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SÕBRAPÄEV ÜLLAR JÖRBERGIGA
Kes tuli üksi, kes koos sõbraga, aga Lõpe saal sai jälle rahvast täis. Meie jaoks võõrapärane
Valentinipäev sobib siiski hästi Sõbrapäevana. On hea, et tuletatakse meelde sõprust ja märgatakse
üksteist. Igapäevaselt kipub see kuidagi kas tahaplaanile jääma või hoopis ununema, et alati
muudab kõik paremaks kasvõi üks ainus südamlik sõna või naeratus. 14. veebruari õhtu oli just
selleks, et olla koos, puhata ja tantsu keerutada.
Algaski pidu kohe õhtuse külalise etteastega. Sel korral
tantsitas meid Üllar Jörberg. Ikka jälle tuntud laulud, mis
kõrvus kajades panid kaasa ümisema.
Tantsu vaheajal üllatas rahvast klubijuhataja, kes loosis
piduliste vahel väikseid Sõbrapäeva meeneid.
Lõpel peol käies tulevad meelde endised ajad, kui üks
populaarsemaid kohti oli Lõpe klubi. Sel ajal oskas Leida
Lobjakas õhtuid nii organiseerida, et saal oli alati rahvast täis.
Ühel hetkel ei olnud enam klubi vaja ega ka klubijuhatajat…
Aegade muutusega tekkinud mõõnaperiood on tänaseks
täielikult kadunud ja kuidagi asendamatuks on Lõpe klubi
jaoks muutunud Maie Lauk. Peoõhtutele tulevad kohalike
elanike kõrval ka noored, kes on olude sunnil peale kooli linna
elama läinud. On palju neidki, kes ei ole siinse kandiga seotud,
Taaskohtumine lapsepõlvega.
aga tunnevad klubiõhtutel end koduselt ja sulavad kõigiga
ühte. Jõudu ja jaksu nii klubijuhatajale kui ka pidulistele!
Koolivennad Üllar ja Ilmar.
Merike Pikkmets

06. märtsil

kell 18oo
Lindi rahvamaja komöödia

Lõpe klubis

“HULLUD NAISED”
pilet 20 krooni

NB! Soovist bussi kasutada palun kindlasti teatada hiljemalt 04. märtsiks
Lõpe klubijuhatajale tel. 44 62 234, 55 634 255
(sõitjate puudumisel bussiringi ei toimu)
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Alates

01. märtsist 2004
asub

Eesti Haigekassa
Pärnu osakonna
klienditeenendusbüroo
aadressil

Rüütli 40a

05. märtsil
kell 10oo – 15oo
saab

Maksuametile

esitada
Koonga Vallamajas

(endised Riigikassa ruumid).
Klienditeeninduse
infotelefon 447 7678
faks 443 0095

Koonga

TULUDEKLARATSIOONE

KOONGA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

29.jaanuar 2004 nr 1

EL Ühtekuuluvusfondi projekti “Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine” ühise vee-ettevõtte loomises osalemine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263;
84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40,
773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449; 29, 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 61, 984; 59, 941;
1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401; 75, 705; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36,
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390; 64, 393; 68, 407; 63, 387; 82, 480; 96, 565; 99,
579; 2003, 1, 1; 4, 22) paragrahv 6 lõige 1, paragrahv 22 lõige 1 punkt 25, Koonga Vallavolikogu
23.oktoobri 2003 vastuvõetud otsusega nr 39 osaleda EL Ühtekuuluvusfondi projektis ning olles
tutvunud Keskkonnaministeeriumi poolt 09.01.2004 saadetud selgitavate materjalidega projekti
raames loodavast ühisest ettevõttest

Koonga Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda Keskkonnaministeeriumi ettepanekuga 11-11-7/182 luua ühine äriühing
Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks ja projekti raames renoveeritava või ehitatava
infrastruktuuri jätkusuutlikuks haldamiseks omanikuna ning osaleda nimetatud äriühingus
aktsionärina või osanikuna.
2. Vallavalitsusel määrata hiljemalt 01.03.2004 isik, kes korraldab ühisele äriühingule üle
antava vara arvelevõtmise ja esindab Koonga valda vara üleandmisel ühisele äriühingule.
3. Vallavalitsusel määrata hiljemalt 01.03.2004 isik, kes esindab Koonga valda ühise äriühingu
loomiseks ja toimimiseks vajalike lepingute sõlmimisel ning aktsionäride või osanike
üldkoosolekul.
4. Otsus jõustub peale avalikustamist Koonga Valla lehes.
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Riho Erismaa
Volikogu esimees

