude Peastaabi ülem.
86.Ühesugused. 89-a.Õu. 90.eetika mõiste. 91.Tehniliste Teaduste doktor, n+en. s. 1989. 94.Istub Pärnu rannas, in+n. 96.Linn LUraalis. 100.”Maa ja Rahvas” autor, in+n. 103.…Asta, näitleja, s.1993, Endla, Estonia (Pipi Pikksukk, muinaslugu muusikas, Viini
veri jne). 108-a.Küla Hanija v. 109.Aukohustus. 111.Ellen …, lastekirjanik. 113.Vabariik. 114.Surm, sks. k. 115.Kaksis. 116.näitleja,
humorist. 118.Maletaja, n+en. 119.Isik.asesõna. 120.Eur.Liit. 121.N nimi. 124.Kõik kaashäälikud. 126.Asula Araabia psaarel.
127.…s, n+en. 130.18, 23,1. täht tähestikus. 131.Väike süvend. 133.Ühesugused. 134.Rahvusooper. 135.Omab OM pronksi
kergejõustikus, n+in. 137.1 cm meetrist on… .
Vertikaal:2.…Nõmm, esikaunitar. 3.N nimi. 4.Raas. 5.M nimi. 6.Hõlmikpuu. 7.Am.osariik.…ma. 9.… Rein, näitleja. 10.Ühistesse
läänemeelsetesse relvajõududesse. 11.Rõhutud olek. 12.Korvpalli treener. 13.Põhja-Eesti kõrgeim mägi …gi. 14.siga ingl.k.
15.Lauljatar, in+n. 18.Broom. 19.Ühesugused. 20.Lennuk. 23.Isik.asesõna. 24.mister. 28Ühes Abja v. külas. 32.Jõgi Pakistanis.
36.lühend Aleksandrist. 38.Vankri detail. 39.N nimi. 40.…älbe, en+n. 41.invaliid. 42.Poliitik, in+n. 45.Nikolai …, maalikunstnik, s.
1940. 55-a.Nahahaigus. 48.…-Maria Kokamägi. 50.Noot tähtnimega C. 51-a.EWR kindralmajor. 66.Küla Harglast loodes.
68.Kirjanik, in+n. 69.M nimi. 70.Isik.asesõna. 71.…a, rdjaam Tallinn-pärnu liinil. 73.Valla pikaealine, en+n. 76.…l, Aadama ja Eeva
poeg. 77.Vello Aguri. 80.… Ly, Feliks Moori abikaasa, s.1967. 82.… Oit. 83.Vald P-maal. 84.M nimi. 85.Kõik kaashäälikud. 87
EWR kindralmajor, Saksa ajal politseis, omakaitses. Lasti maha 1944 Butõrka vanglas. 88.Silmeti boss. 89.Näitleja n+in. 92.
Riigikogu eksesimees. 95.Sots.Demokr. juht. 98.M nimi. 99.eno …, kirjanik. 101.Gildi Trahter. 105.… Longa. 106.Asula IPrantsusmaal. 107.Terminaatori kitarrist. 108.Europarlamendi liige eestl., en+n. 110.Pisike viga. 112.Muistne kindlustatud asula
Pirita jõe ääres. 117.Ruteenium. 118.…e, kuulub iga lastepargi inventari, om. käändes. 119.Isikl.asesõna. 123.2x OM pronks, elab
Pärnumaal,n+in. 125.Helilooja, n+in. 126.Ujuja. 128.See ingl.k. 132.Eks telereporter. 138.Imiku asendustoitja. 139.…nas, jõgi
Leedus. 140.Doktor. 141.Graafik, in+n. 142.Eesti rahvusest sõjaväearst, 1849.77, tsaari ihuarst.
LAHENDUSLAUSE: 93,63,6,65,75 51,102,62,25,85,129 12,79,32,39,40,104,29,97,44,75,108,136,86,122,56,21 !
Ristsõna nr. 55/8 vastus:

KASVAB VEEL EESTIMAAL KANGEID MEHI

Õigesti vastasid: Evi Luur (8), Tiina Lipp(5), Ain Soome(8), Aita Pikkmets(8), Leili Truus(8), Sirje Ardan(8), Talvi Iljina(8), Jaan
Viita(8), Nora Tammearu(8), Salme Pärn(8), Kalju Koit(8)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele

