Koonga valla leht
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jaanuar

2007
Tähtis päev
15. detsembril said taas Koongas kokku
valla kõige väiksemad. Aasta jooksul
sündis meiele 12 uut ilmakodanikku.
Vallavalitsus tunnustas tublisid vanemaid ja
pisikestele kingiti esimene album, kuhu aja
jooksul
kogunevad
pildid
jäävad
meenutama nii sündi, esimesi samme kui ka
juba suuremaid ettevõtmisi.
Südamlikust vastuvõtust jäi mälestuseks
ühiselt tehtud pilt.
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Tallinnas teletööd ja multifilmide
valmimist kaemas
Taas kord kirjutas Lõpe Põhikooli huvijuht Sirje
Kaska (suured tänud talle) lastele projekti, mille
käigus külastati teletöö telgitaguseid.
5. jaanuari hommikul algaski sõit Tallinna poole.
Kohale jõudes oli esimeseks külastuspaigaks
Telemaja.
Loe lk 3

Valdadevahelised XXVIII talimängud
jälle hoos.
3

Alanud on jälle valdadevahelised talimängud.
Ka Koonga valla võistlejatel on juba võimalus olnud
nendest osa võtta. Esikolmikusse seekord pääseda ei
õnnestunud, aga tulemused on igati väga tublid
neljandad kohad. Lauatennises saavutati IV koht.
Võistlesid Elmar Pärnsalu, Johannes Linder, Eve
Linder ja Indrek Erismäe.
Males esindasid meie valda Reet Pikkmets, Tauri
Pikkmets, Riine Roseniit, Tõnis Zaitsev ja Liina
Merihein.
Sangpommi kahevõistluses katsusid jõudu Gert
Paabut, Rünno Köidam, Indrek Erismäe ja Johannes
Linder. Snagpommis saavutati valdade vahelises
võistluses samuti IV koht.
Riina Kappak
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Dolomiidikaevandamise võimalikkusest Koonga vallas.
Kuna tegemist on aktuaalse ja suhteliselt uue asjaga
Koonga vallas, siis vääritimõistmise ärahoidmiseks
oleks siinkohal ehk mõningate selgituste andmine
asjade käigust täiesti asjakohane. Esimese ehmatuse
oleme juba üle elanud ja ka esimesed arvamused
asjast on välja öeldud ning see kõik on täiesti
loomulik asjade käik. See, et esimese mõttena tuleb
pähe „ei” on ka arusaadav, sest tegemist uue ja
küllalt keerulise asjaga, mis võib kohalikku
sisseharjunud elu-olu muuta väga olulisel määral ja
vastuseta küsimusi ning lahendamist vajavaid
probleeme tekib samuti kuhjaga. Siinkohal
meenutuseks, et Pärnumaa Keskkonnateenistus
menetleb
kaevandamisloa
andmist
Tarva
dolomiidikarjääris
OÜ
Kivikandurile
ja
Keskkonnaministeerium Koonga dolomiidikarjääris
AS Vestman Varahaldusele ja OÜ Lindamäele.
Nagu näha on menetlus käivitatud kahes karjääris,
millest ühe puhul on tegemist Riiklikus
Maavararegistris oleva karjääriga ja seepärast on
menetlejaks ka Keskkonnaministeerium ja teisel
juhul kohaliku maavaraga ning menetlejaks
Pärnumaa Keskkonnateenistus.
Tänase päeva seis on selline, et asjaajamine on
mõlemal juhul üsa alguses ja lõplike järelduste ning
otsuste langetamine seisab veel ees. Tarval toimus
rahvaga arutelu 8. jaanuaril, kus pandi kirja kõik
tekkinud küsimused ja edastati need Pärnumaa
Keskkonnateenistusele. Koonga rahvaga toimus
keskkonnaauditis käsitletavate küsimuste arutelu 12.

jaanuaril, kus samuti pandi auditi läbiviijate poolt
kirja kõik üleskerkinud ja lahendamist vajavad
küsimused ja probleemid. Seega oleme mõlemal
juhul menetlejatele teada andnud kõik oma mured
seoses võimalike kaevanduste avamisega ja ootame
nüüd loomulikult neile ka ammendavaid vastuseid.
Peale
küsimustele
vastuste
saamist
ja
keskkonnaauditi avalikku arutelu peaksime
hakkama kaaluma võimalike kaevanduste nii
negatiivseid kui ka positiivseid mõjusid meie elule ja
keskkonnale ning alles siis saab langetada otsuse,
kas me soovime kaevandusi või mitte. Olgu
siinkohal öeldud, et otsustajaks antud küsimustes on
vallavolikogu ja seega pole vaja karta, et vallarahva
arvamusega ei arvestata või tehakse seda liiga
pealiskaudselt.
Kindlasti
arutatakse
kõiki
üleskerkivaid probleeme ja tehakse otsus, mis on
parim Koonga vallarahvale ning seda põhjendatult.
Põhirõhu paneksingi siin sõnale põhjendatult ja seda
mitte sellepärast, et seda nõuab hea tava ja soliidne
asjaajamine vaid ikka sellepärast, et tehtud otsustega
oleks rahul suurem enamus kõigist neist, keda see
puudutab ja et poleks kellelegi ka alusetult ülekohut
tehtud. Kindlasti pole seda teha kerge, sest mõlemal
juhul, kas öeldes „ei” või „ja” kaevandustele, on
sellel oluline mõju valla tulevikule.
Kuna usun, et Koonga valla tulevik on oluline igale
vallakodanikule, siis kutsun kõiki antud küsimuste
arutelul aktiivselt osalema, sest tegemist ühe
kaalukama otsustusega valla ajaloos. vallavanem

