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Suurte perede perepäev

09. aprillil oli Lõpe klubi jälle siginat-saginat täis.
Taas kogunesid valla suured pered, et pidada koos
üks meeldiv kevadine päev perede ringis. Tuldi kas
kogu perega või esindajatega, pereemadel kaasas
hõrgutavad küpsetised, mis panid oma lõhnadest suu
vett jooksma.
Sisse juhatades perepäeva, ütles Teevi Künnap, et
tore on näha koos nii palju rahvast. Seevastu
vallavanem Andres Hirvela arvas, et suuri peresid on
liiga vähe. Võiks palju rohkem olla. Siiski kiitis ta
tublisid vanemaid, kes on praeguses ajas ette võtnud
selle raske ja vastutusrikka töö. Kes jätavad
tahaplaanile enda mugavuse ja näevad elu mõtet
lastes.
Sel aastagi oli lastevanematele kutsutud loengut
pidama psühholoog
Aivar Georg.
Lastega tegeles samal
ajal
meile
hästi
tuntud Elma Killing.
Oli tantse ja võistlusi.
Meisterdati kevadlilli
ning lõpuks sai kokku
kena näituse.
Toreda
üllatusena
astusid rahva ette
tantsuklubi “Leevi”
tantsijad
Pärnust.
Usun, et kõik nautisid
nende
esinemist.
Tantsupaare oli küll üks, aga rütmikad tantsud jätsid
mulje, et terve saal oli esinejaid täis.
Aeg läks ruttu ja toredat päeva jäävad meenutama
soojad mälestused.
Merike Pikkmets
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Hooldajatoetusest

JUNNUMAA KUUKIRI

Malle Tamsalu
Hooldajatoetuse maksmise üleandmisest valdadele hakati
rääkima küll juba eelmise aasta oktoobris, eesmärgiga
vähendada kulutusi toetustele ja tagada hooldamine
nendele inimestele, kes seda tõesti kõige rohkem vajavad,
aga jõustus see seadus lõpuks alles aprillis. Nüüd on enamvähem ka endal asi selge, nii et võin natuke jagada ka
selgitusi.
Iga valla volikogu pidi kinnitama maksmise korra ja et
maakonnas toimuks maksmine võimalikult sarnaselt,
arutasime põhiküsimused läbi valdade sots. töötajatega.
Määramise ja maksmise kord tervikuna on liiga pikk, et see
lehes avaldada, sellepärast kirjutan lühidalt peamisest koos
kommentaaridega. Terviktekstiga on võimalik tutvuda
vallavalitsuses.
Hooldajatoetuse saamiseks tuleb nüüdsest esitada taotlus
valla sots. töötajale. Selleks on vaja kaasa võtta nii hooldaja
kui hooldatava isikuttõendavad dokumendid, arstliku
komisjoni otsus puude raskusastme määramise kohta ja kui
on tehtud rehabilitatsiooni plaan, siis ka see. Seejärel täidan
mina hooldusvajaduse hindamise küsimustiku, mille põhjal
sots. komisjon koos perearstiga teeb otsuse toetuse
määramise või mittemääramise ja suuruse kohta.
Hooldajaks võib olla vähemalt 18.a. teovõimeline inimene,
kellel endal pole rasket või sügavat puuet. Nüüd võib
hooldajaks olla ka töötav inimene, kui ta suudab tagada töö
kõrvalt vajaliku hoolduse. Kui see kuu välja arvata, siis
edaspidi hakatakse toetust maksma alates järgmise kuu
algusest, kui taotlus jõuab valda vähemalt eelmise kuu 20ks.
Hooldajatoetus ei ole enam kõigil inimestel ühesuurune,
vaid oleneb hooldusvajaduse suurusest ja iseloomust ning
arvesse võetakse hooldust vajava inimese pereliikmete
võimalused
ja
perekonnaseadusest
tulenevat
ülalpidamiskohustust (s.t. millised on pereliikmete enda
rahalised võimalused hoolduse korraldamiseks).
Kuna raha napib, sest maksta tuleb hooldajate eest ka
sotsiaalmaksu, siis loodame kõigi mõistvale suhtumisele,
kui keegi saab toetust vähem kui varem või jääb hoopis
ilma. Suur vahe on ka selles, kas inimest hooldab oma
pereliige, kellega koos hooldatav elab või käib ta
kaugemalt ja kui palju lähisugulasi lähedal elab või
hooldab üksi elavat inimest keegi võõras, kes käib vahel
isegi kilomeetrite kauguselt (müts maha nende inimeste
ees, kes sellise väikese raha eest on käinud võõrast
hooldamas). Põhirõhk peaks olema ikka üksi elavate ja
ilma lasteta inimeste hooldamisel.
Nagu Sotsiaalministeeriumi juhendis on öeldud, ei saa koos
elava pereliikme abivajaduseks lugeda näit. ahju kütmist,
toidu toomist, söögitegemist, kuna seda tehakse ju igas
peres nagunii kõigile. Suur vahe on ka selles, kas
hooldatakse lamavat haiget või sellist inimest, kes liigub ise
ringi.
Juhendis on öeldud ka seda, et see, kui arstlikus otsuses on
kirjas, et inimene vajab kõrvalabi, ei tähenda see, et
inimene vajab hooldajat. Abiks võib olla ka mõni
abivahend või mingi teenus. Samuti ei tähenda abivajadus
igal ööpäeval abivajadust 12 t. ulatuses. Kui inimene vajab
abi riietumisel, pesemisel, söömisel või liikumisel, siis ta ei