NB! ETTEVÕTJAD!
KELLEL ON OLEMAS LUMETÕRJEKS SOBILIK TEHNIKA NING
HEA TAHE HOIDA OIDREMA PIIRKONNA VALLA- JA
AVALIKUD TEED SAABUVAL TALVEPERIOODIL LUMEST
PUHTAD, TEHKE OMA KIRJALIKUD PAKKUMISED
08.DETSEMBRIKS 2006 aadressil Koonga Vallavalitsus, Koonga 88401,
märgusõna „TALV“.
Pakkumises märkige ära masina mark ja töölaius ning tunni või kilomeetri hind.
Info tel. 447 3746 või 525 8769 Silver Seegar

TULE
V Õ I M L E M A!
Igal teisipäeval,
kell 15.00
toimub Lõpe klubis
ravivõimlemine.
Tule ise ja kutsu sõber
kaasa, see on sulle tasuta,
kaasa saad hea
enesetunde.
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Lepiku Lihatööstus Vana-Vigalas pakub kiiremas korras tööd järgmistele töökohtadele:
Tapjad,
transporttöölised, kondistajad, fileerijad, pakkijad, hakklihameistrid, koristajad sekretär-asjaajaja(HACCP/koolitus).
Vajalike koolituste saamine Lepiku Lihatööstuse kulul. Palk kokkuleppel.
Kontakttelefon tööpäeviti 56 502 666 Björn Kass

03.12 kell 11.00
kell 14.00
10.12 kell 14.00
17.12 kell 11.00
kell 14.00
24.12 kell 15.00
kell 17.00
25.12 kell 11.00
31.12 kell 17.00
01.01 kell 11.00
07.01 kell 11.00

Jumalateenistused Mihkli koguduses
I Advendi jumalateenistus armulauaga
Palvetund Koonga raamatukogus
II Advendi jumalateenistus. Laulab Eesti Raudtee segakoor
III Advendi jumalateenistus. Laulab Paikuse segakoor “Sireli”
Palvetund Koonga raamatukogus
Jõuluõhtu jumalateenistus Pikavere palvemajas
Jõuluõhtu jumalateenistus kirikus
I Jõulupüha jumalateenistus ja koguduse jõulupuu
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
Uue aasta jumalateenistus
Jumalateenistus

 564 0300; 445 7599
Alates esimesest advendist on pühapäevased jumalateenistused Mihklis algusega
kell 11.00. Erandina on II advendi jumalateenistus alguseg 14.00.

Helmi Kibur
RENARDKRANGOLM
Tuultega sügis ja õitega suvi
80 korda
nad läksid ja tulid.
Peatu hetkeks ja tagasi vaata,
eks mõndagi neist
oli kahju Sul saata.

Olgu valgust üle varjude,
olgu rõõmu üle murede,
olgu tervist üle valude,
olgu jõudu üle südamevarude.

14.11.2006

Õnnitleme novembrikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme suurel juubelil!
Endised kaastöötajad
Koonga söökla päevilt

Marjo Kapak
Maia Tael
Pikavere Küla Selts

INNA OJADE
MIHKEL VÄLJAMÄE
HILDA PIILE
MIHKEL PÄRNA
HELMI KIBUR
HELMUT PÄRNSALU
MART LORENTS
EINO VEEPALU
REIN VILL
AIN ALBERG
HANNU MIKAEL LEHTINEN
LOIT LAANESOO
ANDRES SÕRMUS
HELDOR LEMBER

10.12 kell 14.00
laulab Mihkli kirikus
Eesti Raudtee
segakoor
17.12 kell 11.00
laulab Mihkli kirikus
Paikuse segakoor
"Sireli"
RENARD KRANGOLM
14.11.2006

29.dets. kell 20.00Lõpe klubis

AASTALÕPU PIDU
Tantsuks ans."HEA MEELEGA"
õhtut aitab sisustada
õhtujuht SILVER TAMM
Töötab baar
Pilet:eelmüügist 21.detsembrini 50.-;
27.detsembrini 60.- ja kohapeal 70.-

Laupäeval, 9.detsembril
LÕPE

Õnnitleme novembri
sünnipäevalapsi!