Internetiühenduse võimalustest Koonga vallas
Seoses „Külatee 3” raames toimunud riigihankega
ehitas Norby Telekom AS Pärnumaale WiMAX
internetivõrgu, mis valmis detsembris 2006. Seoses
antud hankega paigaldati seadmed ka Tammaru
mobiilimasti, pakutud levialaga kuni 15 km. Reaalselt
jääb leviala ilmselt väiksemaks ja piirdub 10 km-ga,
kuid kõik kes antud piirkonda jäävad võivad esitada
sooviavalduse Norby kodulehel:
www.norby.ee/sooviavaldus. Samuti saab koduleheküljel tutvuda hinnakirja ja liitumistingimustega
ning lisainformatsiooni saab Norby Pärnumaa regiooni
esindusest telefonil 666 1000. Seadmed paigaldatakse
firma poolt, soovitan neid rentida, kuna need sobivad
ainult antud võrku.
Samuti on vahepeal edasi arenenud Elioni võrgus
telefoni omavate kodanike internetivõimalused.
Interneti püsiühenduse
saavad taotleda kõik
telefoniomanikud, kui ka need, kes asuvad
kaabelvõrguga kaetud piirkonnas. Lõpel ja Oidremal
on tänaseks juba ka liitunuid. Täpsemat infot ja taotlusi
saab esitada Elioni esinduses Hommiku tn.17 Pärnus,

Elioni infoliinil 165 või Elioni kodulehel
www.elion.ee..
Ka on endiselt kättesaadav traadita internet, mida
arendab ja haldab Pärnumaa Ettevõtlus ja
Arenduskeskus. Mastid asuvad Koongas, Lõpel ja
Oidremal ning kliendi ja masti vahel peab olema
otsenähtavus ja töökauguseks on kuni 5 km. Leviala
kaardi ja hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel
www.peak.ee. Lisainfo telefonil 445 5556.
Vastuvõtuseadmete komplekti maksumus koos
paigaldusega algab 3500 kroonist ja sõltub kaugusest
mastist.
Ka on tasuta töötav WI-FI võrk valla raamatukogudes
nii Koongas kui ka Lõpel, kus saavad vallakodanikud
töötada oma arvutiga ja kus on statsionaarsed internetti
ühendatud arvutid ka kohapeal. Selline on siis seis
tänasel päeval, kuid nagu näha on internetiga katmata
veel suur osa valla territooriumist ja seega edasine
tööpõld veel lai, sest rahul saame olla alles siis, kui igal
vallakodanikul on püsiühenduseks võimalus.
vallavanem
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Siseministeerium võtab kasutusele e-valijakaardi
8. jaanuarist kuni 31. jaanuarini, on kodanikel
võimalus
tellida
Riigikogu
valimisteks
elektrooniline valijakaart ning loobuda paberil
valijakaardi saamisest. Elektrooniline valijakaart
saadetakse valija ametlikule e-posti aadressile
(@eesti.ee).
Siseministeerium koostöös Riigi Infosüsteemide
Arenduskeskusega võtab kasutusele e-valijakaardi,
mis
on
kättesaadav
Kodanikuportaalis
https://www.eesti.ee.
"Elektrooniline valijakaart on inimesele mugavam ja
näitab ka tema keskkonnasõbralikku käitumist, sest
meiliaadressile tuleva teate korral ei saadeta enam

paberil valijakaarti koju", ütles rahvastiku
toimingute osakonnajuhataja Enel Pungas.
Elektroonilise valijakaardi teenuse kasutamiseks
tuleb enda ametlik @eesti.ee e-posti aadressi
Kodanikuportaali
keskkonnas
suunata
oma
kasutatavale e-posti aadressile.
Siseministeerium saadab hiljemalt 12. veebruariks
2007 valijale valijakaardi. Need valijad, kes
loobuvad
paberil
valijakaardist,
saavad
elektroonilise
valijakaardi
ajavahemikus
5.
veebruarist-12. veebruarini 2007 ametlikule e-posti
aadressile (@eesti.ee).
Siseministeerium,
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

Koonga Vallavalitsus teatab, et maareformi seaduse § 233 alusel kasutusvaldusesse antava vaba
põllumajandusmaa plaani ja registreerimislehe avalik väljapanek toimub Koonga vallamajas kuni
10.02.2007.
Avaldusi maa kasutusvaldusesse saamiseks saab esitada Koonga Vallavalitsusele hiljemalt ühe
kuu jooksul plaani ja registreerimislehe avaliku väljapaneku lõppemise tähtpäevale järgnevast
päevast arvates. Avalduse võib saata ka tähitud kirjaga.
Tallinnas teletööd ja multifilmide valmimist kaemas
Telemajas õnnestus näha “Pehmete ja karvaste” lindistamist ning
“Tommi ja Anni” stuudiot, kus nad parasjagu end rolli sisse elasid.
Vaatasime üle ka teised stuudiod ning majas asuvad muuseumid.
Telemajale ring peale tehtud, suundusime Eesti joonisfilmide
valmimisega tutvuma.
Meie viimaseks külastuspaigaks oli aga Nukufilmi maja. Jahmatama
pani tõsiasi, et ühe sekundi valmimiseks on vaja pildistada 25 kaadrit.
Meile näidati uusimaid nukufilme. Küsimusele, miks ei võiks seda kõike
tänapäeval arvuti abil teha, oli vastus lihtne: “Neid arvutil tehtud … näete
te iga päev televiisorist, nukufilm peab kestma jääma.” See seal ei ole
lihtsalt töö, need inimesed on fanaatikud. Tundub, et enamus nende aeg ja
elamine on selles stuudios. Meil sellest osa saamiseks oli vaja ühte pisikest
projekti, nende töö aga seisabki projektide najal.
Väiksemad reisikaaslased olid kodu poole sõites päris väsinud, aga
see kõik tasus ennast ära. Päev oli väga huvitav ja põnev.
Täname Kultuuriministeeriumi ja Koonga Vallavalitsust, et leidsite
võimaluse
meid
toetada
ning
muuta
4
koolivaheaeg
huvitavamaks.
Annika Urbel
Kelly Ardan (pildil) Lõpe Põhikooli 6. klassist
osales loodusajakirjade viktoriinis ning saavutas
väga hea tulemuse jagades I-II kohta maakonnas.
Õnnestumisi ja häid tulemusi teiseks poolaastaks
kõigile!

