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15 aastat Koonga valda
12. detsembril 1991. andis tollane
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees hr. Arnold Rüütel välja
tunnistuse, millega anti Koonga
vallale
omavalitsusliku
haldusüksuse
õigused.
Peale
väikest rehkendust selgub, et
möödunud sellest ajast on juba 15
aastat ja siinkohal õige koht vaadata veidi ajas tagasi. Kui
staatuse saamiseks oli vaja kirjutada valmis vallale
arengukava, siis tänaseks päevaks on ülesandeid tunduvalt
juurde tulnud ja lühiülevaatena võib öelda, et seadusi, mis
vallaelu reguleerivad, on juba üle 250-ne. Kuna olukord
on keeruline, siis oleks õigem vast vaadata seda, mis on
vallaelus muutunud viimase viie aasta jooksul, sest esiteks
on see värskemalt meeles ja teiseks ka paremini
võrreldav. Algusaastail olid ka valla ees seisvad
ülesanded natukene teised, sest tegeleti põhiliselt valla
ülesehitamisega ja õigusaktide loomisega, kuid nüüd
rohkem arendamisega. Kindlasti ei hakka ma koormama
lehte mingite keeruliste võrdlevate
tabelitega vaid
proovin kirjutada sellest, mis vahepeal muutunud on.
Suurem osa valla eelarvest on alati läinud valla
lasteasutustele ja selles pole ka midagi imelikku, kuna
sellest sõltub ju tulevik. Viimase viie aasta jooksul on
Koonga PK saanud korraliku soojustuse ja vahetatud on
ka kõik aknad ja välisuksed, mis on majale andnud väga
ilusa väljanägemise ja seda just koolimaja 30-nedaks
sünnipäevaks aastal 2004. Lõpe PK oli soojustatud juba
enne, kuid remonditud said sellel perioodil kõik tualetid ja
seega võime tänasel päeval väita, et valla koolides on soe
ja elementaarsed töötingimused olemas, mis ei anna küll
põhjust veel rahuloluks, kuna seest on klassiruumid veel
remontimata. Elu on edasi läinud natuke ka valla
lasteaedades, sest Lõpel remontisime tualeti ja
magamisruumi ja Koongas esmalt maja välimuse, mis oli
tõesti kole ja tänavu ka rühmaruumid. Uue välimuse on
vahepeal saanud ka valla ainus staadion, mis asub Koonga
PK juures ja kus renoveeriti muru ning rajakatted.
Tegemisel on praegu staadionimaja, valgustus ja muud
rajatised, mis peavad valmima juuliks 2007. Seega kui
tingimused valla lasteasutuse tööks on enam-vähem
normaalsed, siis seda ei saa kindlasti öelda koolis käivate
laste arvu kohta, mis näitab kahjuks vähenemistendentsi
ja on murelikuks teinud juba pikemat aega.
Üheks olulisemaks valdkonnaks peale hariduse on olnud
kultuur, see on koht, kus peaaegu alati on nii tegijaid, kui
ka raha vähe ja mille tähtsust ülehinnata pea võimatu. See
on valdkond, kus on tähtsal koha traditsioonid ja
väljakujunenud tavad. Nii olema ka meie püüdnud alati
tähistada kogu eesti rahvale tähtsaid päevi nagu vabariigi
aastapäev, emadepäev, jaanipäev, isadepäev ja jõulud.
Peale antud tähtpäevade on meie vallarahvale olnud alati
olulised ja oodatud mitmed üritused, mille traditsioonid
on saanud alguse just oma vallast. Tänavu toimusid 32sed Koonga mängud, 18-nes Mihkli laat ja 8-sas valla
laste laulupäev „Viisikera”. Samuti tähistas oma 35-ndat
aastapäeva ka valla ainus kultuuritempel Lõpe klubi, mis
tänaseks päevaks on teinud läbi täieliku noorenduskuuri
nii väliselt kui ka seespidiselt ning töötingimused seal

