Koonga valla leht

NR 4 (133)

aprill

2007
VIISIKERA IX

Taas oli 20. aprillil Lõpe klubi saal laululapsi täis. Tundub, et huvilisi tuleb iga
aastaga järjest juurde. Mitmed meie valla koolidest välja kasvanud noored solistid
olid tulnud praeguseid õppureid tervitama oma laulude ja tantsudega.
Laulutekstid ja viisid õpetasid selgeks huvijuht Sirje Kaska ja õpetaja Aili Kaljula.
Kes sel korral veel arglik oli, see kindlasti juba aasta pärast, juubelikontserdil, on
kogunud rohkem esinemisjulgust. Tore on, et lauluõpetajatel on püsivust ja tahtmist
kõik lapsed laulma panna.
Alati on ka kuulajaid saal täis, mis annab innustust jätkata. Tore, et Koonga
Vallavalitsus on laulupäeva aktiivne toetaja, sest ilma abita ei ole võimalik seda teha.
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Pikavere uudised
Kutsume üles eeskuju järgima ja valla lehte
kirjutama, muidu pole midagi lugeda!
Pikavere küla kasutas ära auhinnaks saadud
kinketšeki Foralilt, nagu korra mainitud oli
kinkesumma 4500.-, sellele lisasime ise 3143.ja ostsime võsalõikajaga trimmeri Stihl FS 85.
Summasse mahtus ka pudel seguõli ja
määrdetuub. Trimmer seisab Külli ja Vambo
Sepa juures, kuna nemad on vaieldamatult küla
heakorra hüvanguks kõige rohkem teinud ja
loodetavasti
on
aktiivsed
edaspidigi.
Loomulikult on trimmerit võimalik ka teistel
külaelanikel kasutada, tuleb lihtsalt kokku
leppida.
Külaelanikud on kursis, et paigaldatakse uut
elektriliini, see lahendab loodetavasti lõpuks
meie probleemid kõikuva pingega, ehk on ka
katkestusi vähem. Tänu Tõnu Põdrale, tema
liitumisavaldus sundis Eesti Energiat uut
alajaama paigaldama!
Kohaliku Omaalgatuse Programmi on esitatud
kaks projekti: Õppeekskursioon Järvamaale
(Nele Tamm) ja WC paigaldamine Saari mäele
(Marjo
Kapak).
Rahastamise
otsustab
maakondlik komisjon, kui tulemused on teada,
siis kirjutame pikemalt.
Pikavere küla arengukava mustand on valmis,
arvestatud sai kõigi nende inimeste soove ja
arvamusi, kes küsitlusele vastasid. Peagi saab
arengukava esialgse variandiga tutvuda, kõik
saavad teha oma ettepanekuid muudatuste ja
täienduste osas. Lõplik variant, mille kinnitab
üldkoosolek, arvestab kõigi arvamustega.
Täname Koonga Vallavalitsust, kes võimaldas
Pikavere esindajatel Marjol ja Nelel arengukava
koostamise koolitusel käia ja tasus koolituse
maksumuse.Samuti tänu Asta Kurule ja Mihkel
Kalmarule, kes olid abivalmis vallast vajalikke
materjale andma.
Esimeset Pikavere küla kokkutulekust möödub
sel suvel 20 aastat, sellega seoses on plaanis
korraldada
uus
kokkutulek,
väikseid
eelläbirääkimisi on juba peetud. Rahalise poole