23. veebruaril

Kiidame Lõpe Põhikooli
tublisid õppureid
II veerandil:
2. klass
Karin Mihklepp
Sander Trel
Kalmer Kaljula
3. klass
Marii-Heleen Lohu
Mait Reinart
Gen Gnezdov
Karmo Kaljula
Madis Mihklepp
Erlyn Mugu
6. klass
Kelly Ardan
Karmen Käänik
Siim Reinart
8. klass
Hendrik Merihein
9. klass
Riine Roseniit
Aliise Allik
Liina Merihein
Kaisa Mihklepp

kell 20.oo

KOONGA VALLA 15. AASTAPÄEVA PIDU
Õhtut sisustavad külalised nii lähemalt kui kaugemalt.
Registreerimine17-nda veebruarini, osamaks 25.Info tel. 4462234, 55634255 (Maie Lauk)
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Valimised – Keskerakonna programmist 2007 – 2011

Keskerakonna eesmärgiks on terve Eesti regionaalselt ja
sotsiaalselt tasakaalustatud areng ning maaelu säilitamine ja
edendamine. Kohalikul omavalitsusel on kandev roll kohaliku
elu edendamisel. Läbi kohalike omavalitsuste suudab riik
kõige paremini tagada kõigi inimeste heaolu, seetõttu on
käesolevate valimiste peamiseks küsimuseks kujunenud
sotsiaalne heaolu ja tervishoid ning selle tagamine kõigis Eesti
piirkondades.
Keskerakonna tervisepoliitika põhineb väärtustel, milleks on –
igaühe õigus tervisele, ühine vastutus tervise eest, võrdsed
võimalused kõigile, sotsiaalne kaasatus. Tervishoiu muutmine
eraõiguslikuks oli patsientidele kahjulik otsus. Ühine avalikõiguslik ravikindlustusraha peab jaotuma solidaarselt.
Eesti inimeste keskmine eluiga on ca 72 aastat, mis on
Euroopa Liidu üks madalamaid. Alkoholi liigtarbimine on
madala keskmise eluea ja seda tingivate liiklusõnnetuste, tuleja vägivaldsete surmade arvu peamiseks põhjuseks. Õigete
väärtushinnangute kujundamiseks lastel ja noortel tuleb
keelustada alkoholireklaam. Alkoholi liigtarbimise suhtes peab
tekkima selgelt negatiivne ühiskondlik hoiak. Noorte
riskikäitumise ja sõltuvusainete tarbimise tõttu on endiselt
probleemiks HIV/AIDS. Peame väga oluliseks tegeleda
alkoholismi, joomarluse ja narkootikumide vastase võitlusega.
Korrakaitseorganitel tuleb tugevdada koostööd kohaliku
omavalitsuse, vabatahtlike ja kolmanda sektoriga. Ühiskonnal
tuleb turvalisust senisest enam väärtustada ja panustada
jõulisemalt inimestesse, kes turvalisuse eest igapäevaselt hoolt
kannavad. Tõenduspõhise tervisepoliitika ülimaks eesmärgiks
on täisväärtusliku elu pikendamine ja keskmise eluea tõstmine
vähemalt 10 aasta võrra.
Samas peame üleriigilise poliitika kõrval tähtsaks ka silmas
pidada kohalike probleeme ja vajadusi. Üheks peamiseks
küsimuseks on kerkinud kohalike teede küsimus, kuna
Koonga vallal on üle 100 km kohalike teid ja kogu selle
hooldamiseks oli 2006-ndal aastal eraldatud 750 000 krooni,
mis peamiselt kulub teede talihoolde ja hädapäraste
remonttööde finantseerimiseks. Seetõttu oleme pidanud
vajalikuks taotleda täiendavat toetust Koonga valla kohalike
teede uuendamiseks, hooldeks. 2007-ndal aastal saime
Koonga valla teedele lisaks 150 000 krooni, mis peaks
natukenegi leevendama tekkinud olukorda. Keskerakonna
programm näeb ette kohalike omavalitsuste tulubaasi
suurendamist, mis tagab selle, et omavalitsuste saavad
kohalike küsimusi lahendada omavahendite arvelt.
Alljärgnevalt toome välja, mida on viimase nelja aasta jooksul
Keskerakonna algatusel ja toel ära tehtud ning mida järgneva
nelja aasta jooksul ära teha soovime. Tulemas on valikute
tegemise aeg – seega kutsume kõiki üles hääletama, sest mitte
hääletamine on üks halvemaid valikuid. Häid valikuid!
Aastatel 2003-2007 saavutati Keskerakonna algatusel, toel:
-Oleme peatanud kuritegevuse kasvu. 2006.a. vähenes
kuritegevus 10%.
-Sisejulgeoleku töötajate palga tõstmisega oleme teinud
esimese sammu professionaalse tööjõu säilitamiseks. Tõstsime
politseinike, päästeametnike, piirivalveametnike, maksu- ja
tolliametnike ja vanglaametnike palka keskmiselt 30%.
-Viisime läbi Eesti suurima pensionitõusu: tõstsime keskmist
riiklikku vanaduspensioni 2006. aastal ligi 700 krooni ehk
3136 kroonini kuus (üle 27 %). Vähemalt samas tempos
tõusid töövõimetus-, toitjakaotus- ja rahvapensionid. Meie
võimuloleku kahe aastaga on pension tõusnud kokku 1200
krooni.