vaja seda terve päev vaid ehk ainult pool tundi või tund.
Seega võib raske puudega inimese hooldusvajadus
tegelikkuses olla üsna vähene.
Ka ööpäevaringne abivajadus ei tähenda abi osutamist 24 t.
jooksul, küll aga võib abi vaja olla suvalisel hetkel (ka see
abivajadus võib ajaliselt olla lühike). Kui inimene elab
peres, on ju ülejäänud pereliikmed vähemalt õhtul ja öösel
kodus iseenese, mitte hooldatava pärast ja kui inimene ei
tööta, siis on ta ka päeval kodus iseenese, mitte hooldatava
pärast.
Arvestades ülaltoodut võib niisiis jätta hooldajatoetuse
üldse maksmata või võib summa olla 160 - 600 kr. Ka võib
nüüd seda raha maksta hooldatavale endale, kui teda
aitavad näit. mitu inimest, et ta saaks ise neile maksta. Ka
võib raha piisavuse korral hooldatavale maksta ühekordset
toetust, näiteks mingi abivahendi ostmiseks. Hooldajale
võib jätta ka toetuse küll maksmata, kuid maksta tema eest
sots. maksu, et tagada talle sotsiaalne kindlustatus.
Erandkorras võib hooldaja määrata ka isikule, kellel pole
määratud puude raskusastet, kuid kes vajab vaatamata
sellele suurt abi.
Lõpuks tahan lisada veel seda, et kõik pole ehk veel
kuulnud, et alates 1.aprillist ei pea enam mitte perearstid
täitma puude taotlemise või pikendamise pabereid, vaid
inimene peab ise või kellegi abiga selle taotluse ära täitma
ja viima ise või saatma postiga pensioniametisse. Blankette
saab internetist aadressil www.ensib.ee või vallavalitsusest.
Võib minna ka ise pensioniametisse, kus sealne töötaja
täidab taotluse ära. Pensioniamet edastab taotluse arstlikule
komisjonile, kes teeb järelpärimise inimest ravinud arstile
või arstidele. Nii et vaja on teada arstide nimesid ja hea
oleks ka telefone. Samuti on taotluses vaja märkida, millal
esimest korda puue määrati, viimati määratud puude
ajavahemik ja kelle poolt see oli määratud. Kes tahab lasta
ka rehabilitatsiooni plaani teha, peab täitma ka sellekohase
avalduse, samuti võib arstliku ekspertiisi komisjon saata
inimese rehabilitatsiooniasutusse rehab. plaani tegema, kui
ta leiab, et saadud andmed ei ole piisavad puude
raskusastme määramiseks või on plaani koostamine vajalik
puudega inimese paremaks toimetulekuks.
Töövõimetusgrupi pikendamise pabereid täidavad ikka
arstid.
Kõik pensionisaajad ei tea ehk ka sellist asja, et kelle
pension ilma sotsiaaltoetuseta on üle 3000 krooni, peavad
tegema pensioniametile avalduse, et neid vabastataks
tulumaksust. Blankette on võimalik saada ka minu käest
ja ära võib avalduse viia ükskõik kes või saata ka posti
teel.
Ehk ei tea ka kõik, kellel on tehtud rehabilitatsiooniplaan,
saavad pensioniametilt küsida tervishoiuteenuste ja
ravimite hüvitist 1000 kr. aastas ja taastusravi eest samuti
1000kr, sõidukulude hüvitist saab 500 kr. aastas.
Muidugi peavad kõigi asjade kohta olema kviitungid.
Samuti on represseeritud inimestele mitmesugused
teenused ja soodustused, aga neist ei hakka siin pikemalt
kirjutama. Informatsiooni ja kõiki blankette on võimalik
saada minu käest või pensioniametist.
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KULUD
Kulu liik

eelarve

KINNITATUD
Koonga Vallavolikogu 31. märts 2005
otsus nr. 25

s.h töötasu

Üldised valitsussektori teenused
vallavolikogu
vallavalitsus
reservfond
Omavalitsuste liikmemaks
Eraldised fondidele ja sihtkapitalidele
Eraldised ühisüritusteks
Laen- Ühispank
Laenu intress- Ühispank
KOKKU

143000
1600000
203816
35000
30000
50000
338460
30000
2430276

70000
1000000

TULUD

Avalik kord ja julgeolek
politsei
KOKKU

15000
15000

Majandus
soojamajandus
Vallateede korrashoid
Majanduse muud kulud
s.h. ehitus ja remont
Vallamaja ja baari katuse vahetus
KOKKU

800000
347000
400000
250000
500000
2047000

520000

Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus- prügivedu
Haljastus+heakorrakonkurss
KOKKU

30000
70000
100000

Elamu- ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
Elamu-ja kommunaalmaj.haldamine
Kalmistud
Matsalu veevärgi jooksev aasta
Matsalu
Matsalu
KOKKU

30000
350000
70000
109349
201000
20000
780349

Tervishoid
Avalikud tervishoiuteenused
KOKKU

50000
50000

Vabaaeg, kultuur
Sporditegevus
Koonga raamatukogu
Lõpe raamatukogu
Lõpe klubi
Mihkli laat
Laste laulupäev
Sünnitunnistuste kätteandmine
Pensionäride pidu
Koonga piirkonna kultuur
Lõpe piirkonna kultuur
Oidrema piirkonna kultuur
Mihkli piirkonna kultuur
Oidrema külakeskus
Rahvatantsijad (Killing)
Ajaleht
“Laulge kaasa”
KOKKU

65000
110000
120000
140000
25000
5000
5000
8000
30000
13000
10000
7000
40000
10000
58000
24000
670000

48000
56000
70000

32000

Haridus
Koonga lasteaed
Lõpe lasteaed
Lasteaiaõpetajate koolitus
Koonga Põhikool
Lõpe Põhikool
Õpetajad
Teistelt omavalit.-lt ostetud teenused
Õpilaste ühisüritused+ainesektsioonid
Õpilasveo eriliinid
Koonga PK staadion
KOKKU

510000
360000
6000
690000
510000
2314000
300000
15590
420000
245000
5370590

365000
225000
325000
250000
1715000

Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalhooldus
Lõpe päevakeskus
Toimetulekutoetus
Muud sotsiaaltoetused- sünnitoetus
Puuetega inimestega seotud kulud
KOKKU

405000
50000
784000
60000
177000
1476000

Kulud kokku

12939215

Kassatagavara
KULUD

20000
12959215

Koonga valla eelarve aastal 2005

247000
31000

Tulu liik
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Laekumised haridusasut.maj.teg.
Laekumised elamu-ja kommun.as.
maj.tegevusest
Laekumine üldvalitsemise maj.teg.-paljundamine
Teede rem. eraldatud vahendid
Sihtotstarbeline laekumine jooksvateks kuludeks
Koolipiim
Toetused riigilt ja riigiasutustelt toetusfond
Toetused riigilt ja riigiasutustelt õpetajad
Toetused riigilt ja riigiasutustelt
toimetulekutoetus
Toetused riigilt ja riigiasutustelt lasteaiaõpetajate
ja kultuuritöötajate töötasude ühtlustamiseks
Toetused riigilt ja riigiasutustelt täiendavaks
hariduskuludeks
Maa müük
Kulude katteks suunatud jäägid
Puuetega inimestega seotud kuludeks
Muud tulud- maavarad
Pangalaen
Kokku tulud
Kassatagavara
TULUD

