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05. märtsil külastas Lõpe Põhikool vastavatud “Tervise Paradiisi” Pärnus.
Kuigi akna taga oli sel ajal alles paks lumi ja külm nina näpistas, oli tunne, et
tõesti viibisime paradiisis.
Üks hea koht, kus rüblikud saavad ennast välja elada.
Ei ole kuigi kaugele enam vaja minna, et ka külmal ajal veemõnusi nautida.

25.aprillil kell 11.00 Lõpe klubis VALLA SUURTE PEREDE PEREPÄEV
Sellel aastal kutsume osalema ka peresid, kus on kolm alaealist last.
Väga oluline eelnev registreerimine 18.aprilliks telefonil 44 62 571 või 56475817
Teevi Künnap

Koonga kooli kevade uudised
Veebruarikuu kõige sõbralikumal päeval oli Koonga
koolis võimalus külastada kohvikut. See oli küll
kooliajaloos esimest korda, kui vahetundide ajal sai
maitsta isetehtud kooke ja saiakesi, limpsida morssi ja
juua kohvi, istuda kohvikulaua taga ja ajada sõbraga
mõnusalt juttu. Tublid kohvikupidajad olid 4 H klubi
“Jokker” liikmed. Mõnusaid elamusi ja rohket
tegutsemislusti pakkus see ka korraldajatele. Järgmisel
aastal, sõbrapäeval lubasid tüdrukud kohviku uksed taas
avada.
Sellel nädalal on meie koolis hulk rekordeid püstitatud.
Esimeseks proovikiviks olid korvivisked kauguse
peale. 2003.a. rekordiomanik oli Argo Brandt. Tema
viske kaugus oli 8 m. ja selle aasta visete tulemusena seda keegi ei ületanud. Kõige kaugemale
viskas palli korvi Roman Davõdov. Tema tulemuseks oli 7 m.
Kätel seismisega saavutas sellel aastal kõige parema tulemuse Gert Tamsalu, seistes kätel 00,2019
sek.
Palju põnevust pakub esemete meeldejätmine 1 min. jooksul. Kõige rohkem jättis asju meelde
Rasmus Künnap (26 esemest 14 eset).
Riina Kappak

Koonga koduküla seltsing aastane
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Koonga koduküla seltsing alustas tegevust
2003. a. kevadel. Seltsing loodi selleks, et koos
tegutseda ja korraldada põnevaid üritusi. Ka
raha taotlemisel ürituste korraldamiseks ja
seltsielu elavdamiseks oli seltsingu loomisel
suur tähtsus.
Esimeseks suuremaks ürituseks oli Koonga
koolimuuseumi loomine. Teoks sai see tänu
projektile” Koonga koduküla pärand talletatakse
koolimuuseumi”. Muuseum on juba tegutsenud
aasta. Registreeritud on juba üle 500 eksponaadi
ja suur hulk esemeid ootab veel kirjapanekut.
Külastada saab etteteatamisel ja lahtiste uste
päeval. Kevadine lahtiste uste päev on
muuseumis 18. aprillil.
Sellel sügisel ja talvel olid kavas mitmed
teemapäevad. Sügisesel perepäeval olid koos
lapsed ja lapsevanemad. Ühiselt võisteldi, pandi
kokku puzlet ja nuputati. Päeva lõpuks joonistas
iga pere endale toreda perepildi.Kõik osavõtjad
said ka auhinna.
Enne
jõule
moodustasime
aktiivsete
käsitööhuvilistega “Padjaklubi”. Koos käime
igal reedel. Meie motoks on: “ Ise õpetame, ise
õpime, ise teeme.” Eks ole ju igal inimesel
varuks mõni põnev idee või nipp mida teistega
jagada. “Padjaklubis” valminud töödest tahame
suvel Mihkli laadal korraldada näituse. Lahkelt
on lubanud meil enda juures tegutseda Aino
Künnap, kes on meid palju aidanud
nahkesemete valmistamisel. Tema juhendamisel

