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OLGUGI TALVEÖÖ PIME –
TÄNA TA HELENDAB.
SÜDEMES SÜTTINUD IME
SILMADES SÄDELEB.
RAHULIKKE JÕULE JA
ILUSAT UUT AASTAT!
KOONGA VALLAVALITSUS

Rahulikku jõuluaega ja
head uut aastat igasse
peresse!
volikogu
“Kell ühtvalu käib ja minuteid läheb
ja aega on kõigil nii võimatult vähe.
Küll silkame siia, küll silkame sinna,
võiks kelladest hoopiski eemale minna,
Ei näeks me siis aja kaduvat ruttu,
saaks rääkida sõbraga paar sõna juttu.”
O. Saar
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Lasteaed “Miki”!
Häid jõulupühi ja
huvitavaid tegemisi uuel
aastal!
Soovivad Koonga Naksitrallid.

Koonga lasteaed
tervitab lastesõbralikku
Koonga valla volikogu ja
soovime kordaminekuid
uuel aastal.
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Kui mõelda tänavuse aasta peale üldises plaanis, siis kõigepealt tuleb meelde üks rahva seas levinud ütlus

Eesti ilma kohta, mis tänavu ka paika peab: sant suusailm aasta läbi, ei saa sa suusatada ei suvel ega ka talvel.
No korraks oleme ju lund näinud ja saime isegi lumesahad tööle saata, kuid tänaseks päevaks on see juba
ajalugu ja ega ka jõuludeks paremat ilma loota vist pole.
Olgu selle ilmaga kuidas on, sest jõulud ja aastalõpp tulevad ka ilma ilmata või õigemini sellise ilmaga nagu
parajasti on. Jättes kõrvale ilma ennustamise, mis muidugi jõulumeeleolu loomisel pole vähetähtis ja
pöörates rohkem tähelepanu lähenevale aastalõpule, teeme siinkohal ka väikese tagasivaate möödunud
aastale.
Kultuurisündmuste poolest oli lõppev aasta traditsiooniline, kus tähistasime kõiki suuremaid tähtpäevi,
toimus ülevallaline laste laulupäev ja valla suurim suveüritus Mihkli laat. Eraldi märkimist väärib muidugi
Lõpe klubi 35 aastapäev. Ettevalmistusi hakkasime tegema juba aasta alguses, kui otsustasime korda teha
raamatukogupoolse koridori ja sissekäigu ning remontida selle tiiva kõik aknad ja korrastada katuse. Uue
ilme sai ka peasissekäik ning sünnipäevapeoks, mis toimus 6.novembril, võisime tõdeda, et häbenema me
oma maja pärast enam ei pea. Remont kestab veel Lõpe raamatukogus, kuid aasta alguses loodame ka
sellega ühele poole saada.
Tänavune aasta oli juubelite aasta mõlemale valla põhikoolile. Lõpe Põhikoolil täitus 10 aastat olemast
põhikool ja Koongas sai koolimaja 30. aastaseks. Hea meel on siinkohal tõdeda, et Koonga koolil õnnestus
välja võidelda ka riigi poolt 850 tuhat krooni ja valla eelarvest lisasime 400 tuhat ning kooliaasta alguseks
olid vahetatud kõik aknad ja ka kõik välisseinad olid saanud korraliku soojustuse. Uued on ka välisuksed
ja seega kogu maja välimus on teinud läbi põhjaliku noorenduskuuri ja samuti on oluliselt paranenud
ruumide soojapidavus, mis on parandanud ka õpitingimusi majas sees. Hästi läks meil Koonga Põhikooli
staadioni renoveerimise kavaga, kus meil samuti õnnestus saada 350 tuhat krooni hasartmängu maksust.
Töödega on küll alustatud, kuid väga märgade ilmade tõttu tuli katkestada, et mitte ära rikkuda kogu
staadioni muru. Loodame siis, et vahepeal tuleb natuke külma ka ja saame selle tööd jätkata, sest lugesime
oluliseks mitte kiirust vaid ikka kvaliteeti.
Tänavu saime parandada Lõpe lasteaia tingimusi, kus tegime kapitaalremondi tualettruumis. Samuti on
remonditud personali tualett ja seega on tänaseks päevaks korras kõik Lõpe Põhikooli ja lasteaia WC-d.
Ka oleme edasi arendanud valla veevärgi-ja kanalisatsiooni kava. Lõplikult valmis projekt, mis esitati
15.juuliks Euroopa komisjonile ja lõplik heakskiitev rahastamisotsus peaks saabuma 2005.a. alguses. Oleme
loonud ühise firma, mis hakkab seda projekti ellu viima ja ettevalmistustööd käivad täie hooga.
Kui eelmisel aastal võtsime vastu valla uue arengukava järgmiseks kümneks aastaks, siis tänavu algatasime
selle loogilise jätkuna valla üldplaneeringu koostamise. Kuna see ettevõtmine on tunduvalt mahukam, siis
töö selle ümber praegu kestab ja valmima peaks 2005.aastal.
Sel aastal saime endale turismimajanduse arengukava ning valla suuremad sissesõiduteed ja turismiobjektid
said varustatud infotahvlite ning suunaviitadega. Teadvustades turismi kui jõudsalt arenevat majandusharu,
oleme astunud sellega väikese, kuid kindla sammu tutvustamaks oma valda ja eelkõige looma võimalusi
vallarahvale ka selles äris osalemiseks.
Nagu alati, ei ole ka sel aastal meil läinud kõik asjad päris nii nagu me tahtnud oleme. Jätkuvalt on
murelapseks raha liikumine Tarva sotsiaalmaja renoveerimiseks.
Kuigi elamistingimusi seoses akende vahetusega on parandatud Koonga sotsiaalkorteris, on seda
sotsiaalsfääri jaoks ikkagi vähe. Ka ei ole veel õnnestunud leida vahendeid vallamaja katuse
väljavahetamiseks.
Siinkohal võiks jätkata veel palju, kuid usun, et olulisemad tegemised said üles loetud.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et mööduv aasta on ikka üle keskmise. Tehtud tööd on parandanud vallarahva
töö ja vabaaja veetmise tingimusi ning siinkohal tahaksin tänada kõiki tegijaid ja soovida kogu vallarahvale
häid rahulikke lähenevaid jõule. Võtke aeg maha ja puhake ka natuke, sest aina kasvav elutempo annab
selleks järjest vähem võimalusi.
Palju heasüdamlikke päkapikke ja head vana aasta lõppu!
Andres Hirvela