igati korralikud. Osa kultuurist on kindlasti ka heakord
vallas, mis annab esmamulje kõikidele meie külalistele ja
turistidele. Olulisem on see ehk viimatimainitutele, sest
asuvad just meie vallas sellised suuremad ja tänaseks
päevaks juba korda tehtud vaatamisväärsused nagu
Soontagana maalinn, Nedrema puisniit, Pikavere küla jne.
Sellel eesmärgil oleme jätkanud heakorrakonkursside
traditsiooni, mille tulemusena on aasta-aastalt paranenud
üldmulje Koonga vallast kui looduslikust kaunist kohast.
Olulise sammu edasi oleme teinud viimase viie aasta
jooksul ka valla internetiseerimisel, kuid kohe peab
ütlema ka, et ootused olid tunduvalt suuremad, kui
võimalused. Kuna territooriumilt on vald väga suur, siis
sellest ka probleemid. Kui siiamaani oli püsiühenduse
võimalus ainult Koonga, Lõpe ja Oidrema lähiümbrusel,
siis lehe ilmumise ajaks võiksid juba kõik need, kes
asuvad Tammaru mobiilimastist mitte kaugemal kui 10
km.
vajadusel soovi avaldada, sest vähemasti
teoreetiliselt peaks see olema võimalik. Kuid kaugeltki
pole see veel piisav ja suuremat tähelepanu ootaks
siinkohal ka riigilt, sest aeg on juba sealmaal, et ühenduse
võimalus peaks olema kõigil, kes seda soovivad.
Viimaste aastate jooksul on toimunud suuri muudatusi
kogu Eesti Vabariigi elus, kuna sellesse perioodi jääb
meie vastuvõtmine Euroopa Liitu. Ootused on olnud ka
siin suured ja eks esimesi vilju ole maitsta saanud ka
vallaelanikud kasvõi mitmesuguste põllumajandustoetuste
näol. Ka on kohale jõudnud esimesed tagasilöögid
suhkrutrahvi ja euro tuleku viivitusega, kuid tänasel
päeval võivad juba ka kõik Koonga valla elanikud
rõõmustada, sest teoks sai Euroopa Ühtekuuluvusfondi
abiga valla ühisveevärgi rekonstrueerimise kava. Leping
ehitajaga peaks saama sõlmitud veel sel aastal ja järgneval
kahel aastal tehtud ka reaalsed tööd. Teoks on saamas
valla ajaloos seni kõige suurem investeering, mille maht
on veidi suurem kui kolm aastaeelarvet.
Kui rääkida valla elust üldisemalt, siis oleme vahepeal
uuendanud arengukava ja kehtestanud üldplaneeringu.
Valminud on ka turismi arengukava, mille elluviimisega
me aktiivselt tegelesime, sest turism on tänapäeval väga
kiiresti arenev valdkond. Peatusin ainult mõnel olulisemal
aspektil valla elus, kuid oleme selle aja jooksul tegelenud
kümnete väiksemate projektidega, millest ruumipuudusel
siinkohal rääkida ei saa, kuid mis ikkagi väikeste
sammude haaval viinud elu edasi.
Siinkohal tahaksingi tänada kõiki vallakodanikke ja
ettevõtlikke inimesi, kellele läheb korda Koonga valla hea
maine ja käekäik ning kellele pole sugugi ükskõik, millise
mulje me jätame oma külalistele. See kõik tähendab
tegelikult seda, et ka edaspidi tuleb teha jätkuvalt rasket
tööd, arutada ja vaielda ning leida kompromisse, aga seda
ikka selle nimel, et sünniksid õiged otsused ja viiksid
meie elu edasi. Omaltpoolt tahaksin õnnitleda kogu
vallarahvast 15-nda aastapäeva puhul ja seoses lähenevate
jõuludega jõulurahu kõikidesse kodudesse. Sooviksin, et
sellel rahulikul ajal leiaks iga vallakodanik temale omasel
moel hingelise tasakaalu ja oleksime mõistvad ka nende
vastu, kellele pole see aasta olnud just kõige parem ja kes
vajaksid ehk ka meie abi ja toetust. Rahulikku jõuluaega
ja head vana aasta lõppu.
vallavanem
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Üks aasta volikogu tööd
Taas on aeg kiirelt edasi läinud ja muude tegemiste
kõrval on täitunud aasta volikogu selle kooseisu
nelja aastaset perioodist. Nii nagu ikka tuleb üle
vaadata eelmise volikogu poolt tehtud arengukava,
lõpetada valla planeerigu arutelu ja paljud sellised
igapäevast elu puudutavad küsimused! Seda aastat
iseloomustab suhteliselt rutiine töö prügimajanduse
ja veemajanduse korrastamisel. Mõlemad projektid
on mitme valla koostöös ja sellepärast kooskõlastamine ja paranduste sisseviimine iga valla
eripärast võtab aega ja päris valmis ei ole veel
kumbki. Kuigi veemajanduse arenguks sai võetud
vallale laenukohustus, mis tagab projekti eduka
läbiviimise. Valla arengukava sai volikogu poolt
ajakohased parandused ja kõigil huvilistel on
võimalus seda lugeda valla kodulehelt. Samas on
areng pidev protsess ja nii on alati uued ettepanekud
teretulnud. Kõige sellise igapäevaste maadejagamiste ja kooskõlastuste taustal on huvi hakanud
pakkuma maavaradest paas ja dolomiit. Koonga
valla territooriumil on arvestavad varud, need
pakuvad huvi ehitajatele ja arendajatele. Siin tuleb
lähiajal teha koostöös kohalike elanikega otsus,
millist maardlat lubada avada ning millistes