on valminud nahast ehted ja nahksed
seinapildid. Suur tänu talle! Et näputööd tehes
igav ei hakkaks, meenutame vanu aegu ja
imetleme vanu käsitöid, mida on teinud meie
esivanemate osavad näpud.
Naistepäev kujunes tervisliku toitumise ehk
salatipäevaks.
Uskumatu,
missuguseid
maitsvaid
salateid olid naised kodus
valmistanud. Peale ilusa välimuse ja väga hea
maitse olid salatitel ka väga humoorikad nimed.
“Peterburi tädi salat”, “Vaevatare salat”,
Mudaravila restorani salat “Tervise jõud” ja
seenesalat “Klassikaline”.
Salat “Tervise jõud”: Peet, õun ja kurk riivida
võrdsetes osades peeneks. Maitsestada riivitud
küüslauguga. Kõik ained segada ja üle valada
majoneesiga.
Tervislik õhtu möödus mõnusas jutuajamises.
Suur tänu naistele, kes olid vaeva näinud.
Suvel
plaanime
rahvatantsurühmaga
“Kabujalakesed” esinema minna teistesse
valdadesse, et tutvustada oma kodukohta ja
vaatamisväärsusi ka laiemale üldsusele. Kõik
need teemapäevad ja plaanitavad reisid on
võimalik korraldada tänu projektile
“Terves kehas terve vaim”. Kes soovib
meiega mõnusalt aega veeta ja meiega ühineda,
võtke ühendust rahvatantsurühma liikmetega
või Kappak, Riinaga.
Koonga koduküla seltsingu liige
Riina Kappak

Kena talvepäev Koonga lasteaias
Sel aastal kattus vastlapäev Eesti Vabariigi 86.aastapäevaga. Kuna meie lasteaias on traditsioon
vastlapäeval mängida ja võistelda koos isadega, siis me tähistasime seda päeva reedel,
20.veebruaril.
Lapsed ootasid rõõmsa elevusega oma isade tulekut, kas ta ikka tuleb õigeks ajaks. Nad olid ära
õppinud metsakaitse teemalise näidendi „Hiir läks puid raiuma“. Õnneks unustas hiir kirve maha ja
puud jäid metsa alles, on kuhu vihmavarju minna.
Isad nägid oma laste tegemisi. Kehalistes harjutustes oli isadel meeles veel hüppenööriga
hüppamine, palli põrgatamine, patsi punumine ja mitmeid muid osavusmänge. Nii mõnigi laps peab
veel harjutama, et sama osavaks saada. Aga mõnel lapsel läks juba ka peaaegu sama hästi kui isal.
Kindlasti oli lastel isa kukil mõnus istuda saalis muusika saatel ringi käies ja kuulda isade alustatud
neile lapsepõlvest tuttavat laulu „Põdral maja metsa sees“ ning sellega ühineda.
Kokatädi valmistatud pidupäevatort maitses kõigile ja üheskoos mindi selle aasta lumerohket
talveilma nautima. Lasteaiaõpetajad viisid läbi kelkudel lapse vedamise peale võistluse,
„saanisõidu“ ja hullamise lumepallidega.
Kuigi ilm polnud külm, maitses kuum taimetee õues ikkagi imehästi.
Oli meeldib üritus, sest isad olid kõigil lastel rõõmsalt kohal ja ka mõni ema lõi kaasa.
Malle Suur

Pikavere palvemajast
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Selle loo aluseks on Mihkli kihelkonna
Tammiku esimese koolmeistri Aadu Andruse
poolt oktoobris 1891 kirja pandud “Pikara
palwemaia aialugu, mälestuseks tulewa põlwe
rahwale”.
See ei ole küll täpselt teada, millal meie
esivanematel siin Pikaveres see lugemine
hakkas, aga vanad inimesed on rääkinud, et sel
ajal oli väga kange tagakiusamine olnud. Sel
ajal olnud Koongas üks mõisnik nimega
Lippart, kes oli andnud käsu neid, kes lugemisel
käinud, tee peal kinni võtta ja peksa anda.
Seetõttu peeti lugemisi hästi salaja mõnikord
rukkipõllul ja talvel Pikara Mälgu toas.
Esimesed ettelugejad olnud Pikara Mälgu
Annus, Sari Mihkel, Uetoa Jaan, Karupa Adu
Mihkel, Salevere Seppa Annuse Jaan.
Lipparti järel tulnud mõisnikuks Paumgarten
või Poomgarten. Tema juurde mindud luba
paluma lugemiste pidamiseks. Härra saatnud
oma toapoisi ja kutsari Mälgule lugemist
kuulama. Kuulama saadetud ei olnud lugemist
mitte laitnud ja nii lasknud härra ette lugejad
oma juurde tulla ja andnud neile loa palvemaja
ehitamiseks. Mõisahärra andis veel keelu, et
ükski ei tohi neid keelata ega kimbutada.
Seejärel siis ehitanud nad Mälgu tara otsa ühe
pisukese palvemaja umbes aastatel 1750 –
1760. Hiljem ehitatud seda suuremaks, aga ikka
olnud see ilma põrandata. 1830 aastal tehti see,
mis praegugi alles on ühe maja jagu vanast
tahapoole.
Sel ajal olid ettelugejad ja nõumehed: Pikara
Kalama Annus Kiisk, Mäe Mihkel Sittenberg,
Kurese Kaadema Mihkel Viljak, Kuhu Jaani
Jüri Kukmann, Õepa Lause Tõnis, Joonuse Jüri
Tomperk. Teada on ka see, et tol ajal oli veel
teoorjus, aga armastus oli suur. Ühel
pühapäeval loeti vana maja sees ja juba nädala
pärast olid uue maja seinad ülal ja paanid peal
ja loeti uue maja seinade vahel. Kõigil oli see
maja nii armas, et iga päev vabatahtlikult mehi
tööd tegemas oli. Rahvas elas küll vaeselt, aga
puid ja laudi toodi nii palju kokku, et
laudpõranda alla sai.
1889 sai maja kolm palgikorda kõrgemaks
tehtud. Meistriks oli Jüri Uritam. Toodi juurde
ka uusi laudu ja nii sai uus lagi peale tehtud
ning esimene külg ja lõunapoolne ots
vooderdatud. Vana esikülje vooder sai pandud
maja tagumisele küljele ja põhjapoolsele otsale.
Maja eesküljes oleva suure akna laskis Naelaka
Annus Lüll oma kuluga teha; meeste otsa akna