-Kahekordistasime hambaravi ja
hamba proteeside hüvitisi 2007.a.
-Põhikoolis
ja
kutsekoolis
tagasime tasuta koolitoidu.
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Tegevuskava – 2007-2011:
-Tõstame 2007. aastal keskmise
vanaduspensioni 3700 kroonini
kuus, järgnevalt suurendame
keskmist
vanaduspensioni
pooleni
Eesti
keskmisest
netopalgast.
-Asendame praeguse 300 kroonise üheaastase hambaravi
hüvituse 3000 kroonise hüvitusega kolme aasta peale, loome
omavalitsustele täiendavalt võimaluse toetada hambaravi
vastavalt inimeste sissetulekule ja vajadusele.
-Kaotame üle 200 krooni ravimite kompenseerimise piirmäära.
Suurendame ravimite kompenseerimist sõltuvalt haigusesteelkõige südame-veresoonkonna ja luu-liigeste haigetele.
-Propageerime eluterveid väärtushinnanguid koolis ning
kodus-laiendame riiklikke hariduse- ja tervise edendamise
programme, samuti suurendame noorte vaba aja veetmise
võimalusi.
-Keelustame alkoholireklaami televisioonis, raadios, trüki- ja
välimeedias.
-Kehtestame alkohoolsete jookide üleriigilise müügikeelu
hilistel õhtutundidel ja öisel ajal.
-Suurendame üleriigilist sünnitoetust 10 000 kroonini.
-Kehtestame lisaks teistele peretoetustele senise 600 kroonilise
lapsetoetuse asemel igakuise 3000 kroonise lapseraha, mida
makstakse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
-Kehtestame I klassi minevale lapsele lisaks omavalitsuste
poolt pakutavatele toetustele ühekordse riikliku aabitsatoetuse
5000 krooni.
-Loome igale lapsele võimaluse kodu lähedal koolis käia,
selleks
rakendame
uue
kulupõhise
üldhariduse
rahastamismudeli ja toetame kohalikke omavalitsusi
koolibusside käigushoidmisel, selleks loome riiklikult
rahastatud koolibusside võrgu.
-Tagame põhikoolis tasuta õpikud, töövihikud ja muud
õppevahendid, tõstes õppevahendite toetusi 1500 kroonini
õpilase kohta.
-Suurendame riigieelarve toetust rahvaraamatukogude
raamatute ja teiste teavikute ostmiseks.
-Toetame teatrite väljasõite maale ja maapiirkondade
kooliõpilaste külastusi teatritesse Aitame omavalitsustel
nüüdisajastada kinotehnikat ja avada kinohooneid.
-Renoveerime Eesti kirikuid ja mõisahooneid.
-2007-2013 eraldame ettevõtluse toetamiseks Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse kaudu 7 miljardit krooni.
-Väärtustame rahvusmaastike (rannakarjamaad, loopealsed,
puisniidud jms) võrgustikku ja nende kaitset, tagame
riigipoolsed toetused nimetatud maastike hooldajatele.
-Tagame maaelu toetusskeemide lihtsa ja läbipaistva
kasutamise. Pooldame eraldi toetusi (stardikapitali)
noortalunikele.
-Toetame ökoloogiliselt puhta toidu tootmist ja tarbimist,
alustame
ühiskonnas
debatti
mahepõllunduse
katsepiirkondade (nt Lääne-Eesti, Kagu-Eesti) loomiseks.
Soodustame mahetootmist ja mahetoodete turustamist ning
bioenergia lähteainete tootmist.
-Töötame välja talu õiguslikku staatust reguleeriva
seadusandluse (nt asendustalunikud).
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-Säilitame väiksed maapostkontorid ja laiendame nende poolt
pakutavate teenuste ringi. Igas postkontoris peab inimesel
võimalik kasutada internetiühendust, mis võimaldab tasuta
avalike teenuste kasutamist.
-Tagame 2011. aastaks puhta joogivee kättesaadavuse kõigi
asulate elanikele.
-Tagame
maapiirkondades
kiirabi,
korrakaitseja
päästeteenistuse kättesaadavuse.
-Tagame võimaluse internetiühenduse kasutamiseks kogu Eestis.
-Tagame, et kõikidesse vallakeskustesse pääseb mööda
tolmuvaba
kattega teed. Hooldame teeääri, korrastame
teeäärsed niitmata ja võsastunud ribad, et parandada
maapiirkondade üldilmet ja vähendada liiklusõnnetusi.
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-Tugevdame kohaliku omavalitsuse tulubaasi: tõstame
kohalikule omavalitsusele laekuvat tulumaksu kuni 12,8%-ni
ning suurendame tasakaalustatult tasandusfondi.
-Suurendame kohalike teede remondiks eraldatavalt raha kaks
korda st 30%-ni kütuseaktsiisist.
-Toetame riigieelarvest kohaliku omavalitsuse haridus-,
sotsiaalvaldkonna-, kultuuri- ja spordiinvesteeringuid.
-Toome Eesti sõdurid 2007. võidupühaks Iraagist koju.
nr.330 Aivar Pikkmets
Riigikogu kandidaat
Mikk Pikkmets
Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni nõunik