mahtudes. Koostöö peaks olema mitmepoolne,
arendaja peaks pakkuma välja parima variandi
kaevandamiseks, kohalik omavalitsus aga seisma
selle eest, et siinne looduskeskkond võimalikult vähe
kannataks ja ei saaks rikutud.
Maavarast
laekub
ressursimaks
kohalikule
omavalitsusele, ka killustik ehituste ja teede jaoks
oleks ligidalt ning mõned uued töökohad siia oleksid
positiivse poole pealt.
Valla eelarve ülevaatamisel ja uue eelarve
planeeringul tuleb alati üle vaadata valla sotsiaal- ja
haridusobjektid, nende perspektiiv ja palju
samalaadseid küsimusi, mis on meie valla eluga
seotud. Nii see aasta on läinud. Vallakodanik, ole
aktiivne ja anna endast märku probleemide
püstitamisel ja lahenduste otsimisel, vaid siis läheb
meie valla elu edasi. Jõudu ja indu järgmisteks
kolmeks aastaks.
Kohe, kohe on käes kaunis jõuluaeg. Tahan soovida
kõigile rahulikke jõule ning toredaid kordaminekuid
uuel aastal!
Volikogu esimees
Riho Erismaa

Suured põlengud saavad alguse pisiasjadest
Jõuluaeg toob inimeste ellu elevust, sära ja
kauneid hetki, kuid mitte ainult. Paraku juhtub
ka jõulude ja aastavahetuse perioodil traagilisi
tuleõnnetusi, kuna kasutatakse tavapärasest
rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud. Enim hukkub inimesi
hooletu
suitsetamise
tagajärjel.
Paljud
tulekahjud on alguse saanud elektriseadmetest.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
1) Pärast suitsetamist kustutage hoolikalt sigaret
tulekindlasse tuhatoosi või kaminasse. Mitte
mingil juhul ärge suitsetage voodis.
2) Kontrollige elektriseadmete ning pistikute
korrasolekut. Oluline on meeles pidada, et
elektrijuhtmeid ei tohi üle koormata. Ka
elektriküünalde vigased juhtmed võivad
põhjustada tulekahju.
3) Toitu küpsetades ärge unustage end teleri ette
ning mõelge tuleohule.
4) Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses
kergesti süttivaid esemeid.
5) Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta,

küünlad tuleb asetada tulekindlast materjalist
alusele ning ohutusse kaugusesse kergesti
süttivatest esemetest.
6) Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt
ning vastavalt küttekeha
kuumataluvusele.
Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam
leeke.
7) Ja lõpetuseks - viimane kustutab tule!
Küünlad, kaminad ning teised lahtise tule
allikad tuleb kodunt lahkudes või magama
minnes kustutada.
Pärnumaal on tänavu detsembri alguse seisuga
tulekahjudes hukkunud juba 17 ja vigastada
saanud 4 inimest. Kõige odavam ning
lihtsamini paigaldatav tulekahju avastaja on
suitsuandur, mille hind on ca 100 krooni.
Suitsuandur võib päästa nii teie enda, kui ka teie
lähedaste elu, mistõttu on see ka väga hea
kingitus.
Turvalisi ning rõõmsaid jõulupühi!
Viktor Saaremets
Lääne-Eesti päästekeskus pressiesindaja

Lääne- Eesti päästekeskuse teated Koonga vallas toimunud õnnetustest
9. detsembri pärastlõunal põles Koonga vallas Kõima külas saepuru.
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Pikavere rahvas käis tiitli järel.

Pikavere on Pärnumaa aasta küla 2006 .
9. detsembril toimus Vahenurme seltsimajas Tänupäev, kus Pärnumaa
Kodukandi liikumine tunnustas tänavusi võitjaid ja aktiviste.
Aasta sädeinimeseks valiti sel korral kaks inimest :Signe Rõngas
Are valla Murru külast ja Robert Miller Surju valla Ristikülast.
Kõik kohaletulnud külad olid üsna arvukalt esindatud, aktiivseid
inimesi Pärnumaal ikka jätkub!
Pikaverest käisid kohal Riina ja Aivar Kappak, Külli Sepp, Marjo
Kapak, Maia Tael, Nele Tamm ja Ülo Viiksaar.
Meil oli võimalus tutvuda Vahenurme seltsimajaga ja tuleb
tunnistada, et see on neil väga tore maja. Remont ja renoveerimine pole
küll veel lõppenud, ometi on sealsel rahval koht, kus koos käia,
üritusi korraldada ja lihtsalt aega veeta.
Meelelahutuslik osa oligi kohaliku Vaheka seltsi sisustatud.
Rahvatantsurühm esines, lapsed tantsisid, kvintett esines tuntud ja
ka omaloominguliste pillilugudega. Hästi meeleolukas esinemine
oli. Sõna sekka ütles ka äärmiselt vitaalne jõuluvana, kes sobivate
pillilugude kõlades partneri otsis ja tantsima tõttas.
Pidulikuma osaga esinesid Pärnumaa Kodukandi hing Krista
Habakukk, sõna võttis ka Vabariikliku Kodukandi liikumise esindaja.
Küsimus, mis kõiki huvitab on see, et mida Pikavere küla siis sai?
Auhinnaks oli kinketšekk Foralilt väärtusega 4500.- Mis me
sellega peale hakkame, seda otsustab küla üldsus, ettepanek on
lisada küla raha ja osta trimmer.
Sädeinimeseks valitud said auhinnaks reisi.

