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Füüsiliste isikute eeltäidetud tuludeklaratsioonide
väljastamine ja tuludeklaratsioonide vastuvõtt
toimub Koonga Vallavalitsuses
9.märtsil 2006 kell 10-15
Deklaratsiooni planke on eelnevalt võimalik saada büroost Õhtu põik 5,
Pärnu (juhul kui on linnas käimist) ja vallamajast.
Teabeks pakume deklareerimist selgitavaid voldikuid:
1. Üldinfo residendist füüsilise isiku 2005.a tulu deklareerimisest
2. Koolituskulude 2005.a tulude mahaarvamine
3. Eluasemelaenu intresside 2005.a.tulust mahaarvamine
4. 2005.a ettevõtlusest saadud tulu deklareerimine
5. Füüsiliste isikute 2005.a välisriigist saadud tulu deklareerimine
Kohapeal on võimalik saada ka eeltäidetud deklaratsioone.
Maksumaksjatel on võimalus meie töötaja juhendamisel esitada
tuludeklaratsioonid
läbi
e-maksuameti
(kiireneb
tulumaksu
tagastamine), selleks peab eelnevalt olema pangas sõlmitud
internetipanga leping ja omama panganeti koode, mis tuleb kaasa võtta.
On võimalik ka ID kaardi lugeja abil internetis toimingud teostada,
selleks tuleb kindlasti kaasa võtta ID kaart koos PIN koodidega, mis
antakse kaasa ID kaardi väljastamisel.
Meeldivat koostööd!
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KOONGA VALD ARVUDES

Koonga valla elanike arv 01.01.2006.a. seisuga
oli rahvastikuregistri andmetel 1404 elanikku.
Naisi nendest oli 682 ja mehi 722.
Vanuseliselt on kõige enam 1988 aastal
sündinud inimesi -33 elanikku.
Järgnevad sünniaastad
1990,1987- 32 elanikku
1984,1985 – 29
1962- 27
1991,1942 – 26
1982,1965 – 25
Kõige vanem valla kodanik oli 1.jaanuari
seisuga 96 aastane.
Suurimate elanike arvuga külad on Koonga 294,

Lõpe 213 ja Oidrema 147 elanikku.
Koonga valla elanikuks registreeris end 2005
aastal 16 inimest, lahkus 55 inimest.
Sündis 16 uut kodanikku. Nendest poisse 6 ja
tüdrukuid 10.
Suri 23 elanikku.Nendest mehi 12 ja naisi 11.
1.septembril 2005 esimesse klassi läks Koonga
Põhikoolis 10 ja Lõpe Põhikoolis 5 last.
Kokku oli õpilasi Koonga Põhikoolis 83 ja Lõpe
Põhikoolis 49 õpilast.
Koonga Lastepäevakodus käis 26 ja Lõpe
Lastepäevakodus 14 last.
Elanike koguarv võrreldes 01.01.2005.a. seisuga
vähenes 41 inimese võrra.

Koonga Vallavalitsus annab põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajatule rendile
Lõpe külas asuva Aiamaa maaüksuse (katastritunnus 33402:001:0112) koosseisu kuuluvast
põllumaast 2,6 ha. Kirjalikud pakkumised rendimäära kohta teha asjast huvitatutel aadressil
88401 Koonga Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa. Ümbrikule kirjutada
märksõnaks “AIAMAA”. Pakkumiste avamine toimub 03. aprill 2006.a. kell 10.15. Koonga
Vallavalitsuses.
Pakkumine peab sisaldama:
1. Avaldust maa rendile võtmiseks.
2. Avaldaja nime, isiku- või registrikoodi ja elu- või asukohta ning kontakttelefoni.
3. Pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkuja allkirja.
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud igaaastase rendisumma suurus eesti kroonides.
Rendile antava maa asendiplaaniga saab tutvuda Koonga Vallavalitsuses ja lisainformatsiooni
telefonil 4473745.