Koonga Vallavolikogu 16.12.2004.a. otsuse alusel korraldab vallavalitsus Koonga vallas
Lõpe külas asuvate korterite müügi:
• Lõpe 5-1 - 1-toaline, üldpinnaga 39,7 m2, hinnaga 10 000.- krooni.
• Lõpe 7-11 – 3-toaline, üldpinnaga 68,1 m2, hinnaga 13 480.- krooni.
Enne avalikule enampakkumisele panemist soovime teada, kas nimetatud korteritele on
ostuhuvilisi ka vallaelanike endi hulgast.
Ostusoovi korral esitage palun avaldus Koonga Vallavalitsusele hiljemalt
07. jaanuariks 2005. a.
Info tel. 44 73746 või 5258769 Silver Seegar.
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Jõuludeks kodudesse rahu ja rõõmu!
Aasta 2004 hakkab lõppema. On jäänud veel loetud päevad. Kodudes tehakse ettevalmistusi pühadeks.
Lapsed plaanivad tulla maale vanemate ja vanavanemate juurde. Kõigil on mõtted juba pühade peal ja kohe,
kohe nad algavadki. Jõulud on rahulik aeg, kus sugulased, tuttavad, sõbrad teevad kingitusi, soovivad
üksteisele häid soove ja palju muudgi head, mis aitab selle pika ja pimeda aja hästi lõpedada.
Kindlasti oli aasta 2004 meile millegipoolest eriline, vast kõigil on meenutada midagi head. On ka peresid,
kus oli kurbust- see kõik käib eluga kaasas. Jõulud on aeg mõtisklusteks.
Valla tegemistest kirjutab vallavanem ja ma ei hakka üle kordama. Sooviksin vaid, et inimesed leiaksid
rohkem aega nendel pühadel omadele, lähedastele, sõpradele, lastele ja paljudele, kellega me suhtleme iga
päev omas rutiinis. Oskaksime võtta aja maha, mitte lubada kaasa kiskuda igasugustest ostu- ja
müügikampaaniatest, sest neid on olnud terve aasta ja tuleb veel. Pigem mõelgem, milline aasta oli, millised
sündmused me oleme läbi elanud ja kuidas ning milliste ootustega nad meid mõjutavad täna, homme,
tulevikus. Leidgem see aeg ja siis oskame tahta ka aastast 2005 juba midagi, mis meid ja meie lapsi, lähedasi
suunavad edasi selles ajaloo rattas. Jõuludeks kodudesse rahu ja rõõmu !
Riho Erismaa