Võrdsete võimaluste Eesti.
Aasta
2007
suurimaks
poliitiliseks ettevõtmiseks on
kahtlematult Riigikogu uue
kooseisu valimised. 4.märts on
päev, millal oleme siin Eesti
Vabariigis kõik võrdsed. Sellel
päeval tehtud otsus ei sõltu
tegija
rahakotist
ega
varanduslikust seisust, samas
on
otsus
tähtis
Eesti
Vabariigile,
sest
valitav
Riigikogu hakkab järgmised 4
aastat otsustama kõiki meie igapäevaelu küsimusi nende
inimeste kaasabil, kes on saanud sinult, valija, mandaadi.
Valimistel osaleda on iga Eesti Vabariigi kodaniku
põhiõigus ja peaks olema kui au asi. Paraku paljud ei
kasuta seda õigust, sest ei suuda leida seni tehtud
poliitikute otsustustest seda tõde, mida oodati, andes neile
eelmistel valimistel mandaadi. Viimasel ajal on
ajakirjandus taas täis ilusaid kõlavaid lubadusi – keda
valida ja miks valida.
Seda artiklit kirjutan sellel eesmärgil, et teha valikut
lihtsamaks ja soovin oma vallaelanikelt aktiivset
valimisosalust ja toetust.
Kandideerin Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas. Olen
Pärnumaa nimekirjas kümnendal ehk viimasel kohal,
üldnimekirjas 50. kohal. Valijat ei peaks need numbrid
segadusse ajama. Maakonna nimekirja kohta ma soovisin
ise. Võiks öelda, et kukkuda ei ole kuhugi maakonna
nimekirjas, samas tõusta saab ainult valija abiga.
Vabariiklikus nimekirjas ei ole vahet oled 50 või 15 või
105. Mandaadi annab valijate häälte hulk, mis omakorda
on tõenduseks valitava tegevusele poliitikas, avalikus
elus, ettevõtluses. Loodan, et valija jagab minu arvamust.
Valimistel saadud häälte alusel reastatakse saadikud uude
nimekirja ja kes ees, see sees.
Eestimaa Rahvaliit on olnud selle Riigikogu kooseisu täis
aja valitsuses. Hetkel küll tuuakse välja seda, mis on
viimasel ajal toimunud Rahvaliidu ümber, otsitakse vigu.
Alati enne valimisi tõmmatakse tuli kellegi peale, sest nii
ei vaadata ründava poole, ei analüüsita tema tehtut, vaid
materdatakse rünnatavat.
Minul oleks raske ümber kirjutada kõike valitsuses
toimuvat, aga mõned asjad tuletaks meelde.
2003.a. 2. märts oli selle Riigikogu kooseisu valimised.
Peale valimistulemuste kinnitamise moodustasid valitsuse
Reformierakond, Res Publica ja Rahvaliit. Usun, et meie
kandi valijatele oli see otsus arusaamatu ja seda tõestas ka
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selle valitsuse lõhkiminek, kuna partnerite soovid ja
arusaamad Eesti elu edendamisest olid kaunis erinevad.
Nimetaks
vaid
mõned
märksõnad:
pensionide
tagasihoidlik tõus, haridusraha ebapiisav hulk ja lõpuks
veel Res Publica plaanid otsida igast eluvaldkonnast
kuritegevust, planeerida karistusi ja karistatute hulka,
ajas selle valitsuse lõhki.
See sai ka Res Publica languse alguseks. Siit oleks valijal
õppida- iga uus projektipartei ei vea välja, sest neil
puudub poliitiline kogemus, püsivus ning partnerid. Uue
erakonna tekkimisel oleks ikka vaja teada varemtehtut,
tema liidrite tausta ja ambitsioone. Soov lihtsalt valitseda
ei löö läbi, kui sihid on määratlemata ning nägemus on
liiga ühekülgne.
Järgmine liit sõlmiti Rahvaliidu, Reformierakonna ja
Keskerakonnaga. Majandus oli saanud uue hoo tänu
liitumisele Euroopa Liiduga ning nüüd avanesid
võimalused. Oskuslikul valitsemisel on võimalik arendada
paljusid
tähtsaid
eluvaldkondi.
Pensionäridele
pensionitõus, koolidele ja haridusele enam raha, vallateed
said esimest korda 2006 aastal riigieelarvest suure
rahasumma ja palju muud veel lisaks. Ei jõua kõike üles
lugeda, kuigi peaks, kuni uhkete traktoriteni välja meie
põldudel ja farmides. Siit peaksime järeldama, et õigete
partnerite valikul suudame palju korda saata. Valijad ei
tohiks oma hääli killustada erakondade vahel.
Rahvaliidu lubadused, mis Res Publicaga ei toimunud,
said tuge uues valitsuses ja seda tunneb noor pere
tulumaksusoodustusega, pensionär pensionitõusuga ja
pered lastega seotud toetustega. Rahvaliit on peale
Reformierakonda olnud staažikam valitusliige ja väga
töine.
Rahvaliit lubab ka seekord valimistel ainult tõeseid
lubadusi, mis on vajalikud noortele peredele, koolilastele,
õpetajatele, tudengitele, ettevõtjatele, pensionäridele.
Oleks minupoolt patt neid siin ritta panna, sest tulevad ka
minu voldik, kandidaatide voldikud ja erakonna tegemisi
tutvustavad lehed.
Ootan vallakodanikelt aktiivset osalemist valimisüritustel,
julgeid küsimusi. Soovin valimiseelsele ajale kõigile
meile kindlat otsustamist, et eelhääletamisel või 4. märtsil
oleks otsus õige.
Meie valimisloosung “Võrdsed võimalused” annab alust
teha õige otsus, millega oleks tagatud tasakaalustatud
Eestimaa areng.
Kodust algab Eestimaa!
nr. 820 Riho Erismaa
Volikogu esimees
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Vanadus- see on 15 aastat eespool või: Vanaks terve, tööka ja elurõõmsana
Vanadus ei tule äkki. Ikka tasa ja targu ning algab vananemine mõnede arvates kohe sünnist, teiste meelest jälle umbes
25-selt – igal juhul ammu enne kui ise arvame. B. Baruch on öelnud, et “ vanadus on alati minust 15 aastat eespool”.
Küllap on mäletame isegi end kooliajal kolmekümneseid kui vanureid vaatamas. Nutikas oleks kogu elu sedasi tunda –
alati 15 aastat nooremana. Selleks vajame vananemise kultuuri, mida tuleb turgutada ja alles luuagi. Tähtsamad osad selles
on põlvkondadevahelised head suhted peres ja igalpool mujal, tervislikud eluviisid, pikaaegne töine, loominguline ja
argine aktiivsus koos väärilise tasuga ning loomulikult vajadusel arsti- ning sotsiaalabi. Viimast tuleks hätta sattununa alati
küsida julgeda.