KOONGA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
2006.a.maamaksu määra
soodustuste kehtestamine

ja

maamaksu

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 37 ja maamaksuseaduse § 5
ning § 11 alusel Koonga Vallavolikogu määrab:
1.Kehtestada maamaksu määraks Koonga vallas
2006.aastal 2,5 % maamaksustamishinnast
aastas.
2.Kehtestada Koonga vallas 2006. aastal
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel

Koonga 15.detsember 2005.a. nr 1
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksu määraks 1,2 % maamaksustamishinnast aastas.
3.Vabastada avalduse esitanud pensionärid,
represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud
elamumaa kasutajad 2006.aastal maamaksust
1.0 ha ulatuses.
4.Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises
andmekogus.
5.Määrus jõustub 01.jaanuaril 2006.a.
Riho Erismaa
Volikogu esimees
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Lõpe Külaseltsi tegemistest

21. jaanuaril toimus Lõpe Külaseltsi poolt korraldatud pidu külade elanikele. Vaatamata külmale
ilmale, oli saal rahvast täis. Oma
kaunite lauludega esines Liis Viin,
õhtut juhtis valjuhäälne ja aktiivne
Arne Viljandimaalt ja tantsuks laulis
karaoket Moonika Kangur.
Kuna õhtujuht oli aktiivne mees ja
sai aru oma kohustustest, ei tundnud
rahvas igavust:
korraldati seltskonnamänge ja parodeeriti poliitikut kui
nähtust.
Tähelepanu äratas ka telerist tuttav
„Rooside sõda” lühendatud ja Lõpele
kohandatud variandis, mille viisid läbi
õed Mihkelsonid ja neiu Altman.
Kui pidu oli täies hoos ja rahval
paras peomeeleolu, üllatas Lõpe Külaselts oma lustaka kostüümides eeskavaga, mis pani saali päris
elama. Kaasa tantsis enamus saalis viibijaist. Kava tuli rahva tungival soovil veel korratagi.
Meie pidu läks korda. Täname kõiki, kes sellele oma kohalviibimisega kaasa aitasid.
Lõpe Külaselts
Eesti Maaelu arengu kava 2007-2013 eelnõu toetab maaelu tasakaalustatud arengut
Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliit (EPTK) on
hämmingus Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt algatatud
18 maaeluorganisatsiooni pöördumisest kavandatava Maaelu
arengu kava (MAK) üle.
7. veebruaril Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus
(PMAN) tutvustatud MAKi esialgset eelnõud on kavandatud
alates 2004. aastast ning enamus põllumajanduse ja maaelu
esindusorganisatsioone on põllumajandusministeeriumi poolt
kaasatud arengukava koostamisse.
Ministeerium on kogu kavandamisperioodi jooksul jälginud
head kaasamistava ning olnud avatud kõigi MTÜ-de
ettepanekutele. EPTK, kes on aktiivselt protsessis osalenud,
pole täheldanud allakirjutanud organisatsioonide poolt
konkreetsete ettepanekute esitamist. 7. veebruaril esitati
PMANile esialgsed rahastamise proportsioonid telgede
vahel, ning paluti esindusorganisatsioonidelt tagasisidet 22.
veebruariks.
Pöördumisele allakirjutanud organisatsioonid pole ilmselt
põhjalikult selgeks teinud uue MAMi koostamise
põhimõtteid ja selle prioriteete, sest pöördumises on palju
ebatäpsusi ja lausa valet. Kirja koostajad võiksid endile
selgeks teha järgmised küsimused. Kuidas on seni kasutatud
maaelu
mitmekesistamisele suunatud vahendeid, milline on olnud
nende efektiivsus? Mitu töökohta on loodud ja mitu inimest
on tänu sellele linnast maale tulnud? Palju on tekitatud
lisatulu? jne. Mitu nõuetele vastavat toetusavaldust on jäänud
rahuldamata vahendite puudumise tõttu? Kuidas on
kasutatud EASi jm. võimalusi maaettevõtluse arendamiseks?
Kes oleks täiendavate vahendite kasutamise peamine
sihtgrupp?
EPTK
arvates näevad suur osa allakirjutanud
organisatsioonidest
siin
võimalust
mitte
maaelu
arendamiseks ja jätkusuutliku põllumajandustootmise
toetamiseks,
vaid
meediakära
tekitamiseks.