Maade deklareerimiseks ei pea järjekorras seisma

Maade deklareerimiseks ei pea järjekorras seisma, vaid iga inimene saab ennast ka ise aidata. Selleks on vaja
saata maa katastritunnus(ed) PRIA-sse aadressil maa@pria.ee. PRIA-st saadetakse talle ühe-kahe tööpäeva
jooksul e-postiga vastavate põllumassiivide numbrid. Nende järgi saab internetist igaüks ise või lasta kellelgi
teisel välja trükkida põllumassiivide kaardid üks põllumassiiv korraga.
Põllumajandusmaa deklareerimise juhend
Deklareerija saab PRIA piirkondlikust büroost või internetist aadressil
http://web.pria.ee/registrid/poldude_register/ :
a) väljatrüki põllumassiivide kaardist (ortofoto väljatrüki);
b) vormikohased blanketid (s.o. avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registrisse ja maa kasutus 2002. ja 2003. aastal).
Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on vaja täita vaid nendel
taotlejatel, kes 2003. ja 2004. aastal ei ole PRIA-le seda avaldust esitanud. Avaldusel tuleb täita ainult kas A
või B osa. Isikud, kes on kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse täidavad avaldusel A osa. Ettevõtjaks registreerimata
füüsilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud ainult maksukohustuslaste registrisse täidavad
B osa.
1. Deklareerija joonistab erineva kasutusviisiga maa-alade piirid ortofoto väljatrükile soovitavalt
värviliselt: põllumaa, viljapuuaiad ja aroonia – roheline; püsirohumaa – punane; põllumajanduslikust
tootmisest ajutiselt kõrvale jäänud maa – sinine. Joonistatud piirid võivad ulatuda väljapoole põllumassiivi
piire ainult juhul, kui deklareerija on absoluutselt kindel, et piir on väljatrükitud kaardil valesti. Sellisel juhul
tuleb PRIA-le esitada lisaks ka avaldus registris põllumassiivi piiri muutmiseks. Vastava vormi saab PRIA
piirkondlikust büroost.
2. Deklareerija märgib joonistatud maa-alade piiridesse või maa-ala kõrvale:
a) maakasutustüübi tähise. Märkus: Tähis saab olla ainult kas 1 – põllumaa, 2 – püsirohumaa, 3 –
põllumajanduslikust tootmisest ajutiselt kõrvale jäänud maa või 4 – viljapuuaiad ja aroonia.
b) järjekorranumbri (omal vabal valikul alates 1-st) ja tõmbab numbrile ringi ümber, et see erineks
maakasutustüübi tähisest. Hiljem märgib ta maa-ala sama järjekorranumbri all tabelisse.
c) maa-ala pindala. Märkus: Tuleb jälgida, et ühel põllumassiivil paiknevate maatükkide pindalade summa ei
oleks suurem kui põllumassiivi pindala. Kui kontuur on väga väike ja ka kõrval ei ole ruumi, võib pindala
kaardile märkimata jätta.
3. Tabelisse maa kasutus 2002. ja 2003. aastal paneb deklareerija kirja kõik väljatrükil märgitud maaalad:
a) kaardile kirjutatud maa-ala järjekorranumbri (1, 2, 3, 4, 5, jne.)
b) põllumassiivi numbri, millel see maa-ala asub (nn. 11-kohaline number)
c) maa-ala kasutustüübi tähise (1, 2, 3 või 4)
d) maa-ala pindala (0,1 ha täpsusega).
e) juhul, kui 2003. aastal oli põllumajandusmaa kasutamata, lisab ta aastaarvu, millal kasutati seda maad
viimati põllumaana või püsirohumaana.
Maade deklareerimine annab õiguse taotleda toetusi deklareeritud maa-alale, kuid toetuste taotlemine ei ole
kohustuslik.
Esialgsetel kinnitamata andmetel maakasutustüübi tähise nr 3 all deklareeritud maale saab taotleda alates
2005. aastast ainult metsastamise toetust. Maakasutustüübi tähist hiljem üldjuhul muuta enam ei saa, v.a. nr 1
saab muuta nr 2-ks või 3-ks ja nr 2 saab muuta nr 3-ks.
Artikli koostamiseks on kasutatud PRIA juhendeid.
Põllumajanduskultuuride maakasutuse tähiste täpsema kirjelduse tabelid saab küsida PRIA piirkondlikust
büroost või internetist http://web.pria.ee/registrid/poldude_register/.
Maade deklareerimisel aitavad Pärnumaal inimesi Pärnu Talupidajate Liit ja Pärnumaa maaparandusbüroo
(Kerese 4) ning PRIA ruumides Haapsalu mnt 86 abistab inimesi keskkonnatoetuste konsulent Laine
Kallaste igal tööpäeval kell 8.30-13.00.
Targo Pikkmets
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põllumajanduskonsulent
19.02.2004