Tammiku koolmeister Aadu Andrus oma
kuluga; teised aknad ja uksed said annetustest
tehtud. Kroonlühtri kinkis Pikara Peetre Antsu
Mihkel ja see olla maksnud 25 rubla. 1890 tehti
uued pingid, siiani istusid inimesed pakupinkide
peal, mis olid tehtud vana maja puudest.
1885 istutati maja ette puud ja tehti aed ümber.
Aadu Andrus, kes on need mälestused kirja
pannud, nimetab veel et kogu seda palvemaja
ümberehituse tööd tuleb imeks pannes Jumala
tööks tunnistada. Enne ümberehituse algust ei
olnud raha üldse olemas selle tarbeks, aga
lootuses Jumala peale sai kogu see töö ette
võetud. Mida kaugemale töö arenes, seda
rohkem tuli annetusi.
Mälestuste autor lõpetab oma kirjutise
sõnadega: andku nüüd Issand ise oma Vaimu,
kes kuulutajate ja kuulajate südames oma armu
tööd võiks teha!
Hiljem on juurde lisatud (kahjuks ei ole teada
kirjutaja nimi):
Vanast ajast on rahva kätte ühest mehest jutt
jäänud, kelle nimi öeldakse Järve Jaan, kes on
palju asju ette kuulutanud, mis pärast on tõeks
läinud. Ka sellest Pikavere palvemajast on tema
ette kuulutanud. Muidugi teada on, et neid
lugemisi juba ammu enne peeti, kui palvemaja
sai ehitatud. Vana rahvas teab rääkida, et Pikara
Mälgul ja Karuba Aadul ja Salevere
Sepaannusel on lugemisi peetud. Kord olnud
see Järve Jaan lugemise tunnil Karuba Aadu
parsil ja tulnud sealt maha. Täpselt on teadmata,
mida ta seal õues rääkinud, aga ta võtnud leiva
lasna ning toonud selle Pikara Mälgu õue ja
löönud selle seal maasse. Selle juures ta ise
ütles: siin saab Siioni ohvri altar suitsema. Ning
lisaks hüüdnud ta veel suure häälega: kõik kaob,
kõik kaob, aga Mälk, Mälk jääb suitsema
maailma otsani.
Aga Rabara palvemaja ehk lugemise koha kohta
öelnud ta, et see saab vist ära kaduma.
Selle loo tänane kirjutaja lisab juurde, et
Pikavere palvemaja tegutseb siiamaani. Aga
eelpool nimetatud Rabara palvemaja pandi
kohaliku võimu käsul eelmise sajandi
kuuekümnendate
aastate
alguses
kinni.
Praeguseks on sellest alles veel maja
vundamendi jäänused.
Toomas Maarand

Koonga valla eelarve aastal 2004
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summa

Kulu liik
Füüsilise isiku tulmaks
vallavolikogu
maamaks
vallavalitsus
reservfond
Laekumine maj.tegevusest
Omavalitsuste
liikmemaks
Kantseleiteenuste
tasu
Eraldis fondidele ja sihtkapitalile
Maa müük
Eraldised
ühisüritusteks
Ressursimaks laen
Maj.ministeeriumi
Maj.min.laenu
intresstoetused riigilt
Sihtotstarbelised
Ühispank laen
Jooksvateks kuludeks koolitoit
Ühispank laenu intress
Sihtotstarbelised toetused riigilt
kokku

s.h.töötasu
summa

Tulu liik

140000
1650000
278524,83
35000
30000
30000
14000
500
400000
35000
2613025,83

Jooksvateks kuludeks
AVALIKõpetajad
KORD JA JULGEOLEK

politsei
Sihtotstarbelised toetused riigilt
15000
Kokku
Jooksvateks kuludeks lasteaiaõp.koolitus 15000
MAJANDUS
Sihtotstarbelised toetused riigilt
soojamajandus
800000
Jooksvateks
kuludeks toimetulekutoetus 165000
Vallateede
korrashoid
Maj.muud
kulud
500000
Sihtotstarbelised
toetused riigilt lasteaiaõpet.
s.h.investeeringud
ja kult.töötajatetöötasude ühtlustamiseks 250000
kokku
1715000