Jõulukonkurss Lõpe koolis

Detsembrikuu 15. päeval oli Lõpe Põhikoolis ärev
õhkkond. Kõik korrastasid oma klasse, sest jõulud
ju tulemas. Sel korral ei olnudki see nii tavaline, sest
teadsime, et Oidremaa Naisselts tuleb meie tööd
hindama. Tahtsime kõik parimat.
Hindamiskomisjon saabus keskpäeval.
Kokkuvõtete tegemisel selgus, et olime kõik tublid
olnud. Kes oli oma klassi kaunistanud kuuseokstega,
kes vatitupsude või pilliroost restidega. Ühes
klassis vaatas laste õppimise järele lustakas

jõuluvana, teises aitasid jõulumeeleolu luua sinised
ja valged toonid.
Oidremaa Naisselts oli pannud ka välja auhinnad.
Kohad jagunesid järgmiselt: noorematest võitis 1.
ja3. klass (juhendaja õpetaja Liliana Tammearu)
ning vanematest oli võidukas 7. klass (juhendaja
õpetaja Elve Sikk).
Lõbus oli klasse kaunistada ja praegu neid
imeilusaid õpperuume vaadata.
Riine Roseniit

Tähtis päev kõige väiksematele
03. detsembril kogunesid Koongasse jälle kõige pisemad
vallakodanikud.
Rõõmsad emmed ja issid tulid oma pisikestega vallavalitsuse
vastuvõtule, et oma esimene tähtis dokument kätte saada. Tähtsaks
päevaks olid nemadki pidulikult riietatud, kuigi aastate pärast
piltidelt vaadates saavad teada sellisest sündmusest.
Kõigile kingiti esimene album ja kolm tuhat krooni, mis on päris
kena toetus pisiperele.
Sel aastal sündis meie vallas 12 last. Loodame, et aegamööda
hakkab see arv ikka suurenema, kuigi praegusel hetkel on laste
sündivus meie vallas madalseisus. Ehk aitab sellele kaasa ka
nüüdseks riigipoolne abi emapalga näol. Kurb on, kui tuleb järjest
lasteadu või koole sulgeda, sest ei ole, kelle jaoks need mõeldud on.
Praegune hariduspoliitikagi tahab väikestest koolidest teerulliga üle sõita mõistmata, et tähtis on just sellele
pisikesele ja arglikule kooliminejale kaitsva kodu lähedus.
Merike Pikkmets

Pilk Pikavere küla elule

Käes on jõuluaeg ja ühtlasi aeg teha kokkuvõtteid mööduva aasta tegemistest.
2003.a. kevadel moodustasime Pikavere küla seltsingu. Seltsingu eesmärgiks on säilitada ja taastada
esivanemate poolt rajatud ainulaadne küla oma traditsioonidega. Esimeseks tegevuseks oli külatänavat
ääristavate kiviaedade võsast puhastamine ja korrastamine. Selle töö tulemuseks oli valla heakorrakomisjoni
poolt antud tänukiri, märk ja preemia.
Selle aasta suuremaks ettevõtmiseks oli talgupäev, mille raames paigaldasime Saari mäele infotahvli ja
korrastasime selle ümbrust. Kuna külarahval on plaanis taastada 1970.a. algul rajatud veesilm, siis alustasime
ka veesilma ümbert puude ja võsa mahavõtmist. Tehtud tööde järel vajavad inimesed ka lõõgastust.
Otsustasime korraldada ühise jõulueelse kohviõhtu, mis toimus 11. detsembril Koonga baaris. Tore oli, et
üritusel osales pea kogu külarahvas. Peo ametlikus osas rääkisime küla järgmistest ettevõtmistest.
Peomeeleolu jätkus meie vallavanema laulu saatel. Külarahvas jäi üritusega igati rahule.
Kuni su küla veel elab, elad sina ka.
Malle Tael, Marjo Kapak
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Jõulud Oidrema külas

19. detsembri keskpäeval pidas küla traditsiooniks
saanud jõulupidu. Selline üritus on eeskätt selleks, et
vanemad inimesed, kellel ei ole võimalik suurtest
pidudest osa võtta, saaksid ka omavahel kokku, et
natuke igapäevased mured ja tervisehädad unustada.
Sel korral võttis meid lahkesti vastu Oidremaa Mõisa pere.
Et ilmataat sugugi ei taha veel jõulude tulekust märku
anda, siis hea tuju ja vajaliku meeleolu tõi meile
külakostiks meeste laul Vigalast. See väike üllatus pani
rahva kenasti kaasa elama.
Tantsulusti pakkus meie oma “Hõbe”, kes ikka
nooruslik ja lustakas. Tantsupõrandki ei jäänud tühjaks.
Ei puudunud ka salmid ja kingipakid. Väga karm
jõuluvana saadik ei olnud ja abistada võisid kõik, kellel
midagi meelde tuli. Üks “laps”oli nii aus, et andis
päkapikule vitsa ja tunnistas üles, et ei oska midagi.
Teada on, et aus ülestunnistus kergendab karistust ning
ka tema sai paki kätte.
Tore on, et oma rahvas alati kõigega kaasa tuleb. Eks
see ühendab ja parandab meid igas mõttes. On meie
küla üks õnnelik kant, sest aastaid elab siin paikne
rahvas. Kõik tunnevad kõiki. Juhtub siiski keegi siia
olude sunnil elama tulema, võetakse omaks siis, kui
nähakse, et uustulnuka mõtted ja heatahtlikkus meie omadega kokku sulab. Kes vastupidi, jääb
võõraks.
Oidremaal on jõuluaeg käes ja loodame, et päris jõulud ja aastavahetus ikka lumine tuleb.
Kõike kaunist!
Merike Pikkmets