Eelarve
2932000
1200000
40000
350000
1000
347000
96000
2719000
2664000
784000
114000
15590
300000
355625,11
177000
40000
800000
12939215,11
20000
12959215,11

Koonga Vallavalitsus annab põllumajanduslikuks
kasutamiseks tähtajatule rendile Koonga külas (Paasi
põllul) asuva Rehe maaüksuse (katastritunnus
33404:002:0063). Rehe maaüksuse kõlvikuline
jaotus on: haritav maa - 7,8 ha, looduslik rohumaa 1,0 ha. Kirjalikud pakkumised rendimäära kohta teha
asjast huvitatutel aadressil 88401 Koonga
Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa.
Ümbrikule
kirjutada
märksõnaks
“REHE”.
Pakkumiste avamine toimub 03. mail 2005.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.
Lisainfo tel. 4473745 Mihkel Kalmaru
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Vallameenete konkursist

Vallameenetele laekus kümme tööd, neljalt julgelt ja hakkajalt
nuputajalt. Ideed olid head ja tabavad ning nende hindamine
keeruline. Raske on tunnistada nii vähest tööde hulgas väga
head ja samas ka sobimatut tööd. Aitäh kõigile, kes osalesid
sellel konkursil .
Volikogu hindas kõigi tööde ideed, teostust, valda
iseloomustavat seost, originaalsust ja võimalust leida kasutust
suveniirina.
Enim punkte ja kiitus said “vapp lindiga”, “nuga”, “nui”.
Edasi arendada ideed ja teostust võiks “junnu rahvarõivas eit “,
“villased junnud”, puust “junnu mees ja naine”.
Kahjuks need ideed, mis tulid paberil ei leidnud heakskiitu
lihtsal põhjusel, puudus näidis.

Samas tahan kiita kõiki tegijaid, sest ideid on ja vahest oleks
vaja rohkem peale hakkamist ning siis oleks meil suveniire ja
iseloomulikke esemeid päris mitmeid.
Kuidas välja kuulutatud preemiad jagunevad, ma praegu öelda
ei saa, sest volikogu ei otsustanud seda kohe, aga loodan, et
tunnustust saavad kõik, kes tõid valmis töö konkursile.
Premeerimist ja tunnustust soovime teha valla avalikul üritusel
ja seda juba mai kuus. Kõiki töid on võimalik näha vallamajas,
küsida sekretärilt ja võib proovida valla kodulehelt neid otsida.
Loodan, et arvutispetsialist on nad üles pildistanud ja lehele
paigutanud.
Veel kord suur tänu osalejatele ja julget pealehakkamist neile,
kes jäid kahtlema.
Riho Erismaa

Üks aasta Euroopa Liidus
Kohe saab täis aasta liitumisega Euroopa Liiduga. See on veel
väga väike aeg, aga võib vaadata tagasi ja analüüsida selle aasta
tegemisi ja sündmusi.
Neile, kes lootsid et toimuvad suured muutused, mida märkad
kohe ja mis toovad rikkust ja jõukust ruttu juurde, tuleb pettuda.
Nii nagu ikka, toimuvad muutused vaikselt. Ühel hetkel
märkame, et seda teed on hakatud parandama ja veel midagi,
mis seob meie igapäevaseid tegemisi.
Maa ettevõtjad, põllumehed, said kindlasti läbi toetuste
laekumise tunda EL maamajanduspoliitikat. Maale ja
maakeskkonna arendamiseks tuleb toetusi veel juurde. Siin
peavad ettevõjad olema tragid uurimaks rahastamise võimalusi
ja leidmaks projektidele koostajat ja teostajid. Selge on see, et
selline toetuste jagamine ei toimi lihtsalt, et antkse raha ja
kuluta. Nii nagu eelpool kirjutatud sai, algab ideest kirjutada
projekt ja esitada tähtajaliselt rahastamist korraldavale fondile,
tööd teha lähtuvalt projektist ja ka lõpp aruanded korrektselt
esitada- see kõik on uus.
Need, kes on käinud reisimas EL piires, on tunda saanud, kui
lihtsaks on läinud riigipiiri ületamine. Tänu EL-le on jälle sõit
lähinaabrite juurde Riiga lihtsaks muutunud. Üle lahe Soomes
käimine on Tallinna inimestele väga lihtne ja kuulates reklaame
lennukiga lendamisest Pariisi, Londoni jne., siis tajume EL -i
ühtset majanduspoliitikat.

Üllatav on see, et ei toimunud toiduainete hüppelist kallinemist,
välja arvatud suhkur. Valdavalt on toiduainete hinnad samaks
jäänud.
Suured
kaubandusfirmad
oma
hiigelsuurte
kaubanduskettidega hoiavad piiritaguste kaupade hinnad all.
Samas kodumaine toodang on tunduvalt kallim. Siinkohal ei ole
vist vaja lahti seletada, miks meie enda toodangu hind nii kõrge
on. Tajume kõik igapäevaselt hinnatõuse nii kütuse, elektri jne.
osas, samas tugineb toodangu andmine just nendele
valdkondadele.
Siiski tasuks eelistada eestimaist.
Kohe, kohe on algamas suvi. Juba on märgata võõraste
numbrimärkidega autosid. Suured reisibussid kirevate kirjadega
sõidavad ka meie vallast läbi. Mõelgem sellele, kuidas turist
näeb meid ja kas ta siit ka midagi kaasa saab. Kui üks külaline
peatub meie vallas, siis soovib ta ka siin kulutada, osta toitu,
suveniire ja nautides siinset loodust. Euroopa Liit toob meile
jõukaid külalisi, kes on nõus maksma meie puhta looduse eest,
kui vaid oskad ilusti pakkuda.
Euroopa Liiduga liitumine tõi meile juurde palju uusi võimalusi.
Olgem siis aktiivsed ja õppigem nendest osa ja kasu saama.
Vaid siis, kui ise oleme hakkajad, toimib see suur süsteem ka
meie kasuks. Kas oskame junlase jonni, sitkust ja südikust nüüd
kasutada- proovigem.
Riho Erismaa

Kulu põletamine on keelatud !!!
Alates 18.aprillist on Eestis kulu põletamine keelatud, keelust üleastujat võib oodata kuni 18.000 krooni suurune trahv
(andmed Keskkonnainspektsioonist).
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) andmetele tuginedes möödus 18. aprillil kõigis Eesti piirkondades lume
sulamisest kaks nädalat, mis tähendab seda, et sellest päevast alates on kulu põletamine keelatud.
Kui eraisikut võib keelu rikkumise eest trahvida18.000 krooniga, siis juriidilise isiku puhul võib trahvisumma ulatuda 50.000
kroonini.
Kulu põletamisel võib tuleroaks sattuda ka mets ning sel juhul tuleb lisaks trahvisummale hüvitada veel keskkonnale tekitatud
kahju.
Möödunud aastal registreeriti Eestis 3904 kulupõlengut, tänavu on päästeteenistused saanud kulupõlengutele 600 väljakutset.