3356000
70000
1200000
1100000
350000
1000
400000
35000
878000
1170000

2292000
5000

510000

667000
121000

Mittesihtotstarbelised
toetused
ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS
riigilt jooksvateks kuludeks toetusfond
2590000
kommunaalmajandus
250000
50000
Kalmistud
ja heakordtoetused riigilt
Sihtotstarbelised
heakorrakonkurss
täiendavad hariduskulud
kokku

Kulude katteks suunatud
jäägid
TERVISHOID

130000
10000
390000

Teede remondiks
erald. vahendid
Ambulatoorsed
teenused
kokku
Haridusasutuste maj.tegevus

50000
50000

VABAAEG, KULTUUR
Teised omavalitsused

80000

33000

130000

71024,83
165000
40000
20000

spordiüritused
Koonga raamatukogu
Lõpe
raamatukogu
Üldse
tulud

65000
110000
48000
120000 11424024,83
56000

Lõpe
klubi
kassatagavara
Mihkli laat

140000
70000
20000
25000 11444024,83

Tulud kokku

Laste laulupäev
Sünnitunnistuste kätteandm.
Pensionäride pidu
Koonga piirkonna kultuur
Lõpe piirkonna kultuur
Oidrema piirkonna kultuur
Mihkli piirkonna kultuur
Oidrema külakeskus
ajaleht
Killing/rahvatantsijad
kokku

5000
5000
8000
30000
13000
10000
7000
40000
58000
10000
646000

Koonga Vallavolikogu otsused
26. veebruaril2004

“Natura” minu maa peal!
32000
206000

HARIDUS

Koonga lasteaed

485000
365000
valla allasutuste
340000
217000
5000
Erald.kohal.omaval.ost.teenusteks
300000
Koonga Põhikool
673000
307000
2.Kinnitati
Lõpe Põhikool vallavalitsuse palgaastmestik.
435000
195000
õpetajad
2292000
1684000
Õpilasveo eriliinid
395000
80000
3.Kinnitati
kultuuritöötajate ja
Õpilaste ühisüritused+ainesektsioonid
33000 koolieelsete
kokku
4958000 alused.
2768000
lasteasutuste
õpetajate palga maksmise

1.Kinnitati
vallavalitsuse ja
Lõpe lasteaed
Lasteaiaõpetajate
koolitus
töötasustamine.

SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalhoolek.teenused eakatele
260000
151000
4.Kinnitati
volikogu liikmetele hüvitiste
maksmise
Lõpe päevakeskus
50000
31000
toimetulekutoetus
667000
kord.
Muud sots.toetused
60000
kokku
1037000
182000
Üldse kulud
5.Kinnitati
revisjonikomisjoni1142424,83
akt, valla- valitsuse
kassatagavara
20000
töö
tunnistati
KULUD
KOKKU 4003.a. rahuldavaks.
11444024,83

6.Kinnitati 2004.a. eelarve.