KOONGA VALLAVOLIKOGU
Koonga

OTSUS

29.jaanuar 2004 nr 4

Lasteaia õppemaksu kinnitamine
Koonga Vallavolikogu läbi arutanud Koonga ja Lõpe lasteaia ühisavalduse 23.januarist 2004
Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Kinnitada lasteaia õppemaksu tasuks lastevanematelt 30.- /kolmkümmend/ krooni kuus.
2. Tunnistada kehtetuks Koonga Vallavolikogu 19.oktoobri 2000.a. otsus nr 47 “Lasteaia
õppemaksu kinnitamine”
3. Otsus jõustub 01.märtsist 2004
Riho Erismaa
Volikogu esimees

Vanad lillepotid said uue näo

Jälle naisselts koos talvisel õhtul Lõpe klubis.
Sel korral pidi iga seltsiline kodunt vana
savipoti kaasa võtma, et siis uuega koju tagasi
minna. Marika Erismaa käis uuendamise kunsti
Lihulas õppimas ja andis teadmised edasi ka
meile. Lauale tekkisid plaatimissegu pulber,
PVA liim ja väikesed värvituubid. Ei osanud
sellest kollektsioonist algul midagi arvata.
Marikal olid näidised, mille järgi ta seletas asja
põhimõtet. Seejärel hakkaski praktiline osa
pihta. Midagi segati, lisati ja algaski
“mäkerdamine” sellega, mis valmis segati. Et

Ostame kase paberipuud ja
3m küttepuud
Hind soodne. Tasu kohe
Tammaru Farm, Koonga vald
tel: 05238852

mitmekesisem oleks, selleks sai segusse värve
lisada ja kunstitööd naiste käte vahel võtsid
ilmet. Tulemuseks olid ilusad uued lillepotid,
mis jäävad mälestuseks kaunistama iga
valmistaja kodu.
On tore, et seoses kellaaja muutusega on saanud
ühineda meiega mitmed naised. Ei pea olema
pereemal ainult töö, lapsed, koristamine jne…
Natuke tuleb aega ka enda jaoks leida.
Kohtumiseni jälle märtsis!
Merike Pikkmets

Müüme:
kuivatis kuivatatud, lõhutud
küttepuid
tooreid saetud ja lõhutud
küttepiud
Tammaru Farm, Koonga
tel: 05238852
2004