Väga tore on oma töö eest nii palju tunnustust
saada, sellesse aastasse on seda ikka jagunud!
Loodame ka edaspidi aktiivsed olla ja Koonga
valla nime positiivselt esile tõsta.
Pikavere küla aastalõpu pidu toimub 29.12.2006
aastal, kell 16.00, ka sel aastal võime kasutada
Mälgu talu maja. Loodame rohket osavõttu ja
tekitame ka arutelu päevakajalistel teemadel.
Pikavere küla võtab planeeritava Koonga
kaevanduse suhtes seisukoha ja kõigi arvamus
maksab ning on oluline!
Soovime Pikavere Küla Seltsi poolt kõigile
rahulikke jõule ja rõõmsat aastavahetust!
Nele Tamm

Lühidalt Koonga koolist
16. novembril toimus Koonga koolis koolitus õpetajatele ja lapsevanematele. Koolitajaks oli pr Tuuli Elstrok Eesti
Lastefondist, kes rääkis 2 tundi õpetajatele ja 1,5 tundi lapsevanematele probleemide lahendamisest seoses
raskestikasvatatavate lastega. Koonga kool kavatseb jätkata lapsevanematele huvitavate ja kasulike koolituste
pakkumist, et üheskoos kasvatada lastest tublid inimesed.
29. novembriks oli Koonga kooli direktor Ülle Andrea kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu pidulikule koosolekule
Saku mõisas. Üritusel anti 2006.a Jäätmekäitluse edendaja auhind valdadest Paikuse vallale ja vabariigi
haridusasutustest Koonga Põhikoolile.