Junnulaste katsumused huvireisil ehk lõpp hea, kõik hea…

03. detsembri varahommikul võtsime ühiselt
Koonga rahvaga suuna Soome poole. Ees ootas
meid magus reis Fazeri kommivabrikusse. Ilm oli
ilus varase hommiku kohta ja reis tõotas tulla tore.
Oodates Lõpel bussi, küsis igaks juhuks õpetaja
Mare üle, kas kõigil ikka passid kaasas.
Reisihuvilistel tuli nagu ühest suust suur “jaaaaa”.
Bussis oli mõnusalt soe ja reisijuht hakkas üsna pea
meid kõigega kurssi viima. Olime kodust pea sada
kilomeetrit juba eemal, kui bussi kaugemast sopist
jõudis kõrvu selle päeva esimene apsakas. Nimelt
oli üks reisiline kogemata vale passi kodunt kaasa
haaranud. Paraku vanus ja pilt ei sobinud sugugi
kokku. Kodusel hädaabi numbril sai uudis teatavaks
tehtud, aga olime juba liiga kaugel, et asja
parandada. Nii jäi üks kaaslane Tallinna meid
ootama.
Terminaali jõudes kahmasime oma võileivakotid
kaenlasse (sest bussi ei tohtinud midagi jätta) ja
sisenesime ootesaali. Juht pani meid paika ja
manitses mitte ära kaduma, sest varsti hakatakse
“siit” laeva peale laskma. Ootame ja ootame, ise

28.detsembril kell 20oo Lõpe klubis
-®8/83,'8
Esinevad Estonia teatri näitlejad
Kesköine show
Tantsuks ansambel “Treffunx”
Töötab baar, sõidab buss

mõtleme, et kas rohkem rahvast ei lähegi, olime
oma grupiga ainukesed trügijad trepi ees. Siis
selgus, et olime vale trepi juures ja õiges kohas oli
rahvast rohkem kui inimesi. Lõpp hea, kõik hea.
Laev oli mõnus ja nendele, kes ei olnud enne
sõitnud, põnevust otsast otsani täis. Majutasime
endid kokku paari laua taha, et oleks kõigi
kompsudest hea ülevaade. Kes käis lõhnasi
nuusutamas, kes ei saanud mänguautomaatidest
enne mööda, kui rahakott kergemaks läinud. Keset
merd tabas osasi reisilisi see va merehaigus. Päris
kõva katsumus oli. Ei osanud enne teeleminekut
aimata, et nii võib juhtuda, sest bussis olid kõik
rõõmsad ja kellelgi polnud viga midagi. Ei saanud
muuga aidata, kui ainult pead silitada ja lohutada, et
varsti on see möödas. Tagasi tulles olime juba
targemad, saime enne abi, kui laev liikuma hakkas.
Uuesti maad puudutades läks lastel tuju
rõõmsamaks ja peagi olid laevas üleelatud
katsumused unustatud.
(Järgneb…)

pilet 23.detsembrini 25 kr
kohapeal 50 krooni
Ostke piletid eelmüügist!
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Miks täidame Haigekassa kukrut, kui sellel auk põhjas on?…
Kuna Haigekassa ja Perearstide Selts ei jõua kokkuleppele ja ei tõsteta patsiendi pearaha suurust, mis ei
võimalda edasi töötada senisel tasemel, ei ole üle vabariigi perearstid nõus alla kirjutama Haigekassa poolt
pakutavale lepingule.
Haigekassa ei täida oma esialgseid lubadusi ja perearstid ei saa nõustuda palutud tingimustega. Haigekassa
poolt pakutud summa oleks jäänud endisele tasemele. Kui kokkuleppele ei saa, tähendab see seda, et
perearstid ei saa Haigekassast raha ja patsient hakkab oma visiidi ja ravi eest maksma täies mahus.
Praktiliselt hakkaks asi välja nägema sedasi, et Haigekassa poolt kindlustatud patsient maksab kõigepealt
perearsti visiidi ja ravi eest, saab perearstilt tõendi ning peab pöörduma sellega Haigekassasse, kus esitatud
tõendi alusel raha tagasi makstakse.
Perearstide nõudmisega ühines ka Haiglate Liit, sest haiglatele eraldatavad ravirahad ei võimalda senise
kvaliteediga tööd jätkata.
Septembris toimunud üldkogul lubati suurendada raviraha. Haigekassa aga omavoliliselt vähendas seda ja
taganes leppest.
Kurvad arvud, aga 350 arsti on Eestist juba tänaseks lahkunud ja sama palju vormistab üle piiri minekuks
pabereid, sest palgafond ei vasta vajadustele..
perearst Helle Vambola