Eesti peab 1.maiks olema valmis Euroopa Komisjonile
esitama “Natura 2000” alade nimekirja, kaardid ja alasid
iseloomustava andmebaasi.
Eesti ettepanek peab sisaldama alasid 66 Eestis leiduva, kuid
Euroopa Liidus ohustatud linnuliigi elupaiga kaitseks, samuti
rändlindude tähtsate koondumispaikade kaitseks. Ettepanek
peab hõlmama 60 meil esinevat Euroopa Liidus ohustatud
elupaigatüüpi ning 54 Eestis leiduvat, kuid mujal Euroopas
ohustatud looma- ja taimeliiki.
Mis on Natura 2000?
Natura 2000 on üle-euroopaline loodus- ja linnuhoiualade
võrgustik, mille eesmärk on kaitsta Euroopa väärtuslikke ja
ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku ja
kasvukohti.
Natura-võrgustikku haaratakse eelkõige juba olemasolevad
kaitsealad. Eestis on hetkel 364 kaitseala (neli rahvusparki, 49
looduskaitseala, 92 maastikukaitseala ja 219 tsoneerimata
kaitseala). Suurem osa neist on valitud ka Natura-võrgustikku.
Siseriiklikult nende staatus ei muutu, kuid osa neist laiendab
oma piire, haarates väärtuslikke loodusalasid oma naabrusest.
Kuna praegustel kaitsealadel ei ole piisavalt Euroopa Liidu
linnu- ja loodusdirektiivi liikide elupaiku, kasvukohti ega
elupaigatüüpe, tuleb Natura aladeks määrata ka looduslikult
väärtuslikke alasid väljaspool olemasolevaid kaitsealasid.
Natura 2000 aladest enamik jääb leebe kaitsega alade,
hoiualade,
hulka.
Uue,
varsti
vastu
võetava
Looduskaitseseadusega sätestatakse uus kaitsealuste alade
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kategooria – hoiuala. Hoiuala kaitsekord saab olema leebem kui
senistel kaitsealadel. Alal saab jätkata kogu senist elu- ja
majandustegevust, kuid kontroll rakendub uute tegevuste
alustamise korral. Nende tegevuste kavandamisel kontrollitakse,
kas see mõjub hävitavalt neile loodusväärtustele, mille kaitseks
ala on valitud. Kui ala on välja valitud näiteks väärtusliku niidu
tõttu ja sinna sisse on sattunud ka metsa, siis metsaraiele
tulevikuks piiranguid ei seata.
Natura aladest, mis jäävad väljapoole praegusi kaitsealasid,
moodustatakse üheks aastaks (aprill 2004 – märts 2005)
keskkonnaministri määrusega ajutised kaitsealad. Selle aja
jooksul saavad metsa ja soode kaitseks valitud Natura 2000
aladest maastiku- või looduskaitsealad; mere ja ranniku, jõgedejärvede, pool-looduslike rohumaade kaitseks valitud aladest aga
märksa leebema kaitserežiimiga hoiualad. Lõplikult selgub
Natura 2000 alade saatus tõenäoliselt alles 2007.aastaks.
Mis ma selle eest saan?
Natura — alaks valitav eramaa on eelkõige märk sellest, et
sealne tegevus pole loodust kahjustanud ning selle tegevusega
võib jätkata. Mingi ala kuulumine Natura-võrgustikku ei tähenda
veel majandustegevuse keelamist, pigem senisel kujul toimuva
looduskasutuse jätkuvat lubamist või ka soosimist (näiteks poollooduslike koosluste hooldamine riigi toel jms). Ala kasutamine
peab aga olema loodussäästlik.
Maa- või metsaomanik saab maamaksusoodustust. Vastavalt
piirangute rangusele vähendatakse maamaksu kas 25, 50, 75 või
koguni 100 protsenti. Maamaksu ei pea maksma kinnistutelt, kus
majandustegevus on täielikult keelatud.
Alates 2001.aastast makstakse keskkonnaministeeriumi vahendusel loodushoiutööde eest talupidajatele ja maaomanikele, kes
karjatavad, niidavad või taastavad looduskaitseliselt väärtuslikke
poo-looduslikke rohumaid.
Lisaks sõlmib keskkonnaministeerium lepinguid erametsaomanikega nende metsades leiduvate vääriselupaikade kaitseks.
Kaitsealal, tulevikus ka hoiualal ja püsielupaigas asuvat
kinnistut on võimalik teise samasuguse vastu vahetada. Kui
sobivat maatükki vahetamiseks ei leidu, võib riik kaitsealusele
maale jääva maaüksuse ära osta.

Korduma Kippuvad Küsimused?
Nagu kaardilt näha, jääb minu maatükk osaliselt Naturaalasse. Kas mul on edaspidi seal toimetamine keelatud
ning kes kompenseerib mulle saamata jäänud tulu?
Maaomaniku toimetamine oma Natura-alal pole keelatud. Et teie
ala on valitud võrgustikku, on märk sellest, et senine tegevus
pole ala loodusväärtusi kahandanud. Pärast alade lõpliku valiku
kinnitamist sõlmitakse Teiega ala kaitsekorralduse osas
kokkulepe, kus kirjas, kuidas oma maadel edasi toimetada.
Natura-alade kaitse korraldamise põhimõtte kohaselt võib
alustada või jätkata kõiki neid tegevusi, mis ei ohusta sellel alal
kaitstavate liikide ja elupaigatüüpide soodsat seisundit.
Kui Teie maa näol on tegemist poollooduslike kooslustega, on
Teil võimalik taotleda maahooldustoetust nimetatud koosluste
niitmiseks ja karjatamiseks. Metsa puhul on riik huvitatud
vääriselupaikade hoolduslepingu sõlmimisest. Ühtlasi on Teil

võimalik vahetada maa samaväärse maa vastu väljaspool
kaitseala ning saada maamaksusoodustust.