Järjekordne ainekuu
Selle veerandi esimesel kuul oli Lõpe koolis planeeritud läbi viia erinevad võõrkeelealased võistlused . See plaan sai ka
novembris teoks ja nii toimuski igal nädalal mingi jõuproov, kusjuures need olid paralleelselt nii inglise kui ka vene
keeles. Võistkonnad moodustati erinevate klasside õpilastest ja esimeseks võistluspäevaks pidid kõik võistkonnad
endale nime valima. Nii ka tehti ja end pärjati kas inglise- või venekeelse nimega (näiteks valiti Aces , Snegurotška
jne.) Nüüd neist võistlustest veidi lähemalt.
Esimesel nädalal toimus mõlemas võõrkeeles ristsõnade lahendamine ettenähtud aja raames. Algus oli väga tasavägine
ja viiest võistkonnast kolm saavutasid võrdse tulemuse. Teisel nädalal oli võistluse eesmärgiks kontrollida sõnaraamatu
kasutamise oskust ja kolmandal pidi iga võistkond pildi põhjal panema kirja niipalju võõrsõnu, kui nad teadsid (arvesse
läks ka õigekiri). Selle viimase võistluse puhul tuli žüriil teha hindamisel muudatusi, sest hiljem võitjaks osutunud
võistkond leidis nii palju sõnu, et pidi õige vastuse eest kõigile andma pool punkti.
Viimasel nädalal oli igal õpilasel võimalus individuaalselt osaleda viktoriinis, kus tuli piltide järgi ära tunda Inglismaa
tuntud kohti ja isikuid. Samal ajal viimistles 6.klass oma
venekeelset näidendit õpetaja Žanna Põldsami juhendamisel.
Novembrikuu oma üritustega möödas ja oligi aeg lõppkokkuvõtte
tegemiseks. Põnevust oli palju, sest vahekokkuvõtteid oli võimalik
jälgida teadetetahvlil oleva tabeli järgi ja võistlus oli päris pingeline.
Lõpuüritus algas 6. klassi õpitud venekeelse näidendiga „Teremteremok”(Tare-tareke), milles õpetaja Põldsamil oli jutuvestja roll.
Tore oli vaadata teda vene rahvariietes ja kuulata
ehedat vene keelt. Etenduse sõnum jõudis ka kõige väiksemateni.
Pärast seda kuulutasime välja võitjad: üldvõidu pälvis võistkond
„Aces” (Ässad) . Võistkonda kuulusid Marko Kaljula ja Kaisa
Mihklepp 9. klassist, Kalmar Liivmann 7. klassist, Siim Reinart 6.
klassist, Karmo ja Kalmer Kaljula algklassidest. Inglismaale
pühendatud viktoriini võitis Kalmar Liivmann.
Järjekordne ainekuu möödas ja loodame, et see aitas kasvatada huvi võõrkeele õppimise vastu. Soovin kõikidele
keeleõppijatele järjekindlust ja rõõmsaid hetki uute keeletarkuste omandamisel! E. Laanesoo
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Jõulumõtisklus
Taas on jõuluaeg ning peagi on lõppemas aasta 2006. Päkapikud on piilunud juba pikka aega meie toimetusi
ja nüüd poetavad meile sussi sisse häid soove ning üllatusi. Piparkoogilõhn hõljub õhus ja pannil särisevad
verivorstid.
Mõtted rändavad tehtule ning olnule. Igaühel on selles aastas oma mured ja rõõmud ning kordaminekud.
Aeg on küünlavalgel uueks aastaks sihte seada, plaane teha, unistada. Loodame, et kõigil peitus olnus palju
meeldivaid hetki ning soovime, et tulev aasta tooks samuti endaga rõõmu kaasa.
Leidkem jõuluajal hetk, et aeg maha võtta ja leida üles need väikesed rõõmud, mis meil kogu aeg olemas on.
Pere, kodu, vanavanemad, lapsed, töökaaslased ja sõbrad – hoolige üksteisest ning tundke rõõmu koos
olemisest! Täname lapsevanemaid, vallavalitsust, volikogu ning kõiki kooli- ja lasteaiasõpru koostöö ja
toetuse eest.
Lõpe kool ja lasteaed
Koonga dolomiidikarjääridest
AS Vestman Varahaldus ja OÜ Lindamäe planeerivad 2008 aastal avada 1,2 km Koonga külast põhja poole jääval alal
dolomiidikarjäärid kogupindalaga ligikaudu 24 ha. Planeeritud kaeveväljad jäävad praegu metsaga kaetud alale.
Karjääride aastatoodanguks on planeeritud 200 tuhat tonni ehituskillustikku.
Järgnevalt püüame esile tuua karjääride rajamisest tingitud plussid ja miinused.
 Lõhkamistööd :
Kuna Koonga dolomiit on kõva kivim, siis on ainukeseks võimalikuks kivimi kobestamise viisiks lõhketööd, mis
hakkavad toimuma kaks kuni kolm korda kuus. Tänapäevaste lõhkeainete ja meetoditega on võimalik teha lõhketöid
viisil , mis tagab müra ja vibratsioonitaseme minimaalse mõju ümbritsevale keskkonnale. Heaks näiteks sellest on