Eesti Maaomavalitsuste Liit eile, täna ja homme
Eestis on kohalikud omavalitsused teinud koostööd alates
20. novembrist 1921. aastal, kui moodustati Eesti
Maakondade Liit. 1927. aastal muudeti selle põhikiri ja
uueks nimeks sai Eesti Maaomavalitsuste Liit. Liitu
kuulusid peale maavalitsuste ka vallaomavalitsused.
Nõukogude võimu poolt 1940. aastal lõpetatud Eesti
Linnade Liidu kui ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu
tegevus taastati 1990. aastal.
Täna tegutsevad Eestis kaks üleriigilist omavalitsuste liitu
– Eesti Linnade Liit (ELL) 47 liikmega ja Eesti
Maaomavalitsuste Liit (EMOL) 173 liikmega. Mõlemad
liidud on loodud kohaliku omavalitsuse üksuste liidu
seaduse alusel. ELLi kuulub üle poole rahvastikuregistri
andmete alusel Eesti elanike arvust ja EMOLisse üle
poole Eesti kohaliku omavalitsuse üksustest, kus elab
kokku 394 280 inimest, mis moodustab 29 % Eesti
elanikkonnast. Mõlemad liidud esindavad liitu kuuluvaid
kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes
riigiorganite,
teiste
isikute
ja
rahvusvaheliste
organisatsioonidega.
Kuni 2003. aastani seisid Eestis maaomavalitsuste eest
kaks ühiste huvidega organisatsiooni - Eesti
Maaomavalitsuste
Liit
(EMOL)
ja
Eesti
Omavalitsusliitude Ühendus (EOÜ). 14. novembril 2003
otsustasid
EMOL
ja
EOÜ
ühendada
Paide
Kultuurikeskuses EMOLi üldkoosolekul (Maapäeval)
oma jõud üheks Eesti kohalike omavalitsuste huve silmas
pidavaks üleriigiliseks liiduks, võttes aluseks Eesti
Maaomavalitsuste Liidu ajaloolise järjepidevuse. Osales
kokku 173 omavalitsust kahe esindajaga igast
omavalitsusest. Maapäeval võeti vastu uus EMOLi
põhikiri, valiti esimees ja aseesimehed ning juhatuse,
revisjonikomisjoni ja volikogu uus koosseis, kuhu
nimetati kaks esindajat igast maakonnast maakonna
omavalitsusliitude ettepanekul. Maapäeval vastu võetud
otsustena on EMOLi ülesanneteks ja eesmärkideks
koondada kohaliku omavalitsusi nende ühiste huvide ja
õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.
EMOLi esimeheks valiti Urvaste vallavanem Kurmet
Müürsepp ja aseesimeesteks Kambja vallavaanem Ivar
Tedrema ning Tarvastu vallavanem Jaan Lukas. Lisaks
esimehele ja aseesimeestele on juhatuses seitse liiget:
Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, Laheda vallavanem
Sirje Tobreluts, Imavere vallavanem Jüri Ellram, Are