Eriti oleme hämmingus, et selline autoriteetne organisatsioon
nagu Kaubandus-Tööstuskoda pole probleemiga lähemalt
tutvunud.
Telgede proportsioonide määramisel tuleks arvestada, et
põllumajanduse- ja metsanduse konkurentsivõime tõstmiseks
on 1. telg ainus EL poolne toetusmehhanism. Kuid
keskkonna ja maaelutelje rahastamiseks on veel väga palju
teisi võimalusi ja fonde.
Tänu SAPARD-programmi toetusele on suurenenud
investeeringute math põllumajandustootmisse EL keskmisele
tasemele. Kuid see ei kata siiski kümne eelneva aasta jooksul
tekkinud
investeeringute vajakut, kui investeeringute maht oli
võrreldes EL vanade liikmesmaadega 2,5 korda madalam.
Asjakohane oleks siinkohal mainida, et EL toetab esimese
meetme alt konkurentsivõimelist tootmist. Pärast Soome
liitumist EL-ga on talude arv kahanenud kolmandiku võrra,
kuid toidutootmine on suurenenud.
Esimesele teljele suunatud rahast oleneb otseselt ka
jätkusuutlike tootmistalude edasipüsimine, kes SAPARD-i
vahenditest ei suutnud investeerida. Kartus, et raha läheb nn
suurtootjatele on põhjendamatu, sest kavas on kehtestada
investeeringutoetuste maksimummäärad.
EPTK teeb pöördumisele allakirjutanud organisatsioonidele
ettepaneku esitada oma konkreetsed ettepanekud uue MAMi
kohta
selle
komisjonides
ja
töörühmades.
Teeme Kaubandus-Tööstuskojale ja teistele asjasthuvitatud
organisatsioonidele ettepaneku koos teadlaste-analüütikutega
arutada MAMi prioriteete ja telgedevahelist rahajaotust.
EPTK liikmed (talud, AS ja OÜ) toodavad 80% Eestimaisest
toidust.
Kalev
Kreegipuu
EPTK
nõukogu
esimees
Lisainfo: Jaan Sõrra
EPTK pressinõunik, Tartumaa
Põllumeeste Liidu esimees 508 7320
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rebimine 1 min.
lapsed sangpomm 8kg.
Rait Press
35
Kristjan Siiman
32
Kimmo Kuru
30
Ken Annuk
22
Jarko Künnap
18
noored kehakaalus -65 sangpomm 16kg.
tõukamine aeg 10 min.
tõukamine rebimine kokku
Tiit Ots
21
40
Gert Paabut
13
40
Johannes Linder
8
30
Rait Vjatkin
5
0
noored kehakaalus +65 sangpomm 16kg.
Priit Põder
30
51
Rünno Köidam
29
49
Mario Viller
11
30
mehed sangpomm 16kg.
Kauri Piile
31
0
Hegert Vesik
5
10