Olgugi et väärika ja eduka vananemise heaks on Eestis väljatöötatud vanuripoliitika alused, ei piisa pensionide senisest
tõusust mõnikord hinge seeski hoidmiseks, saati siis korralikuma elustandardi säilitamiseks või hoidku veel et selle
loomiseks. Elutähtsad hinnad kasvavad märksa kiiremini ja eaka inimese sissetulekust kulub sageli kuni viiendik
igapäevastele ravimitele. Elujärje tegelikuks parandamiseks tuleb pensione tõsta koos keskmise palgaga ja jõuda 60%-ni
sellest nagu ühele Euroopa riigile kohane. Vähemalt sinnani tuleb aga pensionäridele maksta täiendavat ravimihüvitist
näiteks 1000 krooni aastas.
Eakate elu-olu ongi kõigepealt riigi asi, juba ainuüksi nende osakaalu pideva kasvu tõttu nii Eestis kui ka mujal – täna on
see number veerandi ümber rahvastikust ja lähima 20. aasta jooksul kasvamas veel 10% võrra. Pärnu maakond on üks
kiiremini vananevatest, ikka väheste tööealiste arvelt ja maapiirkond veel eriti. Vähene sündivuse tõus veel asja kärmelt
ei paranda., vajadus lisatööjõu järele on kasvav. Väike rahvas peaks aga võõrtööjõu toomisega ettevaatlik olema. Eaka
inimese kätepaar on kogemuste ja kohustetunde poolest sageli teistest väärtuslikumgi. Siiski ei tohi tõsta pensioniiga ,
küll tuleb luua pensionäridele lisasoodustusi edasiseks töötamiseks, näiteks pakkuda koolitust ja ümberõpet riigi kulul,
samuti sobivat, paindlikku ja osalist tööaega. Armetuvõitu pensionile lisanduv töötasu pole väärikustundele sugugi
tähtsetu.
Seenioriks loetakse inimest juba pensionieast peale Rõõmsa elustiili ja käepärase abiga võiks inimene iseseisvalt eluga
toime tulla vähemalt 85-90 aastani. Tegelikkus on aga teistsugune. Hiljutise küsitluse järgi nimetavad üle 65-aastased
rahapuuduse ees oma suurimaks probleemiks halba tervist. Meie inimesed on pidanud oma väljamaa eakaaslastest märksa
rohkem ja raskemat tööd tegema ning ka kindlusetust tundma. Statistika näitabki, et üle Euroopa enam-vähem samad
haigused – ikka südame-,
liigese-ja meeleoluhädad esinevad eestlastel palju sagedamini. Südameveresoonkonnahaigustega oleme lausa juhtkohal teiste riikide ees. Tahame aga elada kaua ja seda just tervena, aeg-ajalt
väikesele loomulikule logisemisele kiiret leevendust saades.
Tervisega kipub nii olema, et kuni teda on , ei märka ja pärast võib olla kas natuke hilja või väga raske. Viimaste aastate
moesõnad – terviseedenus ja -kasvatus on alles tuure kogumas ja nende vajalikkust tuleb veel otsustajatelegi selgitada.
Pole kõigile ka taskukohane. Igatahes teame juba , et rasvasest lihakäntsakast ja muust maiusest hullem on pidev
toimetulematuse hirm ja stress.
Edukaks vananemiseks on vaja korralikku arstiabi. Riigis tervikuna pole sellega kiita. Hea, kui on olemas perearst ja
parem kui ta oleks lähedal. Koonga rahvas saab siiski rahul olla nii sotsiaaltöö kui oma peretohtriga.. Hullem on lugu
eriarstidega, kuhu saamine kauge ja kallis ning teinekord nii tülikas, et inimene joob parem raviteed ja kannatab eestlase
kombel edasi kuni võibki olla liiga hilja.
Pärnumaal tervikuna on praegu 7 perearsti puudu ja tulemas ei paista neid kuskilt. Minnakse, eriti noored, välismaale
parema palga järele, kui oma riik seda ametit ja läbi selle ka oma rahvast hinnata ei mõista. Asja parandada proovides
tõsteti hiljuti kohalike omavalitsuste vastutus ja ülesanded perearstiabi korraldamisel ülisuureks, seda nende endiga läbigi
rääkimata. Aga ehitagu vald või kuldväravad, arstid ja õed jätab oma riiki tööle ikka ainult vääriline tasu. Tervishoidu on
vaja kiiresti suunata riigieelarvest lisaraha, mille abil saaks ravijärjekorrad vähemalt poole lühemaks, ka kindlustamata
isikud õigeaegselt abi ja meedikute palgad korda. Praegu ootame naiste-, kõrva või närviarsti juurde 2-3 kuud.
Hooldusravi kohti jätkub vaid kolmandikule, ülejäänutel tuleb see omast taskust kinni maksta. Siiski annab rõõmu ja
lootust kaela murdnud , aga hiljuti saavutatud kokkulepe Pärnu kõrval väikeste hooldushaiglate allejäämiseks KilingiNõmmes, Vändras ja Pärnu-Jaagupis..
Muret teeb ka hambaravi, mis on tasuta vaid kuni 19 aastastele, sealt edasi aga nii kirveskallis, et sageli palub inimene
valutava hamba välja tõmmata., sest ravi eest ta maksta ei jõua. Uuest aastast 300 kroonini tõusnud hambaravihüvitise
eest ei pruugi veel ühte korralikku plommigi saada.. Nii ongi, et juba enne 65-seks saamist ei ole umbes 10% üldse
hambaid suus.Viletsatest hammastest algab aga hulk muid tervisehädasid. Kuigi proteesihüvitis tõusis 4000 kroonini, pole
seegi abi piisav, sest ei saa seda enne pensioniiga ega ka töövõimetuspensionärid. Kord kolme aasta tagant tuleks aga
hüvitada neile pensionäridele, kellel hambad veel suus, sama summa, 4000 krooni eest hambaravi.
Ega eakad tehtu eest teab mis tänu tahagi, pigem mõtlevad ja muretsevad järeltulijate pärast. Elatud aastate koormat
kergendada ja väärikustunnet neile pakkuda tuleb siiski.
Hoidkem siis elutarkuse ja - kogemusega põimitud eakakapitali.
sotsiaaldemokraat Epp Klooster
Pärnu Maavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja
OÜ Kaseke Grupp korraldab kevadlaata Jõgevamaal, Puurmani vallas, Pikknurme külas.
Toimumisaeg on 4.-6. mai 2007 kell 9.00- 20.00.
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes tegelevad aianduse, käsitöö, kunsti, mesinduse, ehituse ja loodustoodetega.
Külastajatele on sissepääs tasuta.
Osalejatele on pakkuda erinevate suurustega müügiplatse, hinnad alates 200.- kolm päeva.
Kõigil kellel tekkis huvi palume võtta ühendust numbritel 56643306 või 5267907
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04.02
11.02
18.02
21.02
25.02
04.03