Rahvaliidu haridusfoorum 14.veebruar

JUNNUMAA KUUKIRI
Rahvaliidu saadikurühm korraldas 14. veebruaril Tallinnas
Toompea lossis haridusfoorumi.
Foorumil osales umbes 80 õpetajat
ja koolijuhti, peale nende olid
esindatud ka asjast huvitatud
mittetulundusühingud. Kuulati ära
kõigi koalitsioonierakondade hariduspoliitika arvamusliidrite seisukohad kavandatavate hariduselu
muudatuste suhtes.
Foorumi
avas
Rahvaliidu
fraktsiooni esimees Jaanus Männik,
kes tutvustas oma erakonna hariduspoliitika põhimõtteid, põhiseadusest ja programmist lähtuvalt
ning samuti koalitsioonilepingus
lubatut.
Res Publica esindaja Indrek
Raudne esitas kokkuvõtte Res
Publica pakutavast haridusreformi
kontseptsioonist. Ta toonitas, et
6,5% Eesti riigi rahvuslikust kogutulust – suhtarv on teiste riikidega võrreldes üks suuremaid –
läheb haridusele. Suur osa sellest
rahast kulub õpetajate palkadeks.
Kui praegu õpib meie üldhariduskoolides 191 tuhat õpilast ja
kahaneva tendentsi jätkudes arvatakse neid 2010. aastal olevat 134
tuhat, siis pole ka kaugemas tulevikus põhjust loota nende arvukuse
tõusule.
Raha kulutamisel on kusagil
piir, seetõttu peame vaatama, kas
oleme haridusraha seni otstarbekalt
kulutanud. Kava kohaselt tahetakse
suurendada investeeringuid koolimajade renoveerimiseks; pearaha
kujundamisel arvestada kõiki kulusid; pearahasüsteemi muuta nii, et
see arvestab õppeastmete erisusi;
piirkondade erisuste tasandamiseks
rakendada erandjuhtudel baasraha,
mis ei sõltu õpilaste arvust.
Kavatsetakse
luua
kooliühingud, mis võtaksid koolimajade
eest hoolitsemise oma õlule.
Õpetajate taseme ja nende palga üle
hakkaks otsustama koolijuht. Iga
õpilasega
käiks
kaasas
nn
ranitsaraha, mis on talle igal juhul
tagatud, ükskõik kuhu kooli ta
läheb.
Osalejatele jäi kavandatavatest
muudatustest ja nende põhjendatusest paljugi selgusetuks: mille
poolest
erineb
haridusosak

praegusest pearahast; kui luuakse
kooliühingud, siis kellele kuulub
koolimaja; milline roll jääb
kohalikule omavalitsusele; kas
õpetajate atesteerimine kaob üldse
ära; kas kooliharidus antakse
erakätesse; millistele uuringutele
tugineb veendumus, et haridusosak
on võluvits; millest tulenevad
pearaha koefitsiendid; kes hakkab
kooliühinguid looma?
Andres
Taimla
Reformierakonnast
põhjendas
ümberkorralduse vajadust sellega, et 10
000 õpilast ei täida koolikohustust;
20-30% ei lõpeta põhikooli; 1/3
põhikooli lõpetanuist ei saa
gümnaasiumis hakkama; 71%
õpilastest peab koormust suureks
või väga suureks.
Kui jätame kõik nii, nagu
praegu on, valitseb 2008. a
hariduses alarahastamine. Hariduses peab otsustusi langetama 2-3
aastat ette. Haridusosak võimaldab
tema sõnul viia lõpule koolivõrgu
reorganiseerimise, nii et haridus
oleks kõigile kättesaadav ja et
õpetajate palk tõuseks. Reformierakond
on
kavandatavate
muudatuste
poolt
ja
tahab
reformiga edasi tegelda.
Peeter
Kreitzberg
Keskerakonnast peab suurimaks probleemiks
põhikoolist väljalangevust ja hariduse üldist kallutatust
üldhariduse kasuks. Viia hariduskulutusi 7%-le SKT-st, nagu Res
Publica kavatseb, pole võimalik.
Õpetajate hindamisel peaksime
juhinduma Soome eeskujust: kõik
õpetajad on väga head – teised
lihtsalt ei tule ülikoolist väljagi.
Šotimaal on haridusosakute süsteemi proovitud ja sellest loobutud.
Koolivõrguga ei saa mängida
turumajandusmudeli mängu, meie
omavalitsused peavad igale oma
piirkonna kooli-kohuslasele tagama
koolikoha. Põhikooli puhul peab
jääma kindel piirkond. Pole
võimalik kooli rahastada, kui ei tea,
kas sinna üldse tuleb lapsi või ei.
Koolivõrku
tuleb
planeerida,
süsteemi saab korrastada ka muul
moel kui haridusosakuga. Kui osa
koole hakkab tühjenema, aga sinna
ikkagi jääb õpilasi, mis neist saab?
Kooli
eest
peab
vastutama
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omavalitsus, vastasel korral pole
omavalitsusel
mingit
mõtet.
Haridus- ja sotsiaalprobleeme peab
vaatama koos, need on põimunud,
ja neid saab lahendada ainult
omavalitsuse tasandil. Mille järgi
õpilasi koolidesse valitakse? Juba
varakult soodustatakse kihistumist
– hariduslik kihistumine kasvab
hiljem üle sotsiaalseks. Lõpuks,
mis on kõige selle mõte? Kuidas
need muudatused aitavad ära hoida
koolist väljalangemist?
Haridustöötajate aü esimees
Sven Rondik- Pearahasüsteem
tuleb läbi vaadata, sest väikesed
koolid on sattunud raskesse seisu.
Kui me ei lahenda õpetajate
probleeme, jääb kooliküsimus tervikliku lahenduseta. Rahastamissüsteemi lahendamine ei lahenda
koolielu sisulisi probleeme! Senised rahastamiskatsed pole asja
parandanud, seepärast peavad meie
tegevus ja muudatused olema
suunatud esmajärgulisele – hariduselu sisule. Kui sisu ei muuda,
siis väliste muudatustega asja ei
paranda. Pole õige jätta omavalitsus koolisüsteemi korraldamisest kõrvale, kõik see on
mõeldud maakoolide hävinguks.
Sisu tähendab seda, mida seame
kasvatuse eesmärgiks. Kodanikuõpetus on meil väga nõrk, meie
noored ei oska hinnata oma riiki,
oma lippu. Kui kavandatakse nii
suuri muudatusi, peab enne
proovima – võib-olla mõni
maakond on nõus katsetama. Meie
õpetajas süvendatakse veendumust,
et ainult sunniga pannakse ta hea ja
tubli olema. Õpetajaid hakatakse
selekteerima,
justkui
ootaks
järjekord ukse taga. Ometi ei tule
koolidesse uusi õpetajaid, vanad
peavad töötama surmani. Vale on
arvata, et kool areneb ainult
materiaalsel baasil, täidame aga
pabereid ja teeme plaane…
Õpetaja tegelik headus selgub alles
siis, kui ta õpilased on ellu läinud
– kuidas nad elus hakkama saavad.
Õpetajate atesteerimine vajab ehk
parandamist, kuid see on kõige
objektiivsem viis teda hinnata.
Piret
Hartman
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KÖÖGINURK