koht
I
II
III
4
5

61
53
38
5

I
II
III
4

81
50
41

I
II
III

31
15

I
II

14.02.06
Koonga valla
sangpommi
kahevõistlus

25.MÄRTSIL 2006

VÕISTLUSALAD:
VÕRKPALL
JUHTKONNA TEATEVÕISTLUS
LAUATENNIS
SANGPOMMI TÕSTMINE
MÄLUMÄNG
KÕIGIL, KELLEL ON KOONGA MÄNGUDE ALGUSAASTATEST SÄILINUD
MINGISUGUST MATERJALI JA ON NÕUS NEID NÄITUSEKS VÄLJA
LAENUTAMA (FOTOD, DIPLOMID, SPORDI RIIDED….)VÕTTA ÜHENDUST
TEL. 56620073 RIINA KAPPAK
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Teave tööandjalt peab jõudma iga töötajani
Sotsiaalministeeriumis
välja
töötatud
usaldusisiku seaduse eelnõu annab kõigile
töötajatele võimaluse saada usaldusisiku
vahendusel
tööandjalt
teavet
ning
konsultatsiooni
Eelnõu kohaselt valitakse usaldusisik töötajate
üldkoosoleku poolt. See tagab, et tal on selge
volitus kõigi töötajate esindamiseks.
„On fakt, et praegu jäävad esindamata suure hulga
töötajate huvid, kes ei kuulu ametiühingusse,”
tõdes sotsiaalministeeriumi asekantsler Janno
Järve.
2005. aasta tööelu baromeetri andmetel on
ametiühingud esindatud ligi 25% tööandjate juures,
sinna kuulub umbes 11% töötajatest. Eelmise aasta
tööjõu uuringu järgi on ametiühingu liikmeid Eestis
veelgi vähem – 9,7%.
Järve sõnul peab kõikidel töötajatel olema
võimalus töökohal usaldusisiku valimisel kaasa
rääkida, selle eeltingimuseks ei saa olla
ametiühingusse kuulumine. Ühelgi ametiühinguesindajal ei saa tekkida automaatselt, ilma vastava
volituste saamiseta õigust esindada kõiki töötajaid.
Seetõttu ei saa pidada õiglaseks ja esindusdemokraatia
põhimõtetega
kokku
käivaks
ametiühingute toetatavat mehhanismi, kus kohaliku
ametiühingu olemasolu korral on neil automaatselt
õigus määrata usaldusisik, jättes töötajadmitteliikmed usaldusisiku valimise õiguseta.
Olulisemad muudatused
Uus seaduse eelnõu annab töötajate esindusõiguse
usaldusisikule, kelle valib töötajate üldkoosolek
kõigi töötajate, sh ametiühinguliikmete hulgast.
Eelnõu tekitab töötajate esindaja – usaldusisiku -,
mis rahuldab rahvusvahelise tööõiguse ja Euroopa
Ühenduse õiguse asjakohaseid nõudeid.
Kehtiva õiguse kohaselt esindab ametiühingu
usaldusisik oma liikmeid ja töötajate usaldusisik
ametiühingusse mittekuuluvaid töötajaid. Mis
tähendab, et kõigi töötajate esindamiseks on vaja
kahe esindaja koos tegutsemist ja ametiühingu
usaldusisik saab õiguse mitteliikmete esindamiseks
saades neilt vastavad volitused.
Säilivad ametiühingu peamised eelisõigusaed
töötajate
esindamisel
seoses
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli lahendamisega. Samuti koostöö ja suhtlemine
tööandjaga muudes küsimustes. Muudatus ei võta
ametiühingult
õigust
saada
tööandjalt
organisatsiooni tõhusaks toimimiseks vajalikku
infot ning vajadusel tööandjaga konsulteerida.

Ametiühingu kriitika järgi kaotab eelnõu nende
organisatsiooni. See on alusetu väide, sest
kõnesolev eelnõu ei reguleeri mingil moel tööandja
ja ametiühingu suhteid (seda teevad eelkõige
ametiühingute seadus, kollektiivlepingu seadus ja
kollektiivse töötüli lahendamise seadus), vaid
suhteid töötajate esindaja – usaldusisiku – ja
tööandja vahel.
Usaldusisiku ülesannete täitmiseks võimaldab
tööandja usaldusisikule tööajast vähemalt 4 kuni 24
tundi nädalas sõltuvalt esindatavate arvust.
Kehtiva õiguse järgi üle 500 töötaja esindamisel on
nii ametiühingu kui mitte ametiühingu usaldusisik
vabastatud kogu töönädala esindusülesannete
täitmiseks.
Tööandja säilitab usaldusisikule keskmise palga.
Samuti võimaldab tööandja usaldusisikule tema
ülesannete täitmiseks koolitust.
Informeerimine ja konsulteerimine on kohustuslik
tööandja juures, kus töötab vähemalt 30 töötajat.
See töötajate arvuline lävi saadi kompromissina,
arvestades meie ettevõtluse struktuuri ja mikro- ja
väikeettevõtete suurt osakaalu. Ametiühingud
taotlesid, et informeerimine ja konsulteerimine
oleks kohustuslik, kui tööandja juures on vähemalt
20, tööandjad, et vähemalt 50 töötajat. ( EL
direktiiv näeb nimetatud arvulise lävena ette 50
töötajat.)
Tööandjale on lisandunud kohustus informeerida
usaldusisikut majandusaasta aruandest (2002/14/EÜ).
Samuti peab ta informeerima usaldusisikut ja
temaga konsulteerima ettevõtte struktuurist,
koosseisust ning muudatustest töökorralduses,
töölepingutes või töölepingute lõpetamisest
(2002/14/EÜ).
Muudatused teistes seadustes
Töölepinguseaduses laiendatakse ülesütlemiskeeldu usaldusisiku suhtes. See tähendab, et
tööandja ei tohi lõpetada temaga töösuhet, kui ta
täidab usaldusisiku tööülesandeid ja aasta pärast
usaldusisiku tööülesannete lõpetamist.
Palgaseadusesse lisatakse, et usaldusisikule tuleb
säilitada keskmine palk usaldusisiku ülesannete
täitmise ja koolituse ajaks.
Kollektiivlepingu seaduses sätestatakse, et
kollektiivlepingu
sõlmimise
eelisõigus
on
ametiühingutel.
Sotsiaalministeerium
Pressibriif 08.02.2006