vallavanem Enn Kuslap, Leisi vallavanem Mart Mäeker,
Taebla vallavanem Ülle Erman ja Kohtla vallavolikogu
esimees Arno Rossman.
EMOLi tegevus viimase aasta jooksul on saavutanud
täishoo. EMOLi büroos on täiskohaga kolm töötajat,
järgmisel aastal võetakse lisaks tööle kaks uut töötajat.
Oma tegevuse rahastamisel ollakse riigist sõltumatud, st
EMOLi tulubaas koosneb eelkõige liikmemaksudest.
EMOLi liikmemaksu aluseks on 2004. aastal püsiosana
3 000 ning elanike arvuga võrdeline osa – 3 krooni
elaniku kohta, 2005. aastal vastavalt 5 000 ja 5 krooni
elaniku kohta. Kokku moodustab 2004. aastal EMOLi
liikmemaksu nn püsiosa 528 000 krooni ning elanike arvu
osa 1 206 297 krooni ning 2004. aasta liikmemaks on
kokku 1 734 297 krooni. 2005. aastal on Maapäeva
otsusena püsiosa 865 000 ja elanike arvu osa 1 980 985
ning kokku summas 2 845 985 krooni.
Seda raha kasutatakse oma liikmete huvide eest
seismiseks, omavalitsusliku haldussüsteemi arendamiseks
ning võimu detsentraliseerimiseks, mis lähtub iga
piirkonna elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning
arvestaks kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste arengu
iseärasusi. Hinnanguliselt toob EMOLi liikmete iga 2004.
aasta liikmemaksu kroon 2004. aastal juurde vähemalt
115 krooni ja 2005. aastal 260 krooni, kokku 375 krooni.
See tulemus on saavutatud koostöös ELLiga esindades
kohalikke
omavalitsusi
läbirääkimistel
Vabariigi
Valitsusega. Iga omavalitsus üksinda võttes ei ole
suuteline enda eest seisma ei riiklikul ega ka
rahvusvahelisel tasandil.
Pärnu maakonnas on EMOLi liikmeteks Are, Halinga,
Kihnu, Koonga, Lavassaare, Paikuse, Saarde, Surju,
Tahkuranna, Tootsi, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vald.
EMOLi liikmeteks ei ole Audru, Kaisma, Sauga, Tali ja
Tori vald. EMOL on avatud kõikidele EMOLi või ELLiga
mitteliitunud valdadele, keda seovad ühised huvid ja
koostöö ühise eesmärgi nimel.
Uno Silberg
Tel:5065533

EMOLi büroo direktor

Täiendavat informatsiooni EMOLi tegemiste kohta saab:
www.emovl.ee
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
19.12
24.12
25.12
26.12

00

kell 14.
kell 17.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
31.12 kell 16.00
01.01 kell 14.00
02.01 kell 14.00
06.01 kell 16.00
09.01 kell 14.00
16.01 kell 14.00
kell 11.00
564 0300

ANTS KAPAK

Õnnitleme juubeli puhul!
Külakapell “HÕBE”

50 sammu aastate teel,
tervist ja jõudu
Sul soovime veel!

Vaike Kruuse

Südamlikud õnnesoovid Sulle
juubeli puhul!

Lõpe klubi peotantsijad

Rahvaliidu Koonga osakond
Kõlagu laulud ja mängigu pill,
tantsu löö nii, et varbal on vill!
KALLIS VAIKE!
Õnnitleme juubeli puhul!

28. dets. 13oo-15oo
4. jaan. 13oo-15oo

Ristsõna nr. 31

95
81
70
70
65
65
65
65
60
60
55
55
50
50
50
50

Ostame kase paberipuud ja
3m küttepuud
hind soodne,tasu kohe
****
Müüme:
*Kuivatis kuivatatud, lõhutud
küttepuid
*tooreid saetud ja lõhutud küttepuid
Tammaru Farm, Koonga
Tel:5238852

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

Koolivaheaeg!
Koonga koolimaja avatud õhtuti:
Saal

T
K

JÕULUEHTED
1980-2000
Koolimuuseum avatud


 

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,

Lõpe klubi tantsurühm ja endised
kolleegid kontorist- Maie, Nora,
Maia peredega
Koonga koolimuuseumis
näitus

ALMA AUMAA
VAIKI LAUK
JOHANNES PÕNTSON
VAIKE KRUUSE
PILVI ALTMÄE
HELJO SAARDSON
VALDEK LÕHMUS
TIIU SEPP
ELMAR PÄRNSALU
VELLO PÄRTEL
RITA PÄRNSALU
LIIVJA ROOS
TIIT TILK
MATTI LIIVAMÄGI
JÜRI KAPPAK
ANTS KAPPAK

Õnnitleme Tiiut!
Sõnnikuküla naised

Kuldseid kiiri päike heidab,
aastad lennul lähevad,
aga rõõmsad lauluviisid
hinges ikka püsivad!



Õnnitleme detsembri
sünnipäevalapsi!

IV Advendi jumalateenistus. Laulavad lapsed
Jõuluõhtu jumalateenistus
I Jõulupüha jumalateenistus. Armulaud
II jõulupüha jumalateenistus
Jõulupüha jumalateenistus Koonga raamatukogus
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud
Uus-aasta jumalateenistus
Jumalateenistus
Kolmekuningapäeva jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalteenistus
Palvetund Koonga raamatukogus

KALLIS VAIKE!