pealt loodame valla toetusele. Edaspidi
kirjutame sel teemal pikemalt.
Aprilli viimasel nädalavahetusel on plaanis teha
üks
talgupäev,
kokkuleppel
valla
ja
maaomanikega korrastame n.ö suure Pikavere
tee ääri. Väga hea, et tee ääred said planeeritud,
talvise lumelükkamisega olid sinna tekkinud
mullahunnikud, püüame võsa ka vähemaks
võtta. On olnud juttu ka külast seest kõrgemate
puude okste saagimisest, arutame seda veel,
vallast oleks võimalik korvtõstukit tellida.
„Kadunud” lipuvarda võttis alla Aleksander
Jegorov, kuuldes murest katkenud lipunööriga,
pakkus ta ennast lipuvarrast natuke ümber
tegema, et seda olekski võimalik maha võtta,
kui vajadus tekib. Külas on ikka tublid mehed
alles!
Natuke kaevanduse teemal ka. Sain üllatava
kirja, kirjutas Hella Kink, kes on 30 aastat
tegelenud nii geoloogia, kui looduskaitse
probleemidega. Ta andis väga põhjaliku
ülevaate meie valla loodusväärtustest, samuti
selgitas, miks kaevanduse asemele ei teki
tulevikus järve, vaid see täitub veega ainult
kevadise (sügisese) suurvee ajal. Tema
ettepanekul
võiks
siia
moodustada
maastikukaitseala, mis hõlmaks nii muinsusi,
kui vääriselupaiku. Killustiku vajaduse võiks
rahuldada Ida-Virumaa põlevkivikaevandustest
äravisatavat dolomiiti kasutusele võttes. Minuga
võttis ühendust ka Mihkel Pukk MTÜ Nabala
Keskkonnakaitse Ühingust, tema ettepanek oli
selline, et kaevanduste vastased üle Eesti
võiksid ühineda, et paremini ennast ja oma
elukeskkonda kaitsta. Vastasin, et olen
huvitatud.
Arutame
seda
ideed
veel
külarahvaga. Inseneribüroo Steiger pole muide
siiamaale meie pöördumistele vastanud.
Lõpetuseks jäi nüüd süngevõitu teema,
sellegipoolest kõigile head tuju ja ilusat
kevadet!
Nele Tamm
Pikavere Küla Selts

26. mail toimub Lõpel

k e v a d l a a t
Kes soovib kauplema tulla, teatada telefonil 5175108 Kristel
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Muutused suurperede toetustes
Toimetulekutoetust saavatele kolme- ja
enamalapselistele peredele makstakse selle
aasta esimese poole jooksul lisaks kõrgemale
toimetulekutoetusele ka kvartalitoetust, mis
tähendab, et tuhatkond peret võivad saada
poole aasta jooksul suuremat sissetulekut.
1. juulist kvartalitoetus kaob, see asendatakse
suurema lapsetoetusega.
Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi
Kalmer Hüti sõnul on 1. juulist aset leidvad
seadusemuudatused Eesti Lasterikaste Perede
Liiduga läbi arutatud. „Meeldib, et igakuine
lapsetoetus tõuseb 900 kroonile alates
kolmandast lapsest. Samas oleks võinud säilida
ka kvartalitoetus, kuid kuna raha hulk on
piiratud,
siis
olime
nõus
loobuma
kvartalitoetusest suurema igakuise toetuse
kasuks”, ütles Hütt. „Kui aga riik soovib
peredesse rohkem lapsi, siis tuleks kindlasti
lähitulevikus leida lisavahendeid, et toetada
lastega peresid”, lisas ta.
Sissetuleku suurenemise põhjus on eri aegadel
jõustuvad seadusemuudatused: lapsetoetuse
tõstmine, toimetulekupiiri ja toimetulekutoetuse
tõusmine ning kvartalitoetuse kadumine.
Lapsetoetust tõstetakse 1. juulist alates pere
kolmandast lapsest 900 kroonini. Samaaegselt
lõpetatakse kolme- ja enamalapselise pere
toetuse
ehk
kvartalitoetuse
maksmine.
Kvartalitoetuse saajate hulgas on ligi 20 000
perekonda – nende sissetulekud kasvavad
lapsetoetuste
suurenemisega.
Suurenenud
lapsetoetusega võidavad kolmelapselised pered
300 krooni, neljalapselised pered 600 krooni,
viielapselised
pered
1050
krooni
ja
kuuelapselised pered 1500 krooni kuus.
Samas tõusis 1. jaanuarist toimetulekupiir 900
kroonini.
Kvartalitoetusi
makstakse
toimetulekutoetustele lisaks, seda ei arvestata
toimetulekutoetuse arvutamisel sissetulekuna.
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Seega saavad toimetulekuraskustes suured
pered sel aastal kahel korral (märtsis ja juunis)
nii toimetulekutoetust uue piiri järgi kui ka
kvartalitoetust.
See tähendab, et kui praegu saab osa suurtest
peredest
kvartalitoetusele
lisaks
toimetulekutoetust, siis alates juulist saavad nad
suuremat lapsetoetust, mida arvestatakse
toimetulekutoetuse saamisel sissetulekuna.
Seega on võimalik, et mõned suured pered
langevad toimetulekutoetuse ehk sotsiaalabi
saajate hulgast välja.
Toimetulekutoetust saab ligi tuhat peret, nende
sissetulek 2007. aasta esimesel poolel ajutiselt
suureneb.
Lapsetoetus
Lapsetoetust makstakse lapse 16-aastaseks
saamiseni või kui laps jätkab õpinguid päevases
õppevormis või meditsiinilistel näidustustel
mõnes muus õppevormis kuni 19-aastaseks
saamiseni või 19-aastaseks saamisel õppeaasta
lõpuni.
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise
aluseks on toimetulekupiir, mille ulatuses tagab
riik toimetulekutoetusega sissetuleku. Alates
sellest aastast on toimetulekupiiri suuruseks
perekonna esimese liikme kohta 900 krooni. Iga
järgneva pereliikme toimetulekupiir on 80%
esimese pereliikme toimetulekupiiri suurusest.
Kvartalitoetus
Kvartalitoetust
makstakse
kolmeja
enamalapselistele peredele. Kvartalitoetuse
suurus kolmelapselistele peredele on 300 kr
kvartalis ehk 100 kr kuus lapse kohta.
Kvartalitoetus 4- ja enamalapselistele peredele
on 450 kr kvartalis ehk 150 kr kuus lapse kohta.
Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
+372 62 69 321 Eli.Lilles@sm.ee, www.sm.ee