VASTLALAUD

Vanasti pidi vastlapäeval pikalt liugu laskma, et lina pikaks kasvaks , ja üheksa korda sööma, et
põldüheksakordse seemne annaks. Seajalgade söömine pidi sööjad järgmiseks aastaks tegema
nobedaks ja käbedaks, herneste söömine edendama vilja- ning linakasvu, ubadest toidud
suurendama aedviljasaaki, kruubid paisutama viljateri.
Seepärast kaeti vastlapäeva hommikul laud ja hoiti seda, toite aegajalt juurde tehes, kuni õhtuni
kaetult, et igaüks soovi korral kohe süüa saaks.
Vastlapäevatoidud: herne-, põldoa-, läätse-, tangu- või kruubisupp seajalgade, -kootide, soolatud
või suitsutatud sealihaga;
Keedetud seajalad herneste, põldubade või kruupidega;
Külmad keedetud seajalad tarrendis (riivitud mädarõikaga);
Keedetud seapea herneste, ubade või kruupidega;
Herne-, oa- ja läätsesupp seajalgade või sealihalõikudega, lisandiks hapupiim või koduõlu;
Kruubi-kartulipuder seapekiga.
Praegu on teiste rahvaste eeskujul kujunenud alatiseks vastlatoiduks ka vastlakuklid – hästi kergest
pärmitaignast kuklid vahukoorega – ja pärmitaignast pannkoogid (pliinid), mille kõrvale antakse
sulatatud võid, hapukoort, kilusid, heeringat, soolasiiga, soolalõhet, balõkki, kalamarja, silmusid
või teisi soolatud või külmsuitsu-kalatooteid. Sageli segatakse hakitud soolakalad hapukoorega
ning maitsestatakse pipra, äädika ning sinepiga.

LASTENURK
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V. TAMM

Horisontaal:1.Pärnu esimene ja viimane politseijuht,in+nimi. 4.Linn Am-s, kus iga perekonnapea peab
omama relva. 7.Keedutaigna kook. 11.P-maa vanim inimene, nimi+in. 13.Iriidium. 15.Lõunamaa loom.
16.Soome erootika ajakiri. 21.Kala. 22.Eesti Leivaliit. 24.Sidesõna. 25.Magister. 34.Pajulind. 35.Eestlaste
uus Eldoraado. 40.Asula P-Jaagupis. 41.Nuuskur. 48.Riigimetsa keskus. 43.Geomeetr.kujund. 45.Härra
ingl.k. 46.Ühes keemilises elemendis. 50.Tuhk, põrm ingl.k. 51.Sel aastal. 53.Merelt. 54.Kuld. 56.H…,lind.
57.Paluma ingl.k. 59.Järjekord. 60.Tähtsaim. 62.Kindlustus. 63.Looja. 65.H…, tavalisest. 72.Murumuna.
73.Ei ole tolku.