28.12.04
29.12.04

17.00 - 21.00
18.00 – 21.00

20.12.04
28.12.04
29.12.04

- 17.30
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

4.01.05
6.01.05

17.00 – 21.00
17.00 – 21.00

4.01.05
6.01.05

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea,
kus lõpeb see…

Arvuti

E
T
K
Saal
T
N
Arvuti

T
N

ARNE TÕNTS
24.02.1942-05.12.2004
LIIDIA SOOVIK
03.04.1967-11.12.2004
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Ristsõna nr. 35
1

2

V. Tamm

3

11

4

16

17

28

22

23

35
41

36

15
20

26
33

37

38

42

43

61

60

10
14

32

45

50
59

9

25

31

44
49
58

8

19
24

30

34
40

7

18

29

39

6

13

21
27

5

12

46

47

51

52

62

63

64

67
73

78

55

69
75
81

108

77
83
87

96

92

102

98
103

109

110

111

88
93

97

101

106 107

76
82

91
95

71

86

90

100

57

70

80
85

56

66

74

79
84

89

54
65

68

72

48

53

94
99

104

105
112

Horisontaal: 1.Soome rahvuslind. 8.Jooginõu. 9.Polüamiid. 11.Kaalud. 15.N ühikas. 16.Suusamatk. 17.Riiklik.
19.Relvastatud kaitsesalk. 20.Hiina pikkusmõõt. 23.Väike tiivuline. 25…viirus, tekitab kõhulahtisust. 26.Pallimäng.
28.Notarite Koda. 29.Vene keele parasiitsõna. 31.Apaatne. 32.Asula USA Aljaskal. 33.Viik Urmas, graafik. 34.…o,
sadamalinn Euroopas. 36.Allah kutsus ta ära. 38…eet. 39.Karvamari. 43.Kõrvale hea kuulda, aga vähetarvitatav sõna.
46.Toomi Ullo, tantsuõpetaja. 47.Oma. 49.50%. 50.Kaaluta… 55.Kiriku rõdu. 58.Kõik kenasti järjestikku.
62.Väljamaal raha ülejääke kulutamas, ingl.k. 64.Naaritsa nahk. 65.Emm. 66.PASI XA-180, mitmuses. 67.M…,
sõnaaherinimene. 68.Reedad.71.Voon. 72.Ulfsak Lembit. 73.Saksa linn. 75.Liik, sort. 76.Territoriaalne üksus. 78.Ära
solgutatud. 80.Kiire kaugesõidu purjekas. 83.2 kaas-,2 täishäälikut. 84.Kõvad häälikud kõik. 86.…maja.
88.Budausuliste tempel. 89.Hapu nägu. 91.Mnimi. 92.Peenramaa nuhtlus. 94.Valter Edgar. 95.Alender Urmas, laulja.
96.Kena kleit ühest materjalist. 98.Ell. 99.Ühesugused. 100.Tublid junnumaalased, kes koduilu tähtsaks peavadeesn+sidesõna+eesnimi+p.nimi. 104.1/100. 106.Evangelist. 110.Ühesugused. 111.Võõrrahvad meie riigis.
Vertikaal:1.Koht Pärnum. 2.Hoolas, virk. 3.Jõgi Novgorodi oblastis. 4.kummi Grupp. 5.Post Meridiem(lad. K. pärast
lõunat). 6.Paadialune. 7.Ülbe, häbematu. 8.…perekond. 9.Hoov. 10.Vaatleja. 12.Sina saksa k. 14.…väli, …puhastus.
18.H muusikas. 19.Vanur. 21.Jumal. 22.…t, akt.noor. 24.…Sikk, mägironija. 27.Tennisist. 29.Nutune. 30.Tee! suure
venna k. 33.End.tehas Tallinnas. 35.…betoon. 37.7 kuninga mäng. 40.Õpipoiss. 41.Väljaehitis katusekorruse akna
jaoks. 42.Argik. kalkun,tuvi. 44.Tuleviku raha. 45.Liuraud. 46.Kukrepall. 48.Mis taevasse ei jää ja alla tuleb.
51.Gigatonn. 52.Lind. 53.Helisemine. 54.…rteerima, tükeldama. 55.Eenpalu Kaarel, EWR riigimees. 56.Poom Mart.
57.P… 59.Saksa presidendi eesn. 60.Mereloom, kõlbab ka kasukaks. 61.M…, kõige moodsam. 63.…d, maks.
66.Natuke. 69.Khetus. 70.Õhtusöök. 74.Merilaas Kersti, luuletaja. 76.Meie oleme nr-te all 15, 12, 15, 1. 77.Tõusuaeg,
äkktõus. 78.Leedu rahvuspill. 79.Paras sokutada naabri prügikasti. 81.Teie, (genetiiv) vene k. 82.…s, halvustavalt mehe
kohta, mis parata, kui ta niisugune lontu on. 85.Ühesugused. 87.Kiirendusühik 0,01 m/sek, lüh. 88.Lavamaa. 90.Linn
Rumeenias. 91.P… 93.Ühe kodulooma eluruum. 94.Veesõiduk. 97.Ühe endise vennasrahva raha. 101.Nõus.
102.Ühesugused. 103.Ühesugused. 104.Sang August, kirjanik. 105.Tugev ja nõrk. 107.USA sõjaväe tähis. 108.Koht
Martna vallas. 110.Sipelgas ingl.k. 112.Too.
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