Tubakaseadus jõustub 5. juunil täies mahus
Riigikogu võttis tubakaseaduse vastu 4. mail 2005, kehtima hakkas seadus 5. juunil 2005. Osa
tubakaseaduse punktidest on juba jõustunud, teised jõustuvad selle aasta 5. juunist.
4. mail 2005 kiitis Riigikogu heaks ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise
leviku vähendamise konventsiooni, ka selle eesmärgiks on vähendada tubaka tarbimise levikut.
5. juuni 2007
* Tubakaseadus piirab suitsetamise senisest rangemalt ruumides, eriti vaba aja veetmise kohtades,
et kaitsta mittesuitsetajate - nii töötajate kui ka külastajate - tervist passiivse suitsetamise eest.
Senine teenindusruumide eraldamine suitsetajatele ja mittesuitsetajatele ega ka ruumide
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üldventilatsioon seda ei taga.
* Seaduse jõustumisel tohib kasiinodes ja toitlustuskohtades, sealhulgas baarides, suitsetada vaid
siis, kui suitsetajatele on olemas eraldi ruum. Suitsetada võib ka suvehooajaks ehitatud
välisterrassil.
* Ettevõtjatele anti ruumide nõuetega vastavusse viimiseks aega kaks aastat. Ettevõttel ei ole
kohutust suitsetamisruumi ehitada, kui tal pole võimalust või ta ei näe selleks vajadust.
* Seaduse täitmist kontrollib Tarbijakaitse, politseiprefektuur, valla- ja linnavalitsused ja
(suitsetamisruumide
ja
ventilatsiooni
vastavus).
Tervisekaitseinspektsioon
* Kui inimene rikub seadust ja suitsetab toitlustuskohas, siis peab ettevõtte töötaja selle inimese
korrale kutsuma. Kui inimene ei lõpeta suitsetamist, siis peab töötaja kutsuma politsei, kes võib
seaduserikkujat trahvida kuni 1200 kroonise trahviga.
* Toitlustuskoha müüjal on õigus jätta teenindamata inimene, kes ei täida toitlustusettevõttes
suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda tema lahkumist.
* Kui ettevõte rikub tubakaseadust ja laseb inimestel toitlustusasutuses suitsetada, siis võib talle
määrata kuni 30 000 kroonise rahatrahvi.
Suitsetamine on juba keelatud:
* Töökohtades, jalakäijate tunnelites ja korterelamu trepikodades. Keelu rikkujale võib määrata
kuni 1200-kroonise trahvi.
* Võrreldes kehtiva tubakaseadusega on alaealistele lisandunud keeld omada tubakatoodet.
Teisisõnu, alla 18 aastane isik, ei või näiteks suitsupakk taskus ringi kõndida ega ka süütamata
sigaretti suus hoida.
* Alaealisele võib suitsetamise, tubakatoodete omamise või omandamisega vahelejäämisel määrata
kuni 600-kroonise trahvi, alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muud moodi mõjutamise eest
tubakatoote tarvitamist alustama või suurendama võib saada trahvi kuni 18 000 krooni. Alaealisele
suitsu ostmise või pakkumise eest saab trahvida kuni 6000 krooniga.
* Tubakaseadus vähendas ka sigarettide tõrvasisaldust. Kui enne oli lubatud sigarettide müük
maksimaalse tõrvasisalduse 12 ja nikotiinisisaldusega 1,2 mg sigareti kohta, siis sellest aastast
vähenesid need vastavalt 10 ja kuni 1 mg sigareti kohta.
* Käiku on läinud uued pakendid, mis on varustatud terviseohu uute üld- ja lisahoiatustega. Uueks
nõudeks on kohustusliku märke tegemine sigaretipakile vingugaasi maksimaalsest sisaldusest, mis