Lõpe kool Tallinnas

Koolivaheaja sisustamiseks korraldas Sirje Kaska õpilastele ekskursiooni
Tallinnasse. Kes meist seal käinud poleks, aga… on siiski palju seda, mis veel
nägemata.
Esimeseks osaks kavast oli keset linna asuv Coca-Cola Plaza. Käisime vaatamas
filmi “Lemony Snicketi sari õnnetuid lugusid”. Film ise oli lastefilmiks liiga
sünge. Kõik toimus hallis ja tumedas maailmas koos närvesöövate heliefektidega.
Filmi läbiv kurjuse kehastus krahv Olaf (Jim Carry) ei andnud hetkekski asu
kolmele orvuks jäänud lapsele, kes kõigele halvale vapralt vastu hakkasid.
Edasi juba lõbusamalt. Külastasime Energiakeskust. Üsna räämas maja peitis endas
igasuguseid imevigureid, mis tegelikult on kõik füüsikaseadustega seletatavad. Seal jätkus
vaatamist ja katsumist tükiks ajaks. Kui päris kõigega tahtmist tutvuda, siis ei tea, kas
päevast jagukski. Läbi kolme korruse on nii palju eksponaate, mida kõiki ise saab
proovida.
Lõpetuseks külastasime Premia jäähalli. Kuigi paljudel lastel oli jääleminek uiskudega esmakordselt, said kõik sellega väga hästi
hakkama. Nii mõnigi puudutas taguotsaga maad, aga kohe püsti ja jälle edasi. Tund läks nii kähku ja hakkaski jälle sõit kodu poole.
Reis sai teoks tänu Koonga Vallavalitsuse ja kultuuriministeeriumi toele.
Merike Pikkmets
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Heakorrakonkurss „Kaunis kodu“
Koonga Vallavolikogu maavaidlus-ja heakorrakomisjon kogunes
07. aprillil 2005.a. Lõpe klubisse arutamaks ettepanekuid ja
võimalusi valla heakorra edendamiseks ning heakorrakonkursi
„Kaunis kodu“ tingimusi 2005. aastaks. Kuna heakorrakonkurss
„Kaunis kodu“ on ärgitanud suurt osa vallaelanikke üha enam
korrastama oma koduümbrusi ning järjest rohkem pannud
kriitilisema pilguga ümbritsevat keskkonda hindama, otsustati
jätkata senikehtinud traditsioone ning kuulutada välja järjekordne
kauni kodu konkurss.
Eelmisel aastal said konkursitingimused põhjalikumalt üle
vaadatud, mistõttu sel aastal tingimustesse muudatusi ei tehtud.
Kuna soovist konkursil osaleda ei ole kauni kodu omanikud ise
aktiivsed teatama olnud, otsustati, et ettepanekuid võivad teha kõik
vallaelanikud, kelle arvates mõni elamu või muu hoone väärib
esiletõstmist, ettepanekud esitada 01. juuniks vallavalitsusele või
piirkonna heakorrakomisjoni liikmele. Parimate väjaselgitamiseks
hinnatakse konkursile esitatud objekte kaks korda suve jooksul –
ajavahemikul 01.-15. juuni ja 15.- 30. august ning parimaid
premeeritakse alljärgnevalt:
I grupp – talutüüpi majapidamised ja
mõisad
I koht 700.- krooni
II koht 500.- krooni
III koht 300.- krooni

Heakorrakomisjonil on õigus vastavalt ülevaatuse tulemustele
auhinnarahasid ümber jagada või auhinnavääriliste objektide
puudumisel rahaline preemia välja andmata jätta või määrata
ergutuspreemiaid a' – 200.- krooni.
Konkursist osavõtjaile organiseeritakse suve jooksul ekskursioon
Eestimaa
kaunimatesse
paikadesse
ning
korraldatakse
septembrikuus pidulik auhinnarahade kätteandmine. Konkursi
tulemused avaldatakse septembrikuu Junnumaa Kuukirjas.
Heakorrakomisjon hindab ülevaatuse ajal kõigi valla allasutuste
ning kalmistute heakorda.
Aktiivset kaasalöömist konkursil
ning jõudu ja sihikindlust kodukoha
korrastamisel.
Heakorrakomisjoni liikmete nimel
Silver Seegar

II grupp – individuaalelamud
I koht 700.- krooni
II koht 500.- krooni
III koht 300.- krooni

III grupp – korterelamud
I koht 700.- krooni
II koht 500.- krooni
III koht 300.- krooni
IV grupp – parim ettevõte
I koht 500.- krooni

Kevadine koolivaheaeg
Koonga Põhikoolis

Koonga Põhikooli huvijuhi Riina Kappaku projekt aktiivse koolivaheaja
veetmise kohta sai positiivse vastuse ning kultuuriministeerium finantseeris
osaliselt ürituste läbiviimise.
22. märtsil käisid 33 õpilast Pihlaka talus. Sõita polnud kaugele, sest koduloomade kasvatamisega tegelev
majapidamine asub Audru vallas Soomra külas.
Minnes tegime peatuse Audru Karusloomakasvanduses, kus endiselt võib näha hüljest.
Pihlaka talus rääkis perenaine Katrin (pildil) kevadpühadest. Igale lapsele anti muna, mille värvimiseks
kasutasime sibulakoori. Raskusi valmistas sibulakoorte sättimine ümber muna. Sel ajal, kui munad potti
keema jäid, läksime loomi vaatama. Talus kasvatatakse lambaid, kitsi ja sigu. Lapsed said paitada kahte
hobust, üks neist eesti maatõugu, teine tori hobune. Lindudest olid esindatud kanad, pardid, haned ja isegi
kalkunid. Isahani tegi vägevat kisa, talle ei meeldinud uudistajad. Iga külastaja sai oma käega villa kraasida. Kuna kraasiti pesemata villa, siis
võis igaüks omakraasitud villapalli kasutada raviks.
Tagasi lõkke juurde tulle, võis iga külastaja istuda soovikännu otsa ja midagi endale soovida. Väiksemate laste hulgas tekitas see elevust, sest
soovitud esemeid polnud kuskil näha. Kui munad olid potist välja võetud ja külmas vees jahutatud, võisid lapsed need sealsamas ära süüa või
koju viia. Lustimiseks oli platsil liumägi ja väike tasakaalukiik. Soovijad said ka kahemehesaega puid saagida ja palgi koorimist proovida.
Päike paistis ja kõigi tuju oli hea.
Evi Liiva