6

JUNNUMAA KUUKIRI

27. mail korraldatava

LÕPE KEVADLAADA

toimkond ootab Lõpe külade elanikelt
1) käsitöid näituse jaoks,
2) aiatarvete ja istikute müüjaid
Teatada „Päikese” poodi või telefonil 5175108
Lõpe Külaselts
Elanikkonna nakkumisoht linnugrippi ei ole suur

Tavainimestel on oht linnugrippi nakatuda madal, nakkumisohu viimiseks nulli lähedale tuleb ennetavalt
järgida tervisekaitse nõudeid.
Linnuliha tarbimisel tuleks pöörata tähelepanu linnuliha õigele ja ohutule töötlemisele – linnuliha peab olema
kuumtöödeldud. Vältida tuleks teadmata põhjusel surnud või haigusilmingutega lindude liha. Poodides saadaval olevad
linnulihatooteid on ohutud ja nende tarbimist ei ole vajalik vältida, sest need on läbinud ettenähtud kontrolli.
Lapsevanemad peaksid teavitama ka lapsi võimalikest linnugripi ohtudest. Võimalusel tuleks vältida lähikontakte nii
mets- kui kodulindudega. Kindlasti ei tasu katsuda surnud linde, surnud lindude leidmisel tuleks esimesel võimalusel
teavitada veterinaar- ja toiduametit.
Inimesed, kes kasvatavad kodulinde peaksid olema ettevaatlikumad ja pöörama suuremat tähelepanu üldistele
hügieenimeetmetele. Esimene ja lihtne võimalus enda tervist kaitsta on sage käte pesemine. Kodulinnud tuleb eraldada
isiklikest elamiseks ettenähtud ruumidest, gripilaadsete haigusilmingute puhul tuleb pöörduda viivitamatult perearsti
poole.
Tänaseni puuduvad andmed linnugripi H5N1 muteerumise kohta, samuti ei ole kinnitatud viiruse kandumist inimeselt
inimesele. Enamiku kinnitatud inimjuhtumite korral on aset leidnud lähikontakt haigete lindude või nende
ekskrementidega.
Sotsiaalministeerium soovitab kõigil külastada tervisekaitseinspektsiooni kodulehte www.tervisekaitse.ee, kus on
erineva suunitlusega juhismaterjalid elanikkonnale ja konkreetsetele sihtrühmadele. Reisijatel tuleks jälgida
tervisekaitseinspektsiooni värskemaid reisisoovitusi.
Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium

MEENUTUSI KESK-NORRAST /2

17.augusti hommik oli küll vihmane, aga varsti hakkas päike ennast näitama ja päev tõotas ilus tulla. Sõit
läks LILLEHAMMERi poole.
Kõigepealt külastasime MAIHAUGENI vabaõhumuuseumi. Hoones sees on palju eksponaate vaeste ja
jõukamate elamistest ja tegemistest. Olid mitmesugused töötoad erinevate erialade järgi (hambaarsti kabinet,
puutöö-, sepatöökoda, käsitöötoad jpm.).Vaeste elamist oli kujutatud väga ehedalt, süngetes ruumides
toimetasid naised, kusagil tagapool nurgas nuttis laps. Ajalugu näidati meile ka videofilmilt.
Seejärel läksime õue, kus väikese kiriku juurde oli ehitatud üle 200 majakese. Majad olid valdavalt palkidest
ja kõigil peal murukatus.
Meile tuli sealsest elust rääkima venelannast giid. Kõigepealt ta aheldas ennast kiriku juurde häbiposti, postil
oli rauast rõngas, see pandi ümber kaela. Ta rääkis, et sinna pandi neid, kes olid eksinud kohalike kommete
vastu. Seal võisid teised häbistatavat sõimata, lüüa, pilgata jne. Giid tutvustas kirikut, rääkis selle
valmimisest, kes ehitas ja kes seal käia võisid (ikka need, kellel midagi tuua või annetada oli).
Üks legend räägib noormehest, kellele diagnoositi 22. aastaselt tuberkuloos ja elada veel mõned kuud.
Sellele vaatamata sai temast hambaarst, mis võimaldas hästi elada ja paar majagi endale ehitada. Rikka
mehena elas ta 88 aastani. Ei tea, kas mõjus kliima hästi või pandi talle vale diagnoos.
Jõukamatel olid suuremad majad. Elati ühes suures toas, talvel võeti isegi vaeseid ja vigaseid oma juurde
elama. Suures toas oli pikk laud, kamin. Vaesed pandi põrandale magama. Töötajad elasid talvel laudas.
Lehmalaudad olid väga puhtad, nii olidki lehmad ühe seina ääres, töötajad teise seina ääres. Laut oli soe,
polnud vaja kütta.
Mõned
majad
on
veel
praegugi
kasutuses,
kus
kasvatatakse
kitsesid
ja
kanu.
Ühes majakeses küpsetati imeõhukest leiba, mida meilegi maitsta anti ja hiljem said soovijad poest seda ka
kaasa osta.
Järgneb…
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38

86
92
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9
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46
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7

28
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117

6

20

27

79
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V.TAMM

115

116

121
126

127
135 136

122
128

130
137

Horisontaal: 1.Islami maailma paastukuu tervitus “Ramadan õilistagu”. 10.Küla P-m. 15.Disney tegelane.
18.ID kaart. 23.Ilmekus. 27.Häving. 28.P…. 29.Kohusetäitja. 30.Vald P-m. 31.Lõunavaheaeg soojal maal.
34.Roie. 37.N nimi. 38.E suusataja. 39.Noot tähtnimega D. 41.Hape. 44. … puudub vabadus. 45.kilo bait.
46.P… (trükitäht). 48.Ühe Tln. lähedase asula elanik. 51.E luuletaja (oli). 53.Saadame edasi. 57. … Jure.
60.Juba esinenud. 63.Kivisüsi. 64.Kunksmoor. 66.Sots.Dem.Noored. 67.Hutjama. 69.Teatmeteos. 70.”…
miks varjad end?” 71.Vanuse. 72.Ühe P-m klubi juhataja. 75. … Alamos, asula Rio Grande jõe ääres.
78.Vahendaja. 79.Indiaanlane. 82.Segamini 6 tugevat ja 2 nõrka häälikut. 84.Rootsi suusalegend. 85.Riigi
Teataja. 86.Spordikool. 87.Lapsed. 91.Puu käsi. 93.E majandusprogramm. 94.Puu. 96.Utt-tallesid.
100.Veekogu E-s. 105.Süst tehakse … 107.Koht Viljandim. 108.ohtlik ühiskonnale. 109.Koera tere.
110.Endine sõjariist. 111.M nimi. 114.N nimi. 117.Trigonom.funkts. 119.Koht Tori v-s. 122.Am.karjuste
pidu. 123.Teatmeteos. 130. …s, asula L-Braziilias. 134.Pidu. 135.Teatekiri. 137.Plaattina.
Vertikaal: 1.USA nuhelnud torm. 2.Ühte liiki isendite kogum. 3.Klaubrisool. 4.Sina sksa.k. 5.Asula Tšaadis.
6.Taiplikel. 7.Viisakas liigutus. 8.Ei virele puuduses. 9.Bidee. 10.Võõrvõimu all olevatele maadele. 11.Kuse
pidamatus. 12.Sksa.k artikkel. 14.Tiss. 16.Kala. 17.Pealinn Eur. 21.Tuulium. 22.Mis kehvasti, see …
25.Ranna Takso. 26.Klass. 36.T… (mäng). 37.Prants. 5 sant. raha. 40. …f, sksa.mütol.tegel. 42.Otsad andnu.
43.Popul.anektootide tegel. 50.Oma. 51.Purjelaev. 52.Portug.härra. 54.Hingamisorganitele. 56.Minu.
58.Kunagine. 61.Male koefitsent. 63. …koer, saksa sõjav.väeosa. 76.Nõusolek ingl.k. 77.Hiina pikkusmõõt,
…u. 80.Küünla valmist. materjal. 82. Vaidlusest r… on lühike tee. 83.N nimi. 84.Asula Harjum. 88.Lõikan
vilja. 90.Ida-Aafrika inimtapja järv. 92.Päevane kontsert. 94.Kõrvalekalle. 95.Tõusuaeg. 97.Konjakimark.
98.Mu…, orkestri tegevuse tulem. 99.Disney tegelane. 100.Valik suupisteid ühel vaagnal serveerituna.
101.Jaatus. 103.Vald Harjum. 109. Moraalituse palk. 110.Klooster. 113.Mineviku vorm. 115.Koduloom.
121.Mõte igapäevaelu parandamiseks. 124.Klass. 126.Tähtis riiklik organis. 127.Kaluri tööriist.131.N nimi.
133.Õnnistatud olek. 134.Praokile. 135.Otsiv hüüe. 136.Lind. 137.E nukufilmi isa N+in.
LAHENDUSLAUSE: Väikese mehe suur mure: 118 96 68 95 114 35
46 49
19 102 81 32 ,
73 59 47 16 90 33 106 83 27 128 104 13 108 127 55 120 74 62 24 89 136 65 125 20 132 7 116 112 ?
Ristsõna nr. 48/1 vastus: UUSAASTA TERVITUS TIGEDALE NAABRIEIDELE
Õigesti vastasid: Evi Luur (1), Tiina Lipp(1), Ain Soome(1), Aita Pikkmets(1),, Leili Truus(1), Sirje
Ardan(1), Talvi Iljina(1), Jaan Viita(12), Nora Tammearu(1), Salme Pärn(1), Kalju Koit(1)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele.
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JUNNUMAA KUUKIRI