Kas kavandatavatel Natura aladel on lubatud
ehitustegevus, nt tuulegeneraatorite rajamine?
Natura-aladel on lubatud ehitustegevus niivõrd, kuivõrd see ei
kahjusta neid elupaiku, mille kaitseks ala on piiritletud. Kui on
tegemist väikese väärtusliku niidutükiga, siis selle peale ehitada
ei tohi, kuid kui on tegemist näiteks endise põllumaaga, siis
võib.
Igale ehitusele eelneb keskkonnamõjude hindamine.

Erastasin rohumaad, millel on nii võsa kui ka heinamaa.
20 aastat tagasi tehti seal heina, nüüd on see võssa
kasvanud. Kui mina hakkaksin seda maad niitma ja
hooldama puisniiduna, kas saaksin maahooldustoetust?
Maahooldustoetusi
(õigem
on
loodushoiutöö
ja
loodushoiutoetus) makstakse poollooduslike ja looduslike
väärtuslike rohumaade hooldamiseks ja taastamiseks.
Loodushoiutoetust makstakse tööde eest, mida tehakse
kaitsealadel. Loodushoiutöö eest makstakse väljaspool
kaitsealasid tehtud töö eest (aastast 2003 tõenäoliselt ainult
Natura 2000 eelvaliku aladel), sellistes kohtades, kus on tehtud
riigi poolt tellitud inventuur ja konkreetse niidu kohta on olemas
teaduslik hinnang, mis ongi töö eest maksmise aluseks.
Saamaks infot, kas konkreetsel niidualal on inventuur tehtud,
tuleb
pöörduda
maakonna
keskkonnateenistuse
looduskaitsespetsialisti poole.

Kaitseala siin juba on, nüüd tuleb veel see Natura ka
peale - miks neid nii palju vaja on
Natura toob vaid esile kaitseala väärtusi, tõstab ala tähtsust
Euroopa tähenduses ja teavitab ka meid endid meie väärtustest.
Ei kaasne täiendavaid piiranguid, kui Natura ala jääb
olemasolevale kaitsealale.

Kas ma ei või enam ise otsustada, kus ma omal maal käin
- see on ju niisama hea kui, et maa on minult ära võetud.
Väga paljudel Natura-aladel on just vajalik inimtegevus ning
selle jätkamine on liikidele ja elupaikadele oluline. Kui kellelegi
Natura-alade tingimused ei sobi, on võimalik oma maa välja
vahetada või riigile müüa.

Mis omanik ma enam olen, kui ma pean hakkama iga
asja, mis ma teha tahan ministeeriumis kooskõlastamas
käima?
Kui te jätkate sama tegevust, mis senini, siis pole vaja
kooskõlastust. Kui alustate täiesti uutmoodi tegevust, on see
reguleeritud teiste seadustega. Asjaajamine jääb samaks,
kooskõlastused saab maakondlikust keskkonnateenistusest.
Vaata ja loe lisaks: http://www.envir.ee/natura2000/ ,
http://www.parnu.envir.ee , Maaleht 05.02.2004 (vaheleht),
Postimees 05.02.2004 (vaheleht), Päevaleht 11.02.2004,
Maaleht 12.02.2004.
Lisainfo: Pärnumaa Keskkonnateenistus, Paul Kerese 4 80010
PÄRNU; Looduskaitsespetsialistid – Urmas Vahur 447 7374,
Kalev Repp 447 7372