Jumalateenistused Mihkli koguduses
kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga
kell 14.00 Palvetund Koonga raamatukogus
kell 11.00 Jumalateenistus
kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga
kell 14.00 Palvetund Koonga raamatukogus
kell 11.00 Palvepäeva jumalateenistus
kell 11.00 Vabariigi aastapäeva jumalateenistus
kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga

 564 0300; 445 7599
KOONGA KOOL KOONGA VALLAVALITSUSE ABIGA
KORRALDAB

3. VEEBRUARIL 2007 KELL 18.00
KOONGA KOOLIMAJAS SUURE
KOOLI VILISTLASTE KONTSERDI

„TAGASI KOJU “
TEILE ESINEVAD
ANDRES HIRVELA, ANTS VÄLIMÄE ANSAMBLIGA,
JAANUS VÄLIMÄE, EVE PÄRNSALU SAATJAGA, EVI
LIIVA, SIRJE JÄRVET ( PÕLDSOO ) TÜTREGA, LILY
MÄGI, RITA MÄESEPP
ÕHTUT JUHIB VALDUR SEPP
KELLA VIIEST ÕHTUL AVATUD SÖÖKLAS PUHVET. PEALE KONTSERTI
ON VÕIMALIK SOOVIJAIL TANTSIDA KOONGA BAARIS.

PILETID HINNAGA 25.EELMÜÜGIS KOONGA
KAUPLUSES JA KOOLIMAJAS, SAMUTI ON VÕIMALIK
PILETEID OSTA KOHAPEAL TUND ENNE KONTSERDI
ALGUST.
TULGE KÕIK KUULAMA KÕIGI AEGADE SUURIMAT KOONGA
KOOLI VILISTLASTE KONTSERTI, MIS KUNAGI TOIMUNUD ON.

Valimiseelsed kohtumised erakondade esindajatega Mihkli pastoraadis
algusega kell 13.00
11.veebruaril Isamaa ja Respublika Liit
18.veebruaril Keskerakond

Eelteade: KOONGA MÄNGUD toimuvad 24. märtsil
ENDEL LUIST
14.08.1936-05.12.2006
HELJU PAARASMA
19.03.1932-31.12.2006

RAYAN TÕNTS 04.12.2006
MARIA-ISABELLA LILLEMAA
03.01.2007

Ostan asfaltteega piirneva kinnistu
(vähemalt 4 ha)
Evely 56643306
Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
LINDA NIINEP
KSENIA LÜLL
ILSE ARMAS
JÜRI TRUUS
LEILI METSAMAA
GENNADY NIKIFOROV
AARNE LAUR
PEETER VOLL
MAIRE PALM

89
89
75
70
70
60
55
50
50

Naerukiirtes tundub kõigil soe,
lõbus meeleolu kedagi ei tüüta,
ära iial naeratusi loe,
neid kui tulukesi igal pool vaid süüta.

KALLIS MAIRE
Õnnitleme juubeli puhul!
Kabujalakesed
Et samm oleks julge,
et tee sirgelt kulgeks,
et võidud kõik tuleks,
et kaotusi poleks.

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalast!
Artur Silm
Pikavere Küla Selts

Valimiseelsed kohtumised Rahvaliidu esindajatega
15. veebruaril kell 17.30 Koonga baaris
16. veebruaril kell 17.30 Lõpe klubis
18. veebruaril kell 13.00 Mihkli pastoraadis

Peamised muudatused sotsiaaltoetuste osas alates 1. jaanuarist 2007:
*Eestkostel ja perekonnas hooldusel olevate laste toetus tõuseb 600 krooni võrra - 900 kroonilt 1500 kroonini.
*Uuest aastast saavad 6000 krooni elluastumistoetust ka eestkostel ja peres hooldamisel olnud lapsed. Täna toetatakse iseseisva
elu alustamisel ühekordse elluastumistoetusega lastekodudes kasvanud lapsi.
*Vanemahüvitis: 2007. aastal on hüvitise määr 2690 krooni, hüvitis alampalga suuruses 3600 krooni ja maksimaalne hüvitise
suurus 21 624 krooni.
*Matusetoetuse suurus 2007 aastal on 2 600 krooni.
*Ohvriabi seaduse muudatusega tõstetakse makstava hüvitise suurust 70%-lt 80%-ni vägivallakuriteoga tekitatud varalisest
kahjust. Hüvitiste maksimumsumma tõuseb 50 000 kroonilt 150 000 kroonini ja ohvri surma korral makstava matusekulude
hüvitise määra tõuseb 5500 kroonilt 7000 kroonini.
*Toetused represseeritutele tõusevad 3000 kroonini - hüvitise maksimum tervishoiuteenustele, retseptiravimitele või taastusravi
tuusikule tõuseb 2500 kroonini (2006. aastal 2000 krooni), koos 500 krooni transpordihüvitisega on aastane hüvitis 3000 krooni.
*Toimetulekupiir tõuseb ettepaneku järgi 900 kroonini üksi elavale inimesele või pere esimesele liikmele ja 720 kroonini pere
teisele ja igale järgnevale liikmele.
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Koonga Põhikool kiidab
oma tublisid õppureid:
1.klass Liisa Ahi
Riina Klaanberg
2.klassKätlin Mitt
Anne-Liis Koppel
Triinu Nurmjõe
Kaspar Roosileht
3.klassAndri Annerviek
Siim Siimer
Natalja Pinajeva
Mart Mägi
Kevin Pool
Siim Peters
Kadi Tamsalu
5.klass Kimmo Kuru
Marelle Minn
Liina Mäesepp
7.klass Triin Nõmm
A kl