KUMU ehitus Tallinnas, kus lõhketööd toimusid 100 m kaugusel lähimatest majadest ja mõnesaja meetri kaugusel
Presidendi lossist.
 Mõju põhjaveele : Koonga dolomiidikihi paksus on ligikaudu 10 meetrit. Sellest umbes 5 meetrit asub põhjavee
tasemest kõrgemal. Karjääri esimeses etapis (kestvus ligikaudu 5..7 aastat) on planeeritud kaevandada dolomiidi
veepealne osa. See ei too kaasa mingeid mõjutusi põhjavee praegusele olukorrale ega ümbruskonna kaevudele. Esimese
etapi tööde käigus on planeeritud katsetada mitmeid erinevaid mooduseid dolomiidi veealuse osa väljamiseks. Ühe
võimalusena on arutusel lõhatud dolomiidi välja tõstmine vee alt ekskavaatoriga ilma vee taset alandamata. Kuid on ka
teisi meetodeid, mis nõuavad küll veetaseme alandamist, kuid vähendavad oluliselt mõjutusi põhjaveele. Täpne
veealuse osa kaevandamise metoodika selgub peale vastavate katsetuste läbiviimist. Igal juhul ei tohiks oluline
põhjavee alanduse mõju ulatuda kaugemale kui 500 meetrit karjäärist.
 Müra ja tolm : Müra ja tolmu leviku oluliseks piirajaks on ala ümbritsev mets. Tolm saab levida ainult kuival
aastaajal. Suvel on Eestis valdavaks tuulesuunaks edelasuund s.t. tolmu võimalik levikusuund on kirdesse. Selles suunas
jäävad lähimad elamud ligikaudu 1200 meetri kaugusele. Ühe kilomeetrine metsamassiiv on piisav müra ja
tolmutõkkeks. Vajadusel kasutatakse kuival aastaajal tolmu tõrjumiseks karjääri niisutamist.
☺ Töökohad : Kaevandamiseks luuakse juurde ligikaudu 10 uut töökohta. Enamuses vajatakse tööle asjatundjaid
tehnikamehi, traktoriste ja buldooserijuhte. Killustiku äraveoks vajatakse 8 – 10 kallurautot. Siin on oluline võimalus ja
eelis Koonga kohalikel töökatel inimestel. Kuna arendajad ise ei soovi transpordiküsimustega tegeleda, siis otsivad nad
selleks koostööpartnerit. Seega tekib Koongas vajadus ka transpordifirma järele.
☺ Kohalik (odavam) ehitusmaterjal : Kuna killustiku hinnast Pärnus moodustab olulise osa (ca 30 %) transpordi
hind, siis saab killustik Koongas olema odavam ja võimaldab sama raha eest ehitada rohkem. Eriti puudutab see 2008
aastal kavas olevat Koonga –Pärnu Jaagupi teelõigu ehitustöid, aga ka kõiki muid kohalikke ehitusi.
☺ Kaevandamisõiguse tasu: 2008. aastal on ehitusdolomiidi kaevandamisõiguse tasu 13 krooni /m3 ja see tõuseb
pidevalt. Nimetatud tasust jääb 50 % kohalikule omavalitsusele. Seega on prognoositav laekumine Koonga valla
kassasse igal aastal ca 800 000 krooni kaevandamisõiguse tasu..
☺ Kinnisvara hinna tõus : Mujal Eestis avatud karjääride kogemus ütleb, et karjääride avamine tõstab piirkonnas
kinnisvara hinda ligikaudu 1/3 võrra ja saadab turule signaali sellest, et piirkonnas on ettevõtlus teretulnud, mis
omakorda aktiviseerib kogu piirkonda.
☺ Perspektiivis on võimalik Koonga dolomiidist murda ka ehituskivi, mis on juba sajandeid olnud kohalikuks
ehitusmaterjaliks. Nimetatud tootmine on väga tööjõu mahukas ja nõudlus ehituskivi järele vajab selgitamist.
Lõpetuseks : Vältimaks kaevandamisest tulenevat mõju inimestele, varale ja keskkonnale on AS Vestman Varahaldus ja
OÜ Lindmäe tellinud OÜ J. Viru Markšeideribüroost ühtse mäetööde arendamise kava, milles kirjeldatakse
kaevandamise võimalusi ja tehnoloogilisi abinõusid vähendamaks kaevandamisega kaasnevaid keskkonnamõjutusi.
Arengukava koos jooniste ja plaanidega on paberkandjal kättesaadav kõigile huvilistele vallavalitsuses. Kinnitamaks
arengukavas loetletud tehnoloogiaid ja abinõusid, pakuvad AS Vestman Varahaldus ja OÜ Lindamäe kõigile
asjaosalistele ja huvilistele oma silmaga näha tänapäeva tingimustele toimivat karjääri. Selleks on võimalus korraldada
tutvustav ekskursiooni töötavasse paekivi karjääri. Kõikidel huvilistel palun end registreerida telefonil 44 59 005 või
teada anda meiliga varahaldus@vestman.ee . Ekskursioon on planeeritud korraldada 2007 aasta veebruaris täpse
kuupäeva teatame juba registreerunutele.
8 jaanuaril kell 14.00 toimub Koonga Vallamajas ka keskkonna mõjude hindamisprogrammi tutvustus.