Pärnumaa Keskkonnateenistus

KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja 22. aprillil 2004. a. kell 11.00 LÕPE klubis
munitsipaalomandis olevate asustamata eluruumide erastamise AVALIKU SUULISE
ENAMPAKKUMISE korras.
Enampakkumisele tulevad eluruumid Pärnu maakonnas Koonga vallas Lõpe külas
LÕPE elamus nr. 6:
1. Lõpe 6 - korter nr. 2, 3-toaline üldpind 67,8 m2 alghind 2 265.- krooni
2. Lõpe 6 - korter nr. 8, 1-toaline üldpind 39,3 m2 alghind 656.- krooni
3. Lõpe 6 - korter nr. 9, 3-toaline üldpind 67,1 m2 alghind 1 120.- krooni
Elamus on kütte- ja veetorustik amortiseerunud, eluruumid vajavad põhjalikku remonti.
Korterite eest on võimalik tasuda nii EVP-des kui ka rahas.
Avaldused enampakkumisest osavõtmiseks esitada Koonga Vallavalitsusele hiljemalt
21. aprillil
2004. a. kell 16.00 aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnu maakond 88401. Enampakkumisest osavõtu
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tasu 50.- krooni ja tagatisraha 500.- krooni tasuda rahas Koonga Vallavalitsuse arvele nr. 10902001670006
Eesti Ühispangas või enne enampakkumise algust kohapeal.
Info tel. 44 73 746 või 5258769 Silver Seegar
KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise munitsipaalvara
erastamiseks.
Erastamisele kuulub Emmu lüpsikarjalaut (104 loomale) koos heinaküüni ja silohoidlaga asukohaga
Emmu külas Koonga vallas Pärnu maakonnas. Hoonetekompleksi juurde on võimalik ostueesõigusega
erastada kuni 50 ha maad.
Enampakkumise alghind on 40 000.- krooni, osavõtumaks 400.- krooni ning tagatisraha 2000.- krooni,
erastatava vara eest tuleb tasuda rahas.
Enampakkumine toimub 20. aprillil 2004. a. kell 10.00 Koonga Vallavalitsuses aadressil Koonga küla
Koonga vald Pärnu maakond 88401. Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda Koonga Vallavalitsuse arvele nr.
10902001670006 Eesti Ühispangas või Koonga Vallavalitsuse kassasse hiljemalt 19. aprillil 2004. a. kell
16.00. Osavõtumaksu ja tagatisraha tasumine on aluseks osavõtjate registreerimisele 20. aprillil 2004. a.
kell 09.30.
Erastatava varaga on võimalik tutvuda alates 22. märtsist 2004. a. eelneval kokkuleppel
tel. 44 73 746
või 52 58 769 Silver Seegar.

Eesti Scouts pataljon /1
V.Tamm

28. veebruaril tappis sõjategevus Bagdadis Eesti
rahukaitsja Andres Nuiamäe. Kuna noormees
oli tulnud rahuvalve vägedesse Scouts-pataljoni
koosseisust, tekkis mõte tutvustada seda
võõrapärase nimetusega väeosa ajalugu veidi
pikemalt.
Kirjutada oleks võinud oi kui palju, lahingute
käigust ja meeste vaprusest jne. aga see oleks
läinud pikale ja ei ole ka selle kirjutise eesmärk.
Sõna scout on pärit inglise keelest ja omab
mitut tähendust: piilur, luuraja ja maakuulaja.
Esimesed sellenimelised organisatsioonid loodi
1880. a. paiku Ameerikas ja Inglismaal. Eestisse
jõudis skautlus 1912. a. Esialgselt oli ta seotud
noorsoo organisatsiooniga, kus hinnati kõrgelt
skautluse ideid.
1918. a. nov-detsembris kui punahordid
tungisid laial rindel meie kodumaale, pöördus
1

2

sõjaministeeriumi poole Eestisse naasnud
mereväekapten Henri C. Reissar palvega lubada
formeerida tema oma kulu ja kirjadega rood
sõjaväge.
Kuna olukord oli tõsine saadi ka selleks luba.
Suure innuga alustasid organiseerimistööd
Viljandis staabikapten Friedrich Pinka, tema
vend leitnant Herbert Pinka ja lipnikud Joh.
Paulmeister ja Anton Allik.
17. dets. 1918. a. lepingus sõjaministeeriumiga
on kirjas: “Reissar formeerib omal kulul ühe
roodu sõjaväge, kes seisab Eesti sõjaväe ülema
komando all.
Reissar annab omalt poolt prii ülalpidamise ja
maksab palgad. Kõige muu eest kannab hoolt
sõjaväe
valitsus.
Selle
roodu
juurde
komandeeritakse
sõjaministeeriumi
poolt
nõutaval arvul ohvitsere, kelle ülalpidamine,
palk kaasa arvatud, on kapten Reissaare kanda.”
Vahepeal oli olukord rindel juba kriitiliseks
muutunud,
langes
Tartu.
Järgneb…
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V:TAMM
Horisontaal: 1.25.jaan. 10.Maadleja olümpiavõitja. 11.Raud. 12.…Vegas. 14.Endine pinnamõõt.
15.Kummi Grupp. 17.Oh mis kena N nimi. 18.Sine Anno. 19.Metall. 23.Möödunud päev.
26.Erinevad kaashäälikud. 28.Vihmavarjus. 31.Suhkru… 34.Kaks korda kuld. 35.Sporditarve.
38.Hirmsasti suitsetama.40-a.Endine 43.Koha nimi Palamuse vallas. 46.E…kreeka kõige
meeldivam jumal. 48.Sealhulgas. 51.M nimi. 52.Kiirabi. 53.Ühe Saksa jõe. 56.Euroopa riigi
pealinn. 57.Pane tähele!(lad.k). 58.Põllusaadus. 60.Tähestiku kuues täht.62.Ristuvatel teedel.
66.Mööd.saj. E rammumees. 70.Rahaühik. 73.Euroopa riik, kus on valitsejaks suurhertsog.
Vertikaal: 1.Alkohoolne jook Mehhikos. 3.Silmus. 4.Versus. 5.---m--k(tatine vend). 6.Linn põhja
Hispaanias. 7.Ebaõnnestumised. 8.Lille… 11.Lai. 16.Dirigent. 19.Kapriisne naine.
20.Ravimvedelik. 21.Näkk. 22.Valguspilt. 24.Mastidega sõiduk. 30.Kaetud valge vaibaga. 31.…
Sass. 32.EWR riigimees. 37.Dubleeriv. 39. Örsted tähis. 42… ja lai on maa jne. 44.Raskuse
ühik,lüh. 49.Parfümeeria firma. 54.Päris läbisõidetud auto. 55.Sama-,võrd-. 59.E linn. 65.Sina
saks.k. 68.…t, aga ingl.k. 69.Tantsiatar. 72.Nitt. 74.Obi lisajõgi. 75.Janu kustutama ingl.k.
77.Päikesest 3.planeet. 78.Rõhu-. 79.Lühiettekanne. 80.Germalo Reisid.
Lahenduslause: EESTI RAHUVALVAJAD MOODSAS
19 56 49 53 6 5 41 13 71 36 50 76 58 9 18 64 40 J 67 79 61 29 45 2 47 27 33 63 46 16
Ristsõna nr. 26 lahendus oli KUULE EDGAR EGA NAD SUL JÄRSKU MOSKVA AEGA
NÄITA
Nr.25 Nr.26 kokku