Õnnitleme veebruari
sünnipäevalapsi!
MARIA SOOSALU
MAIMU TÕNTS
VAIKE HEINOLA
LIISA LAUR
ELVI KÕRGMAA
ÜLO LEHT
ÜLO METT
VIRVE NORMAK
MAIE LAUK
TAIMI SAAR
GUNNAR MUGU
EDUARD LEMBER
AMANDA PINN
ARVO TAMSALU

97
81
80
80
70
70
70
60
55
55
50
50
50
50

Tänuavaldus

Tänan kõiki, kes lahkesti pakkusid oma toalilli Lõpe
klubile ja vabandan nende ees, kelle juurde ei
jõudnud, sest pakkumisi tuli päris palju.
Klubijuhataja Maie Lauk

Õnnitleme

Eduard
Lemberit
juubeli puhul!
Rahvaliidu
Koonga osakond

Elumere tuules-tormis
ole alati Sa vormis.
Hea tuju elu alus,
naerata, kui elu valus.
Vahest sekka väike naps,
palju õnne hällilaps!
“Hõbe”

Kustus elu,
vaikis valu,
väsisid Su töökad käed…

ENDLA VILJAK
26.08.1924-19.01.2006

ENDLA VILJAK
26.08.1924-19.01.2006

AINO UBAKIVI
21.04.1927-29.01.2006

MAIMU TÕNTS
22.02.1925-12.02.2006

On kindlasti neid, kes mäletavad, kui Endla tuli
Oidremaale pearaamatupidajaks. Siit edasi majandite
ühinemisega teekond Lõpele, kuhu ta jäi sovhoosi
raamatupidamist juhtima kuni pensionini. Tunnustust
väärib auväärne aeg sellel ametialal, mis näitab
inimese täielikku professionaalsust.

ARVO JUHKAM
20.09.1939-13.02.2006

Vanaduspäevi veetis Endla Lõpel, kus elu pikki
aastaid sisse seatud.

Pisarais kõik puud ja põõsad,
leinamas Sind lilleaed…

Koos kevadiste päikesekiirtega oli vanaprouat näha
varavalgest alates oma aialapil hoolitsemas nii
lillede kui peenarde eest.

LINDA ASTRIK
15.10.1915-31.01.2006

Mälestame
ENDLA VILJAKUT

Mälestus temast jääb kui ausast ja kohusetundlikust
inimesest.

Lõpe küla rahvas
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