kokku

1

Iljina Talvi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2
3

Kibur Daisi
Koit Kalju

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

10
9

4

Lootsmann Kalju

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5
6

Luur Evi
Pikkmets Aita

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

10
10

7
8
9

Pärn Salme
Soome Ain
Tammann Alfred

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

10
10
10

10
11

Tammearu Nora
Truus Leili

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

9
8

12

Viita Jaan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Ristsõna nr. 35 vastuseid
ootan ikka 15-ndaks
kuupäevaks.
Selle aasta võistlus hakkab
läbi saama. Tulemused
järgmises lehes.
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Konkurss valla meenete leidmiseks

´ .DEXMDODNHVHGµ WHUYLWDYDG
/}SH MD 2LGUHPDD WDQWVLMDLG MD ODXOMDLG

1.Junnumaa suveniir (võtmehoidja, nukud, mänguasjad jne.)
2. Junnumaa tarbeese ( rahvuslikus stiilis toode, kudum.
Müts,vöönuga, perenaise kulbid, peremehe tarbeese, nui jne)
3. Junnumaa eri ( ekstra toode, ürituse logo, uus idee)
Igas klassis kolm auhinna kohta:
1.koht 1000.2.koht 750.3.koht 500.Selgituseks:
Konkursile esitada konkreetne näidis, või foto, tutvustada
tootmiseks vaialike võimalusi ja teid.
Osaleja esitab toote konkursile varjunime all, õige nimi
peab olema kinnises ümbrikus toote juures.
Meened ja tooted esitada vallamajja tähtaja eelneval
nädalal, konkursi tähtaeg on 15.03 2005.
Meenete ja toodete hindamiseks moodustab vallavolikogu
hindamiskomisjoni, kes avalikustab ka konkursi tulemused
märtsikuu volikogu istungil. Hindamiskomisjon teeb
ettepanekud volikogule konkursil osalenud meenete ja
toodete auhinnaliste preemiate määramiseks
Info Riho Erismaa tel. 5032 756
Läbi sädeleva õhu,
üle karge lume
pisikene ingel paljajalu tuleb.
Süda soe ja sära silmil,
külma ta ei taju.
Kannab kuuma küünlaleeki
läbi valge saju.

RAHULIKKE JÕULE,
HEAD VANA-AASTA LÕPPU
JA RÕÕMSAT UUT AASTAT!
O/ü TARVEN
Oidrema kauplus ja
Lõpe “Päikese” pood

6RRYLPH N}LJLOH NHUJHW MDOJD MD
VHOJHW ODXOXKllOW

******
Kõikidele endistele, praegustele ja
tulevastele sportlastele
ilusat jõuluaega ja sportlikku
uut aastat !

SOOVIN KÕIGILE HEAD
JÕULUAEGA JA
TOREDAT UUT AASTAT!
TÄNAN NEID, KES AITASID MUL
LÄBI VIIA KÜSITLUSI!
UUTE KOHTUMISTENI.
AIVI SANDER

/}SHNOXELVRRYLEKlLGM}XOHMDKRRJVDWVDPPX
XXHODDVWDORPDLVHWHJHYXVODVWHOHNRROLSHUHOH
YDOODYDOLWVXVHOHMDN}LJLOHYDOODHODQLNHOH
Koonga Vallavalitsus
“Naksitrallide” pere
Oidremaa Naisselts
ja meie lasteaia lapsevanemad

TUPPA PANGE JÕULUPUU,
EHTEKS PIPARKOOGIST KUU.
KINGITUSED KUUSE ALLA,
SÜDA JÕULUÕHTUKS VALLA.
TOREDAID PÜHI JA
HEAD UUT AASTAT!

23. detsembril kell 18oo
Lõpe klubis
Lõpe Põhikooli

Lõpe lasteaed

-¯8/83,'8
SOOJAD JÕULUTERVITUSED
KÕIGILE VALLA LEHE
KAASAUTORITELE JA HEAD
UUT AASTAT!
Merike Pikkmets
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

M}XOXGH MD XXH DDVWD SXKXO

Kõige ilusam kuu on jõulukuu,
kõige ilusam puu on jõulupuu,
kõige ilusam mees on jõulumees,
kõige ilusam aeg on alles ees…

RAHULIKKU JÕULUAEGA JA HEAD UUT
AASTAT KÕIGILE SÕPRADELE JA
TUTTAVATELE!
OIDREMAA MÕISA PERE

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