JUNNUMAA KUUKIRI
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Vertikaal: 1.Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhataja (POL),in+nimi. 2.Künnis. 3.Puuanum. 6.Koht
Järvamaal. 9.-o-, kemps ingl.k. 12.La-bemoll. 15.H…, koht Harjumaal. 16.Sugulane ingl.k. 17.Absoluutne
rõhk. 18.Ennäe. 20.Alati värske. 23.Ühest Keenia asulast. 26.Mont Everesti vallutaja, in+nimi. 29.Kaua aega
tagasi. 30.Indikaator. 31.Koht Valgamaal. 32.N nimi. 33.Sigareti mark.36.Kollatõbi. 38.Seeliku pael.
44.Püsti päi. 45.Identne. 48. …r, kõrgkooli juhataja. 49.Steradiaan. 52.Kreeka täht. 57.Nutune. 57.Liharoog.
58.E looduskaitseala.64.-i-, oleks saanud 75.aastaseks. 68.Lennuk. 70.Koht P-maal. 71.Kuulus kurgaan.
72.Lahkuma. 74.Võrgunõel. 75.Am.luureorganisatsioon.

Lahenduslause:KUULE EDGAR 18 27 50
41 12 39 19 67 30
59 31 43 69 55 74
37 40 49 8 14 62 65 28 23 61 5 10 36 11 47 ?
Ristsõna nr.25 lahendus oli PRANTSUSE UPPUMATU PUURTORN
Avame punktitabeli
Nr.25 kokku
Akna taga raagus puud…
***
1 Iljina Talvi
1
1
Ei midagi muud…
2 Kibur Daisi
1
1
Eesti lipp on ilus lipp.
3 Koit Kalju
1
1
Varese paar ja vinge tuul…
4 Lootsmann Kalju
1
1
Ta on Eesti meele tipp.
Ei midagi muud…
5 Luur Evi
1
1
6 Pärn Salme
1
1
Taamal tume metsaviir…
Tema koht on varda tipp,
7 Pikkmets Aita
1
1
Kuhu oled Sa kadunud
8 Soome Ain
1
1
sest et ta on ilus lipp.
minu Päikese kiir?
9 Tammann Alfred
1
1
10 Truus Leili
1
1

V. Lehtla

***

Jumalateenistused Mihkli koguduses
29.02
05.03
07.03
12.03
14.03
19.03
21.03
26.03
28.03

kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 16.00
kell 14.00
kell 14.00

Jumalateenistus
Piibliring (pastoraadis)
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibliring
Jumalateenistus
Piibliring
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus Koonga raamatukogus
Piibliring
Jumalateenistus
11 Viita Jaan

LÕPE KLUBISSE
JÄETUD VIHMAVARI.
KÄTTE SAAB
KLUBIJUHATAJA
KÄEST.
TEL.44 62 234, 55 634 255
ANETT HIOVAIN
02.02.2004.a.
TUUDUR THEO
TÕNISSON
10.02.2004.a.

1

1
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Õnnitleme veebruari
sünnipäevalapsi!
LUULE KOITLA
MARIA SOOSALU

9

Lõpe koguduses
jumalateenistused

igal laupäeval kell 11oo.
(Endise meierei II korrusel)
olete kõik oodatud!

60
95

Tänan
vallavalitsust,
sotsiaaltöötajaid,
Koonga Shalomi
töötajat,Pärnu
Kristliku
Vabakoguduse
esindajat Lõpel ja
kõiki häid inimesi,
kes mind toetasid
materiaalselt ja
moraalselt.
Suur tänu kõigile.
Hilda Laas

65

Kallis Ants Pärnsalu!

Mis sest, et öelda me ei saa
Sul õnne silmast silma.
Meid lahutamas vahemaa
ja haigused ja halvad ilmad.
Kuid õnne, tervist südamest
me alati Sul soovime
ja juubelil ... küll järgmisel ...
me kohal olla proovime.
Moonika ja Tõnu

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 62 359, 058 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 73 740