Laulan sõbraks öö ja päeva
Koonga koduküla seltsingu kirjutatud projektile “ Laulan sõbraks öö ja päeva “ eraldati Kohaliku omaalgatuse programmist võimenduse ja
mikrofonide ostuks küsitud summa. Tore oli tõdeda, et lõpuks on võimalus läbi viia korraliku võimendusega Koonga küla kui ka kooli
üritusi. Suur tänu vallavanemale Andres Hirvelale, kes aitas komplekteerida vajamineva tehnika ja toimetas need ka kooli kohale. Esimesed
lauluproovid on seljataga. Nüüd on ka Koonga lastel võimalus enne lauluüritusi mikrofonide ja võimendusega proove kohapeal teha. Ja
esimene kontsertki on seljataga. Selleks oli Koonga kooli “ Viisikera” eelvoor, kus said laulda kõik kooli õpilased, kel vähegi lauluoskust ja
viitsimist oli laul selgeks õppida ja esinema tulla. Kohal olid nii lapsevanemad kui ka külaelanikud.
Teine üritus, mis toimus 15. aprillil, oli pühendatud karaoke laulmisele. Kõik kes soovisid, said laulda nii iseenda kui ka teiste rõõmuks.
Esialgu olid veel sõnad paberi pealt mahalaulmiseks, kuid edaspidi proovime ka sõnu juba seina pealt laulda nii nagu õigel karaokel peab
olema.
Koonga koduküla seltsingu esindaja R. Kappak

Laul teeb lapse rinna rõõmsaks
Mis on muusika eesmärk lapse arengus?
1). Kujundada positiivne suhtumine muusikalisse tegevusse.
2). Rikastada laste tundeelu muusikaelamuste kaudu ning arendada
muusikalist maitset.
3). Õpetada kuulama muusikat, laulma, mängima lastepille, liikuma
ja tantsima muusika või laulu saatel (rütmitaju).
4). Julgustada lapsi muusika toel ning musitseerides end vabalt ja
loovalt väljendama.
5). Arendada lapsel kollektiivse ja individuaalse musitseerimise ning
esinemise oskust.
Lapsele meeldib muusika. Juba väikesele beebile avaldab ema laul
rahustavat ja positiivset meeleolu loovat mõju. Kaob nutt ja laps jääb
kuulatama. Igasugustel päevaosadel aitab laul luua rõõmu ja
ergastab vaimu.
Rütmitaju areng ja selle tajumine aitab last liikumisel, luule kui
kunstivormi nautimisel, hääliku kuulamisel ja õigekirjas.

Külma duššina mõjus talvel meie muusikaõpetaja plaan oma
tööpiirkonda vähendada ja piirduda ainult Lõpe laste õpetamisega.
Me teame, kui palju on Sirje huviga end täiendanud laste laulu,
rütmi ja liikumise ühildamises. Kui lõbusad ja lapsi kaasahaaravad
on tema tunnid! Neist ilma jäämine oleks olnud meie lastele suur
kaotus.
Öeldakse kes palju teeb see palju ka jõuab. Siiski inimene on kõigest
inimene. Muusika tegemise võimet, eriti oskust seda väikelastele
edasi anda, on antud vähestele. Kahjuks Koonga piirkonnas me ei
tea temale asendajat leiduvat. Soovijail anda endast märku!
Tahame koos töötajate, lastevanemate ja lastega südamest tänada
Sirje Kaskat, et ta jätkuvalt leiab endas jõudu tulla Koongasse. Me
nii loodame, et see koostöö temaga jätkub.
Soovime eelolevaks emadepäevaks talle kena kevadist, lillelist
emadepäeva, et ta saaks aja maha võtta ja oma pere seltsis
päikesesoojust nautida.
Kaunist emadepäeva kõigile emadele!
Malle Suur- Koonga lasteaed
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Kas peame küla põlema panema, et võita tähelepanu?
Neid asju, millest rääkida võiks, on ilmselt palju ja enne kui kõik
mured ja probleemid üles jõuad tähendada on jumalapäike juba ammu
mitu korda loojuda jõudnud.
Milleks meile tänavavalgustus? Milleks meile ilus pärnade allee?
Milleks meile korras teed? Ja ega internetiühendust ei ole ka vaja,
nagunii ei mõika ju midagi peale hakata. Kirjutama ajendas meie ühe
ilusa pärnade allee ära rikkumine, ilmselt osaliselt selle hävitamine
oleks õigem öelda. Kui asjatundmatud kodanikud seda teevad, siis
polegi midagi paremat tahta. Samas on need kodanikud ju valla palgal
ja loogiliselt peaks ka vald vastutama, aga nagu näha pole see kellegi asi.
Teine lugu on tänavavalgustusega. Peale suurt ja laastavat jaanuari
tormi, mis oli 9. jaanuaril, jäi Lõpe küla ilma tänavavalgustusest. Taas
hakkasid tuled Lõpel sirama 29. märtsil??? Kevad ju käes ja õues on
valge, kas tõesti on valgel ajal lisavalgustust tarvis? Ei usu. Muide,
tuled põlevad kell seitse õhtul juba. Omadele kogemustele tuginedes
võin öelda, et siis kui oli libe ja väga pime, oleks valgustusest rohkem
abi olnud, mõned sinised põlved oleks kindlasti vähem olnud. Aga
kuna valda juhtivad persoonid on elukohaga Koongas, siis pole vist
mõtet neile sellest eriti rääkida, nagunii ei lähe korda!