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Ristsõna nr 57/10
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Horisontaal: 1.Taani jõuluvana. 7.Soome lastele tuleb hoopis … 14.Mees pühast raamatust. 15.Vald Pärnumaal.
16.Itaalias toob jõulukinke … 19.Aga kauges Kolumbias … 23.… evangeelium. 27.Graafik n+en. 32.Operatsiooni.
33.kunagi olid kõik käsitöölised koondatud nimetuse … alla. 34.Asula Tansaanias. 36.Linna noorte org. 37.Kirde Eesti
Instituut. 40…ks, ehtekivi. 41.Noored laululapsed. 43-a.Usureformaator. 44.Jõgi Gruusias. 46.…grenader. 48.Poeg+
tema koer. 49.Ära topi oma nina sinna, mis pole… 52.Temakesele peaks see sõna meeldima. 54.Pierre… ei jäta
prantsuse lapsi kingita. 58…maks. 59.Võistlustantsu õpetaja, in+n. 60.Retseptil lad.k. jaga. 62.Poliitik. 63.10-9. 65…
mõte. 67.Noot tähtnimetusega e. 68.mäed Hispaanias, …a. 70.Nõrk+ 2 tugevat. 72.Taevavõlv, mille vaatamine õhkama
ja lollusi rääkima paneb. 74.mõiste matemaatikast. 78.Jooginõusid. 81.Mi-bemoll. 83.Venelane ei nõustu. 84.Eesti
Vabariik. 86.Turvafirma. 87.M nimi. 88…D, nõuk. repressiivorgan. 89.Ilus tütarlapse nimi. 90.M nimi. 91.Eliseari
pruut piiblist. 95… vaim. 96.Helilooja. 98.Valitaeja korraldus …t. 100.See, mis vahel üle viskab. 103.Pealinn LAmeerikas. 104.Malelaual oli mees. 105.Laulja, in+n. 107.Ja mitte hiljem. 112. Usk. 113.Asula Jordaanias. 115.Noot.
116.Organist, in+n. 119.Lennuk. 120.Mägi Araabia poolsaarel. 129.Jõulumees Saksamaalt. 130.Rohttaim. 134.H…,
solvas. 136.Narkots. 137.Jeesuse ema. 139.Tööliste kaitseks loodud org. 140.Dirigent. 143.Kasaka pealik. 145.Reetur
Piiblist. 146.Relva… 147.EWR tähtis ekspordiartikkel. 151.Räbal, kalts ingl.k. 152.Tegelane Piiblist. 156.Tšehhi
jõuluvana. 157.Kristuse tulemise aeg.
Vertikaal: 1.Rootsi jõuluvana. 2.Uimasti. 5.…järvi, veekogu Soomes. 6.Antimoon. 7… Rannap. 9.Vennad Piiblist.
10.Esimene täht on meie, aga see teine, on üks väga võõras täht. 11.aafrika rahvas. 12.Linn Ameerikamaalt. 13.elu-…
14.Isik. asesõna. 16.Kaksik-. 22.Kristuse jünger. 24.3 ühesugust. 27.Meeldiv temperatuur. 28.Kes seda käes hoiab,
sellel on võimu. 29.Hormoon, mis reguleerib toidu söömise hulka. 31.Saksa rakett, mis pidi tooma sõjakäiku pöörde.
32.Ikka see rasvane ja pekine värk. 34.Vapper naisaviaator. 35…e, asula Hispaanias. 37.Hirmus elukas, kes tuleb
pimedas. 38.Täppidega ja ilma. 39.Teeme … 41.Naiste nõuandla. 43.Hollandis näeb laste särasilmi jõulukuuse all …
43-a.Usureformaator. 45-a.Kirikutegelane, n+in. 47.Mõiste raamatupidamisest. 50.Tähtis riik Piiblist lüh. 53.No täitsa
käperdis. 55… Osvald, kunstnik. 56.En+pn esitäht, näitlejanna, Kalju naine. 66.Kõnetraat. 68.Lennuk. 73.Inimlik. 74…
Maria. 79.…me, koht I-Virus. 82.Saksa väegrupeering. 85.Esimene mees 5000 m, pn esimene täht +en. 87.Vene M
nimi. 89-a.Selle koha peal. 92.Ära pane tähele. 93.N nimi maailma algusest. 94.Tukk (ülek. täh.). 96.K…, kunstnik,
n+en. 97.Organist. 108… seja, näriline. 109.türgi ohvitser. 111.Riigikogu. 114.Manuskrip. 115.Isik. asesõna.
119.Ühesugused. 122.Ka vanal ajal olid reederid olemas. 123.Leebe. 125.Anna armu. 126.Luuletaja. 127.Higi. 128.-olu.
133.Täpne. 135.N nimi Piiblist. 136.Jõgi Valge-Venes. 138.Mõõtühik. 139-a.Kirjutis ajalehes. 140.Laste mänguküla.
141.Proua. 143.Mangun. 144.Edel. 146.Saksa sõjaväe politsei. 150.Samm. 153.Enne lõunat. 154.Sine Dato. 155.Ladina.
156.M nimi. 158.Metallitöölised. 159.Endast eraldavate.
LAHENDUSLAUSE: 8,69,156,101,34 71,96,12,123,99,160,132 21,149,76,45,145,116 29,138,20,83,148,77,97,75
1,73,26,101,25,32 118,51,106,18,131,42,22 52,17,91,124,61,127 80,30,125,111,4,88,93,54 117,83,86
64,145-a,142,95,57,5,121,102
Ristsõna nr 56/9 vastus: ALGAS MEESTE SUNDKIIBISTAMINE!
Õigesti vastasid: Evi Luur (9), Tiina Lipp(5), Ain Soome(9), Aita Pikkmets(9), Leili Truus(9), Sirje Ardan(9), Talvi Iljina(9), Jaan
Viita(9), Nora Tammearu(9), Salme Pärn(9), Kalju Koit(9)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele.
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
24.12
25.12
31.12
01.01
07.01
14.01
21.01
28.01