Marite Ende

Vene keele päev
14. detsembril oli maakonna koolide vene keele päev. Üritus toimus Sindi
Seltsimajas ja kohal oli väga palju õpilasi erinevatest koolidest.
Seda päeva korraldatakse juba mitmendat aastat ning on kujunenud heaks
traditsiooniks. Üritus oli üks suur kontsert, kus lapsed tantsisid, laulsid,
lugesid
luuletusi
ja
7
näitlesid – seda kõike
vene keeles.
Meiegi jaoks oli see juba
mitmes kord. Rita, Riine,
Kadri
ja
Anna-Liisa
laulsid laulu “Antoška” ja
esitasid naljalaule “tšastuškasid”.
Olgugi,
et
õppimisega näevad lapsed
palju vaeva, on tulemus
rõõmustav.
Tüdrukud
esinesid julgelt ja olid
väga tublid. Siinjuures tahan tänada kaasabi eest õpetaja Sirje Kaskat.
Suureks elamuseks olid külalisesinejad- segakoor Vene Gümnaasiumist ja
väga särtsakas tantsuansambel “Koletško”, kes oma lõbusameeleoluga
nakatasid terve saali. Veel oli varuks üllatus. Laval esinemist said nautida ka
õpetajad, kes üheskoos esitasid tuntud laulu.
Peale esinemist ootasid kõiki kenad suupisted.
On hea, et lapsed said kasutada vene keelt ka väljaspool kooli.
Koos veedetud tore päev oli igati huvitav ja õnnestunud.
Lõpe kooli õpetaja Žanna Põldsam

Lastega on tarvis tegeleda
Iga laps tahab ja vajab tähelepanu. Loomulikult mängib siinkohal kõige olulisemat
8
rolli tema perekond, kes kujundab suures osas lapse väärtushinnangud, sätestab
käitumismallid. Siiski on meid ümbritsevas keskkonnas veel nii mõndagi, mis meid
ja eriti lapsi igapäevaselt mõjutab isegi siis, kui me seda tähelegi ei pane. Seda
enam on tarvis lastele erinevaid nähtusid ning olukordi selgitada, nendega rääkida
ja mängida.
Ilmselt aga pole mitte kellelegi märkamatuks jäänud üha kiirenev elutempo, mis iga
päevaga inimestelt järjest rohkem aega võtab. Pahatihti juhtubki, et see aeg tuleb
perekonna arvelt, tööandja juba järeleandmisi ei tee. Nii juhtubki, et paljud lapsed
veedavad näiteks jõulude ja vana-aasta õhtu vahele jääva aja lasteaias.
Jõulud on tavaliselt kõige suuremate heategude ja kampaaniate tegemise aeg. Väga palju käiakse lastekodudes, vanade- ja
hooldekodudes – igaüks tahab kas või natukenegi seda head sooja tunnet südamesse, mis tekib siis, kui tõepoolest midagi
isetut korda saata. Samamoodi tundsime end Rahvaliidu noortega: tahaks midagi teha, kuid mida? Lastekodus oleme käinud
jõuludest hoolimata, samuti tegelenud mitmesuguste muude heategevusaktsioonidega Pärnu linnas. Kuna oleme noored,
tekkiski mõte korraldada midagi noortega ja noortele. Tegelikult ei olnudki mõtteid tarvis pikalt mõlgutada – meie enda
Pärnumaal on palju lapsi ja lasteaedu, kes kindlasti tähelepanu tahaksid. Mõeldud-tehtud, kaardistasime Pärnumaal olevad
lasteaiad, rääkisime läbi juhatajatega, et teada saada, mitu lasteaeda lahti on ning töö võiski alata.
Saime kokku 13 lasteaeda, kes meid külla soovisid – Lavassaare, Tõstamaa, Sauga, Pärnu-Jaagupis Pesamuna, Tootsis Sinilill,
Vändras olevad Mürakaru ja Rukkilill, Tori, Sindi, Surju, Häädemeestel Uulu lasteaed, Kabli lasteaed ja Naerukajakas. Kohe
tekkiski järgmine küsimus: mida kingituseks viia? Kommid söövad lapsed kiiresti ära, suuri ja kalleid mänguasju viia puudub
jaks; kuid raamatud on midagi sellist, mida ikka ja jälle loetakse, lapsed saavad teada midagi uut ning mis peamine, nendega
tegeletakse.
Tahtsimegi teha kingituse täiesti tavalistele toredatele lastele, kellega tuleb tegeleda, nagu iga teisegagi. Suured
heategevuskampaaniad suunatakse suurtele peredele, lastekodudele ja mujale, meie aga arvame, et kõik tahavad ja vajavad
tähelepanu.
Lastekodudes võeti meid hästi vastu, lapsed kukkusid edvistama ja mürama, mõni kutsus kohe raamatut ette lugema, teine
jälle soovis, et me aitaksime tal piltmõistatust kokku panna. Meie jaoks oli halenaljakas asjaolu, et lapsed said sellega palju
kiiremini hakkama. Igatahes saime ka kutse kevadepoole veel külla tulla ning õue mängima minna. Seda kindlasti ka teeme!
Jaan Urb

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