Habemega ja päris omaette teema on valla teed Lõpel. Kõik kes siin
elavad ja sõidavad on oma närvirakud saanud ära kulutada. Vahel
justkui tehaksegi pikkade helistamiste peale midagi ja see midagi
kestab kuu aega. Aastate pikku Lõpelt väljasõit suurele maanteele ka
aina halveneb, üks auk ajab teist taga. Ilmselt on ühel ilusal päeval
meil seal üldse suur kraav, millele tuleks silda praegu juba planeerima
hakata. Tore oleks vahel kuulda kellegi pädeva inimese käest, mis on
reaalsed plaanid? Lihtsalt lubadustest ja väga üldistavast jutust on raske
leida iva, mis lahenduseni viiks. Kahjuks just see ongi reaalne olukord
ja tänane päev.
Rõõm on aga see, et Lõpel elab päris palju asjalikke ja aktiivseid
inimesi, kes mingitel momentidel kokku hoiavad ja oma kodukoha eest
seisavad.
Ja tänulik tahaks olla kõigile nendele tublidele ja asjalikele inimestele
kes kõike trotsides pole kaotanud usku ja jätkuvalt ikka rühivad
helgema tuleviku poole. Loodetavasti ikka on tulevik helge.

Lõpe Külaselts

Juhatus valis esimeheks Kristel Lohu.
Kaasa saavad ja peavad rääkima kõik seltsi liikmed, sest kõrgem organ on
üldkoosolek.
Avakoosolekul pakkus Vilja Senter mõned mõtted, mis vajaks esmalt
lahendamist. Kuigi külas on suur klubi, oleks tarvis väiksemaid ruume, kus
nii noored kui vanad saaks vajadusel koos käia. Selleks on ammu plaanitud
külakeskus endistes osaühingu ruumides. Esmatähtis on sinna sisustuse
muretsemine, mis käib läbi projektide, sest ilma rahata midagi ei tee.
Valupunkt on Lõpe tiik, millest võiks saada rahvale suvel kena ajaviitmise
koht. Eelnevalt vajab see aga nii seest kui ka väljast poolt tõsist korrastustööd,
et sinna keegi üldse minna tahaks. Ikka jõuame sinna, et selle teostamiseks on
ainuke tee pliiats pihku ja projekti kirjutama.
Esimeseks sammuks on MTÜ “Lõpe noored” ja MTÜ “Lõpe Külaselts”
koostööna läbi viia Volbripäev. Toimub see 30. aprillil Lõpe kiigeplatsil.
Kellel huvi on seltsi tegemistest osa saada ja omalt poolt häid ideid välja käia,
saab alati Lõpe külaseltsiga ühineda. Inimesed, kes sellega algust tegid, on
kõigile tuttavad ja infot jagavad nad kõigile huvilistele meelsasti. Küla
tegemised peaks ju huvitama kõiki, kes kohapeal elavad. Ei soovita eemale
jääda ja tublisid tegijaid ainult kritiseerida. Meie ise saame oma olemise
paremaks muuta, ei tule keegi siia meie eest midagi ära tegema. Jõudu ja
jaksu MTÜ Lõpe Külaseltsile!
MEID POLE OLEMAS, KUI MEID EI OLE OLEMAS!
Vilja Senteriga vestles Merike Pikkmets

Külaliikumine saab üha enam hoogu. Mureks on ainult ettevõtlike inimeste
leidmine, kes oma igapäevase töö kõrvalt tahavad oma küla edendamiseks
midagi ära teha.
Tänaseks on moodustatud Lõpele külade selts. Eeltööd tehti juba küla
koosoleku kokkukutsumisega märtsikuus. Leiti tugigrupp, kelle toel
moodustada külaselts, mis haaraks kaasa Lõpe ümbrusest ka Rabavere,
Peantse ja Paimvere küla.
Sellel eesmärgil kogunes Lõpe küla elanike poolt valitud tugigrupp 19. aprillil
kokku, et hoogustada kohalikku tegevust ja asutada ametlik ühing. Oma
kogemusi jagas Kodukandi esimees Krista Habakukk ja nõuga oli abiks
vallavanem Andres Hirvela.
Asutajate poolt sai selts nimeks “MTÜ Lõpe Külaselts”. Selgituseks, miks on
vaja ametlikult registreeritud seltsi. Nimelt elame nüüd Euroopa Liidus ja
küla arendamiseks on võimalik taotleda projektidega toetusi ainult
registreeritud liikumistel.
Eesmärgiks seltsi loomisel on külade elu arendamine (Lõpe, Rabavere,
Paimvere, Peantse) ja looduse hoidmine.
Et igal organisatsioonil peab olema juhatus, siis valiti vastvalminud MTÜ
Lõpe Külaseltsile 7-liikmeline juhatus. Lähtuti sellest, et hõlmatud oleks iga
küla. Eeskätt informatsiooni levitamise seisukohalt on see väga tähtis.
Juhatusse valiti Vilja Senter, Marii Altmann, Kristel Lohu, Ilmar Tiismaa
(Lõpe), Reene Tammearu (Rabavere), Ruta Lember (Paimvere), Tiit Tilk
(Peantse).

Kristel Lohu KOONGA VALLA Lõpe küla elanik

Pindalatoetusi saab tänavu taotleda maikuus
Tänavu on pindalatoetuste taotlemise aeg mullusest paar nädalat
varasem.
PRIA piirkondlikud bürood ootavad 2.-27. maini maaharijaid taotlema:
9ühtset pindalatoetust ja põllukultuuri kasvatamise toetust;
9põllumajanduslikku keskkonnatoetust;
9ebasoodsamate piirkondade toetust.
Toetust saab isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või
omab kehtivat rendilepingut. Soovitame maaomanikul ja rentnikul
omavahel kokku leppida selles, kes toetust taotleb ja vormistada
kokkulepe kirjalikult, näiteks rendilepingus. Juhul kui selgub, et sama
maa peale küsis toetust mitu inimest, siis kontrollib PRIA kohapeal seda,
kellel on dokumentide järgi õigus maad kasutada.
Toetust saab taotleda vähemalt 1 ha põllumajandusmaa kohta ja põllu
suurus peab olema vähemalt 0,30 ha. Põld, millele toetust taotletakse,
peab asuma PRIAs registrisse kantud põllumassiivil.