kell 15.00
kell 17.00
kell 11.00
kell 17.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 11.00

Jõuluõhtu jumalateenistus Pikavere palvemajas
Jõuluõhtu jumalateenistus kirikus
I Jõulupüha jumalateenistus ja koguduse jõulupuu
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
Uue aasta jumalateenistus
Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus

 564 0300; 445 7599

Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!
ALMA AUMAA
VAIKI LAUK
ELLEN KONSTABEL
ARNO JAAKSON
KALJU TIISMAA
ILMAR KLÜKMANN
MALLE MÄLK

97
83
80
65
65
65
55

ROKO ASTRIK
ALBERT OSSIPOV

30.11.2006
25.11.2006

Et hästi tore aasta saabuks,
et ettevõtmised kõik laabuks,
et püsiks tervis,säraks päike,
et mure oleks imeväike!
Lõpe klubi soovib ilusat
jõuluaega ja edukat uut aastat
oma isetegevuslastele,
ringijuhtidele,võimlejatele,
kooliperele, vallavalitsusele
ja kõigile valla elanikele

Vana aasta sammub vaikselt ajalukku,
Keerab enda kannul ajaukse lukku.
Kõik jääb seljataha – kes see mullust muudaks.
Oi, kui kõik, mis paha, maha jätta suudaks!
Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus,
Piparkoogiraas ta pisikeses pihus.
Pärast jõulupuhkust meenutagu seda,
Piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda.

/ Leelo Tungal /

OÜ Kõima Mõis
Ostab kasvavat
küttepuu metsa.
Telefon 51504444
44 70540

Rõõmuküllaseid pühi ja toimekat uut aastat kõigile!
Lõpe Põhikool ja lasteaed „Miki“

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

Rahulikke jõule ning teguderohket
ja õnnelikku uut aastat!
OÜ Lõpe Agro

Jäägu kõik haigused alati maha,
jäägu muudki mured ukse taha,
olgu Teil sõprade jaoks ikka mahti,
olgu Teil päevad rõõmule lahti!
Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!
Meeli Aland
Märt Karu
Ants Kappak
Avo Siimer
Berit Kuru
Pikavere Küla Selts

Kaunist jõuluaega
pere keskel ja edukat
uut aastat!
Oidremaa Naisselts

Rahulikku jõuluaega
ja head uut aastat!

Häid jõule ja toredat ning
teguderohket uut aastat!
Koonga Vallavalitsus

Leegi vaikselt, küünlatuli,
lõhna, kuuseoks,
kõik, mis aastas kaunis oli,
jäägu elavaks!
Koonga kool ja lasteaed
soovivad rahulikku jõuluaega
ning rõõmsat aastavahetust
igasse peresse!

Ootame toredaid reisikaaslasi!
17.-20.mail toimub Lõpe kooli ekskursioon Poola
(grupis on hetkel 36 inimest, neist pooled täiskasvanud).
Kui sa soovid meiega koos reisile sõita siis helista täpsema info saamiseks telefonil 62 244 või 56561217.
Sirje Kaska
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Arsise laste kellade kontsertansambli jõulukontsert
Jõulude eel pakkus kauni elamuse laste kelladeansambli
kontsert Lõpe klubis. Juhendajaks Aivar Mäe.
Meie porisesse talvesse tõid need kaunid helid
jõulutunde, mis andis aega mõtisklusteks mööduvast
aastast. Ehitud kuusk saali nurgas aitas sellele igati kaasa.
Tund kaunite helide saatel oli kuulajatele meeldiv elamus
heast kunstist.
Kahju, et rahvast saali kogunes vähevõitu, aga kohalviibijatel
ei olnud põhjust kahetseda. Kontsert oli väga ilus.
4H klubid Tootsis
2.detsembril kutsus Tootsi 4 H klubi sõbrad külla. Toimus
Euroopa Liidu infopäev. Saime teada palju uut, meisterdasime
Euroopa Liidu maade lippe ja laulsime erinevate rahvaste laule.
Vahva oli sulistada ujulas ja põnev pimedas pargis küünlaid
põletada.
Märkamatult oligi õhtu käes ja algas tantsumaraton. Ühe
auhinna maratonil võitis ka Annika Urbel. Kellel veel võhma
järel oli, sai diskol selle ära kulutada.
Täname Teid „ Kärmed Tootsikad” ja õpetaja Inga toreda
päeva eest.
Lõpe 4H klubi „ Ziraff”

Oidremaa naisseltsi jõulud
Taas võõrustas naisseltsi Oidremaa mõisa pere. Päevased
toimetused tehtud, kogunesid naised ühisesse kohvilauda,
et aastast kokkuvõtet teha. Sel korral tuli meile külla
Lihula naisselts. Kuulasime nende tegemisi ja
tutvustasime oma seltsielu.
Mööda pimedat ja porist teed eksis ka jõuluvana naiste
sekka, raske kingikottki kaasas. Kingitusi jagus kõigile.
Tundub, et jõulumees jäi meiega rahule. Mälestuseks
toredast õhtust sättisime kõik koos ennast ka pildile.

Looduse vembud, 16. detsembril oli veel
võimalus korviga metsa minna ja
kastejagu austerservikuid korjata.
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