O Ü K õ i ma M õ i s
Ostab kasvavat
k üt t e p u u m e t s a .
Telefon 51504444
44 70540

kell 14.00

KLUBIS

Arsise laste kellade kontsertansambli jõulukontsert
dirigent Aivar Mäe

93
91
82
80
80
75
70
65
60
60
55
55
50
50

Pilet: täiskasvanule 50.-; pensionärile ja lapsele 30.Pileti võiks osta eelmüügist(Koongas H.Mitt; Oidremaal
M.Paarasma; Lõpel M.Lauk)aga saab ka kohapeal.
Kindlasti teatada oma bussisõidu soovist kontserdile ja
tagasi hiljemalt 8-ks detsembriks.
Buss liigub, kui on soovijaid järgmiselt: Koongast 13.00;
Mihklist 13.10; Tarvalt13.20; Oidremaalt 13.30, kui vaja
käib ära ka Kallis, aga ikka siis kui meile on teatatud.
Tulge kuulama ja vaatama, saate suurepärase
jõulumeeleolu
Info telef.4462234; 55634255

HELMUT KIBUR
22.06.1934-07.11.2006
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Võidukas mälumäng
15. novembril toimus Pärnu maakonna mälumäng
„Varia” 5- 9. klassini.
Lõpe koolist osalesid seal Rita Nazarova, Kelly Ardan,
Kaidi Vendelin, Riine Roseniit ja Hendrik Merihein.
Kohale mindi endast parimat andma, aga tulemusi
kuulates oli rõõm suur. Tulemuseks oli II-III koht, mida
jagati Audru Keskkooliga. Igati kõrge koht, et oma
tulemusest rõõmu tunda. Heale tulemusele aitas kaasa
juhandajana õpetaja Aide Uustamm.
Jõulupeod
LÕPEL
19. detsembril kell
22. detsembril kell
KOONGAS
18. detsembril kell
21. detsembril kell

15.3o lasteaed
18.00 kool
16.oo lasteaed
16.oo kool

MEENUTUSI KESK-NORRAST⁄7
Bergenis on Norra kuningal oma loss, kui ta seal viibib.
Bergenis kasvab väga palju rododendoreid ja forsüütiaid, see kõik teeb kevadel linna väga kauniks.
Edasi sõitsime laevaga saarele viiuldaja OLE BULLI majamuuseumi. Ole Bull hakkas 5.
aastaselt viiulit mängima ja juba kaheksaselt mängis orkestris. Vanematele see aga ei meeldinud ja
18. aastaselt saatsid nad poja õppima vaimulikuks. See aga ei meeldinud Olele ja vastu vanemate
tahtmist sai temast kuulus viiulikunstnik. Ole Bull oli abielus prantslannaga, neil oli palju lapsi,
elasid eraklikult maakohas talus. Ole Bull ise oli palju kodust ära, isegi 7 aastat järjest. Naine oli
üksi lastega, jäi vaimuhaigeks ja suri varakult.
Ole Bull abiellus uuesti ameeriklannaga, neil
sündis 1 laps. Viiuldaja oli suur naiste lemmik.
Maja, kus kunstnik elas, on väga peenete puidust
nikerdatud pitsiliste mustritega kaunistatud
)pildil). Tõeline vaatamisväärsus.
Tuli aeg kohaliku giidiga hüvastijätuks. Tänasime
Inest ja
suundusime iseseisvalt Bergeni
akvatooriumisse. See mitmekesine veealune
maailm oli jälle tõeline elamus. Seal oli kõike:
kalad, krabid, konnad, kilpkonnad, krokodill,
pingviinid, hülged, pisikesed ahvipärdikud,
kägistaja madu, jne.
Bergenis on päris suur kalaturg. Vaatasime ringi ja saime ka maitsta päris eksootilisi elukaid.
Kodustele võtsime suveniirina kaasa suitsutatud vaalaliha. Liha ise on musta värvi ja maitseb nagu
loomaliha. Kohapeal pandi meie silme all kaup vaakumpakendisse ja säilimisajaks lubati 10 päeva.
Teel kämpingusse vaatasime STEINDALFOSSENI juga, läbisime veel mitmeid tunneleid, sõitsime
praamiga ning jõudsime Kinsarviku kämpingusse.
TJärgneb…)
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

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