Püsirohumaa säilitamine

2005. aastast alates tuleb taotlusele märkida kogu maakasutus ka siis, kui
toetust kõikide põldude kohta ei taotleta. Loomapidajad, kes taotlesid
tänavu veiste või uttede kasvatamiseks toetust, kuid ei plaani
pindalatoetusi taotleda, peavad siiski esitama PRIA-le maikuus ühtse
pindalatoetuse taotluse ja näitama seal ära oma maakasutuse.
Maakasutuse andmed on vajalikud selleks, et tagada edaspidi
püsirohumaade pinna säilimine 2005. aasta tasemel.
Seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita kõiki toetuse
saamise nõudeid viis aastat.
Keskkonnatoetuse raames toetatakse tänavu:
9keskkonnasõbralikku tootmist (331-714 kr/ha);
9mahepõllumajanduslikku tootmist (1156-3764 kr/ha);

Ühtne pindalatoetus ja põllukultuuride kasvatamise toetus

Ühtse pindalatoetuse saamiseks tuleb taotlejal kas:
9külvata, istutada või maha panna põllukultuurid või rajada mustkesa 15.
juuniks;
9niita või karjatada rohumaad enne 31. juulit ning niide hekseldada või ära
vedada (v.a heinaseemnepõllud ning käesoleval aastal rajatud rohumaa);
9kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks põllumajanduskultuur
või mustkesa või teha 31. juuliks mehhaaniline umbrohutõrje.
Põllumajanduskultuuri kasvatamise toetust saavad nisu ja meslini, rukki,
odra, kaera, tritiku, maisi, terasorgo, tatra, hirsi, suhkrumaisi, sojaoa,
rapsi, päevalille, herne, põldoa, maguslupiini, lina, läätsede,
kikerherneste, vikisortide (vicia sativa L., vicia ervilla Villd) ja
sertifitseeritud heinaseemne kasvatajad. Andmed põldudel tehtud tööde
kohta peavad olema kantud põlluraamatusse. Sertifitseeritud
heinaseemne põllud peavad olema põldtunnustatud Taimetoodangu
Inspektsiooni poolt 20. septembriks.
Ühtse pindalatoetuse ja põllukultuuride kasvatamise toetuse suuruse
kinnitab põllumajandusminister pärast seda, kui kõik taotlused on läbi
vaadatud.

Põllumajanduslik keskkonnatoetus
9eesti, tori ja eesti raskeveo hobuse ning maatõugu veise kasvatamist
(2550 kr/loom).
Keskkonnasõbraliku tootmise eest saavad toetust taotleda vaid need, kes
said seda toetust ka 2004. aastal.
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Põllumajanduslikku keskkonnatoetust saab taotleda isik, kes täidab kogu
oma kasutuses oleval põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid (on
kirjas juhendmaterjalis “Abiks taotlejale”).
Tänavu on muudatus ka seoses viljavaheldusplaaniga - see peab olema
taotlejal ettevõttes kohapeal. Viljavaheldusplaan tuleb PRIA-le esitada
ainult esmakordsel mahepõllumajandusliku tootmise eest toetuse
taotlemisel ja kohapealses kontrollis. Eelmisel aastal PRIA-le esitatud
viljavaheldusplaani võib taotleja muuta, kuid kõik muudatused
kultuuride või põllupindade osas peavad kajastuma taotleja ettevõttes
olevas viljavaheldusplaanis. Neid muudatusi PRIA-le ei pea saatma.

taotluse esitada mai esimeses pooles. Taotluse esitamisel võtke kaasa
isikut tõendav dokument. Kui taotluse esitab keegi teine, mitte taotleja,
siis peab tal olema ette näidata taotleja poolt kinnitatud lihtvolikiri.
Hilinenud taotlusi võetakse vastu 28. maist kuni 21. juunini, kuid siis
vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

Taotluse kontrollimine

Põldude registri andmete põhjal kontrollitakse:
9kas taotleja iga põld on vähemalt 0,3 ha ning kas ka pärast
kontrollimist on nõuetele vastav pind kokku vähemalt 1 ha;
9kas põllumassiiv, millele toetust taotletakse, on kantud PRIA
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
9võrreldakse taotluses kirjas olnud põldude pindade summat
põllumassiivi kogupindalaga. Juhul kui põldude pindade summa on
suurem kui põllumassiivi kogupindala, siis saadetakse taotlejatele
ületaotlemise kirjad. Põllumeestel palutakse omavahel kokku leppida,
kes kui suure pinna peale toetust taotleb ja sellest PRIA-le teada anda.
Vastasel korral kontrollitakse antud põllumassiivil asuvate põldude
pindalasid kohapeal.
Pindalatoetuste kohapealsed kontrollid kestavad juulist oktoobrini.
Kohapeal kontrollitakse kontrollvalimite alusel vähemalt 5% taotlejatest.
PRIA inspektorid kontrollivad, kas taotluses esitatud kultuur on ka
tegelikult külvatud, kas maakasutus vastab taotluses kirjas olnule ning
kas toetuse saamise nõuded on täidetud. Põldude mõõtmiseks
kasutatakse GPS-seadmeid, kusjuures põllu pindalast arvatakse
mõõtmisel välja üle 2 meetri laiused kraavid, teed jms objektid ning üle
0,01 ha pindalaga kivihunnikud, metsatukad, tiigid jms objektid.
Toetused makstakse välja ajavahemikul 1. detsember 2005 – 30. aprill
2006.

Ebasoodsamate piirkondade toetus

Ka seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita toetuse
nõudeid viis aastat. Ebasoodsamate piirkondade toetuse suurus on 391
kr/ha aastas ja seda saab isik, kelle põllud asuvad põllumassiividel, mis
jäävad 100% ebasoodsamasse piirkonda. Taotlejal tuleb täita kogu oma
kasutuses oleval põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid.

Toetuse taotlemine

Kõigile eelmisel aastal pindalatoetust saanud põllumeestele saadab PRIA
aprilli viimasel nädalal postiga kaardid, taotlusvormid ja “Abiks
taotlejale”. PRIA büroodes on taotluste vastuvõtu ajal tõenäoliselt väga
palju rahvast ja seal ei ole võimalik taotlusi täita ning nende täitmist
nõustada. Taotluste täitmisel aitavad taotlejaid pindalatoetuste koolituse
läbinud nõustajad, kelle kontaktandmed avaldatakse 5. mai Maalehes ja
PRIA veebilehel www.pria.ee.
Taotluste vastuvõtt kestab PRIA piirkondlikes büroodes 2.-27. maini.
Viimastel päevadel tekkida võivate järjekordade vältimiseks soovitame

Ebasoodsamad piirkonnad (101 valda)
Maakond
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Vald
Anija, Kernu, Kuusalu, Loksa, Padise
Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa
Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila
Pala, Kasepää
Türi
Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala
Vihula, Viru-Nigula
Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska
Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tali, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna
Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala
Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Torgu, Valjala, Kihelkonna, Kärla, Salme
Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare
Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste
Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina

Ristsõna nr. 39/4 V.Tamm
Ristsõna nr 38 vastus oli:
Kõiges võrdseid õigusi meestega
Õigesti vastasid: Evi Luur(3),Alfred
Tammann(3), Tiina Lipp(3), Ain
Soome(3), , Aita Pikkmets(3), Kaljo
Brandt(3), Leili Truus(3), Sirje
Ardan(3), Talvi Iljina(3), Jaan
Viita(3), Nora Tammearu(3), Salme
Pärn(3), Kalju Lootsmann(2), Kalju
Koit(3), Daisi Kibur(3)
Lahendus:58,13,27,38 9,59,66,4,61
19,55,26,44,41 81,1,31 62,20,51

POISID EI SAA HAKKAMA VÄRAVA LÖÖMISEGA

1

2
6

7

3
8

4
9

11

10
13 14
15
18
19
20
22 23
24
25
26
30 31
32
36
37 38
39
41
42
43
44
47
48
49
52
53
54
55
59 60
61
62
66 67
68
69
70
71
12

16
21
27
33
40

5

17
28
34

29
35

45
46
50 51
56 57
58
63
64
65

Horisontaal:1.E-s kaitse all olev lind. 4.E suursaadik Kanadas. 6.Mont Everesti vallutaja,in+nimi. 10.Tagandatud president. 11.Vastne. 15.Pärnumaa
omavalitsuste liidu juhataja,e.nimi+nimi. 16.Doktor. 17.Insener. 18.Puu materjal. 20.Geom.kujund. 21.Tants. 22.Nõuk.armee allüksus. 25.Sealjuures.
26.Noot. 27.Aps. 30.A ja O. 33.Neoon. 35.Ude. 36.Vanasti kais se jõulurõõmude hulka. 40.-n-e-. 43.Kahjur aias. 44.Sigareti mark. 45.Sisekaitse
akadeemia. 47.Retseptil lad.k.”võta”(lüh). 48.Imeliku koolivend. 50.Kuidagi ei saa oma teada jätta,kohe peab edasi rääkima. 53.Apaatne. 54.-a- - -,
nüüd abimees arstiteaduses. 56.P-maa vanim elanik,e.nimi+nimi. 61.Vanurid. 64.Kibuvits. 70.End saksa raha.
Vertikaal: 1.Tähtkuju. 2.Meid vene k. 3.Barjäär, kaitsevall. 5.Nurgeline. 5.Mõõtühikute süsteem. 10.Suur taim. 12.Kääbus K-Aafrikast. 14.H…,
talisport. 15.Ebamaised juhtumised. 17.Indiaanlane. 18.Kantakse riiete all. 22.Ja siis. 23.Atmosfäär. 24.Piirkond Venemaal. 25.Asjalugu.
28.”Õhtulehe” teine pealkiri. 29.Lööbtüdrukute pere kihama. 32.Haigla. 34.End.Kalevi korvpallur. 36.Lennufirma.37.SOS: 39.Paugutamise koht.
42.Noosiks. 46.N nimi. 49.Germaanium. 52.- -m-, sõber. 53.Asula P-maal. 57.Uus raamat Pärnust. 60.Lennuk. 63.Nurm. 64.E sõudeliidu
president,nimi+in. 65.Punane ing.k.67.Tegutsemisiha. 68.Lõhnaaine.69.Spordikool. 71.Mürgel.
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JUNNUMAA KUUKIRI
Et täide läheks kõik,
mida soovid,
et õnnestuks kõik, mida proovid.
Et algav eluaasta õnne tooks,
see ongi meie õnnesoov.

Jumalateenistused Mihkli koguduses
kell 14.00
kell 16.00
08.05
kell 14.00
15.05
kell 14.00
kell 16.00
22.05
kell 14.00
29.05
kell 14.00
564 0300

01.05

Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Emadepäeva jumalateenistus. Armulaud
I Nelipüha jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Kolmainupüha jumalateenistus
Jumalateenistus

90
84
83
81
75
70
65
65
60
55
55
55
50
50

Mairit, Maile, Maikl, Mairot ja
abikaasa Urmas

Aino Uritam!

Õnnitleme juubilari!
Rahvaliidu Koonga osakond

MUUSEUM AVATUD: 13.00 – 16.00 L 23.04.05
P 8.05.05
MUUDEL PÄEVADEL KOKKULEPPEL
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,

Südamlik kaastunne
Helmutile tema leinas.

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Kristiina,vanaema Mare,
Margus ja õed Annika ja Eveli

HÜGIEENITARBED, LÕHNAÕLI- JA KÖLNIVEE
PUDELID,HABEMEAJAMISMASIN,
MASSEERIMISAPARAAT, JUUKSELÕIKUSMASIN….

Elu andis muret vaeva
elu andis õnne ka,
saatus juhtis nõnda taeva,
et kõik pidi lõppema.

Päeval 13 oo talgud
külade korrastamiseks.
Osavõtjatele jook ja kook!

Taas möödub tähis sinu elurajal,
kuid mitmes-ära seda loe.
Sa mõtle-elada on vaja
ja ela nii, et südamel on soe.

NÄITUS “ ILU 20. SAJANDIL”

DAISI KIBUR
15.05.1928-02.04.2005

VOLBRIPÄEV

On aastad nagu liivaterad,
nad märkamatult kaovad käest.
Kuid igas väikses aasta teras,
on osa sinu elumäest.

KOONGA KOOLIMUUSEUMIS
ALATES APRILLIST

GUNNAR MERES
31.07.1928-24.03.2005

30. aprillil Lõpel

Kallis ema Ester!

KALLIS AINO!
Aeg voolab kui jõgi,
ta kaasa sind kannab.
Aeg kaunimad päevad
kõik meelde jätab.
Külakapell “HÕBE”

Suures leinas puud ja maja,
lilled, põõsad, koduõu…

Ura küla elanikud

Keskerakonna Pärnumaa piirkonna
Koonga osakond

Kallis ema Maire!

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!
MARIANNE LÕPP
HELMI SAAR
BENITA MAIDLA
HELMI RÄTSEP
MILDE LAINURM
AINO URITAM
ELLE NIIDO
AILI MARRAK
LJUBOV LELOV
LEIDA LUUR
ELVE SIKK
ARVO PARMAS
ANNE ALLIK
MALLE SOOMAA

Õnnitleme
ANNE ALLIKUT 50. juubeli puhul

ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon 51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

19 oo
Mängime, laulame, võistleme ja tantsime.
Tule kostüümiga, parimatele auhinnad!
Süütame lõkke.
Ilmataat lubas ilusat ilma.
Oodatud on kõik!

Õpilased, kes on
jõudnud kooli
lõpetamiseni väljaspool
valda, andke endast
teada 13. juunini tel.
58039542 või 4462359

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