Ost
am
e
kas
e

1
2
3
4
5
7

6
8
9
10
11
12

Iljina Talvi
Kibur Daisi
Koit Kalju
Lootsmann Kalju
Luur Evi
Pikkmets Aita

Pärn Salme
Soome Ain
Tammann Alfred
Tammearu Nora
Truus Leili
Viita Jaan

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
Müü
me:
ku
ivati
s
kuiv
atat

2
2
2
1
2
2
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
04.04
08.04
09.04
11.04
12.04
18.04
25.04

00

kell 14.
kell 15.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 15.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 15.00
kell 16.30
kell 14.00
kell 15.00

Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund (pastoraadis)
Palvetund Koonga raamatukogus
Suur Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud
Suur Reede jumalateenistus
I Ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund
II Ülestõusmispüha jumalateenistus Pikavere palvemajas
Jumalateenistus
Piiblitund
Jumalateenistus Koonga raamatukogus
Jumalateenistus
Piiblitund

Tähelepanu!
Õnnitleme veebruari sünnipäevalapsi!*
Seoses sellega, et 15. ja 16. aprillil
toimuvad
Tallinnas arstide55päevad,
ARVED
KIBUR
MATI
KANGUR
on 15. aprillil perearsti vastuvõtul55
MARJE BACHMANN
55
velsker
ja 16. aprillil vastuvõttu
ANTS
PÄRNSALU
65
ei toimu.
VIRVE TAEL
70
HILDA LIIV

* Vabandus!
Lõpe klubi
õnnitleb
juubilaride ees ja soovime
Pakun töödVabandame
karjakuleveebruarikuu
Kurese külas
kõiki
märtsis
sündinud
neile
15. aprillist kuni 01. septembrini.
tagantjärele palju õnne.
isetegevuslasi!
Töötasu 1600 kr kuus, võib

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Tel. 055 571 330

Õnnitleme märtsi sünnipäevalapsi!

75

kaubelda. Karjak peab kontrollima,
et kari elektrikarjuses püsib,
vajadusel karjaaedu
tõstmaLAUK
ja
CARMENümber
ISABELLA
elektrikarjust
parandama,
jõusööta
MARIS
PIKKMETS
andmaLENNA-RONJA
õhtul ja hommikul.
LAUK
Urmas Vahur
44 38 969 või 5 277 419

LAI VALIK
TÖÖKINDAID,
TÖÖRIIDEID, TÖÖ-JA
TURVAJALATSEID,
TÖÖKAITSEVAHENDEID,
KUMMIKUID
PAPINIIDU KESKUSE
II korrusel
Papiniidu 19

ANTS MITT
ELVI KOODI
LEINO ERISMÄE
MATI TEESALU
JUTA KURESALU
ANTS VÄLIMÄE
LINDA MÜÜRSEPP
HELMI VÄLJAMÄE
ARSENI TALV
SALOMONIA TOLLI

50
55
55
55
55
60
75
80
86
89

Õnnitleme
03.02.2004
14.02.2004
Marika Erismaad
01.03.2004

juubeli puhul!
Oidremaa mõisa töölised

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