ei tohi ületada 10 mg sigareti kohta. Pakenditelt kadusid ära sellised eksitavad kirjed nagu „light“,
„ultra-light“ ja „mild“, mis võivad panna tarbijat uskuma, et sellised tooted on teistest vähem
kahjulikud.
* Tubakakonventsiooniga ühinenud riigid kohustuvad oluliselt vähendama suitsetamise levikut ja
tubakasuitsuga kokkupuudet. Eesti peab konventsiooniga ühinemise järel välja töötama suitsetamise
vähendamise strateegia, seisma vastu tubakatööstuse ärihuvidele ning arendama välja tubakast
loobumise nõustamis- ja ravivõrgustiku.
* Eestis on tänase seisuga avatud ligi 20 suitsetamisest loobumise nõustamiskabinetti. Need
töötavad haiglate juures.
* Tubakakonventsiooniga on praeguseks liitunud üle 60 riigi, meie lähinaabritest Leedu ja Soome.
Eestis on hinnanguliselt 355 000 regulaarset suitsetajat, iga päev sureb suitsetamise tagajärjel
kümme inimest.
Eli Lilles Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
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Sise-Venemaal jälitati ja koheldi sõja ajal
julmalt juute. Üks pealtnägija jutustas mulle, et
kui ta sel ajal sõitis rongiga Lõuna-Venemaal,
oli üks pikk teelõik, kus iga laternaposti otsas
rippus ülespoodud juudi laip. Neid süüdistati
spioneerimises sakslaste kasuks. Ilma uurimata,
kas see oli tõsi või mitte, poodi kõik need, keda
saadi kätte. Ka saadeti korda paljud teised
hirmsad teod ja mõned vene ohvitserid
soovitasid meile põgeneda, kuna kasakate
hulgas oli palju verejänulisi inimesi. Seal oli
tatareid, kalmõkke, „istnerkesere“ ja ka hiinlasi,
kõik rändrahvad ja osaliselt moslemid, kes
ohvitseride kohaselt olid mõnes kohas
lõbustanud end heites väikelapsi õhku ja püüdes
neid bajonettidele. Üks eriline juhtum, mis
näitab nende toorust, oli meie lähedal, kui üks
naine reisis oma rinnalapsega, kes kartis ja
nuttis. Samas vagunis oli sõdureid, kes käskisid
tal panna laps vaikima. Kui ema ei suutnud last
rahustada, muutusid nad väga häbematuks. Üks
diakoniss samas vagunis tuli emale appi, võttis
lapse, rahustas teda ja häbistas sõdureid, kuidas
nad võisid käituda nii halvasti väikese lapsega.
Siis rebis üks neist jõhkratest sõduritest lapse
tema käest ja viskas aknast välja, kui rong sõitis
täie kiirusega, lume peale, sest see oli
kesktalvel. Me ei saanud teada, kas laps pääses
eluga või mitte, aga tõenäoliselt külmus ta enne
abi kohalejõudmist surnuks.
Saksa valitsuse all
Kuna oli üha raskem seal elada, otsustasime
põgeneda. Aknad klirisesid ööpäev läbi
kahurilaskudest, kuna sakslased pommitasid
Eestit merelt ja oli karta, et just meie piirkonnas
läks lahinguteks. Otsustasime sõita ära vaikselt
ühel öösel ja pidada jõule kas Tallinnas või ühe
tütre juures, kes elas umbes 40 km teiselpool
linna. Oli käre külm, umbes 25 kraadi
lumetormiga ja meil oli 64 km ligema jaamani.
Üks täiskasvanud poeg ja sulane olid meiega.
Meil oli kolm hobust ree ees, aga juhtus see
õnnetus, et just kui tahtsime ära sõita, tuli üks
salk kommuniste. Nad tahtsid nagu 1905 mõisat
üle võtta. Eestlased arvasid, et nüüd oli aeg
mõisnikke välja ajada, ja kuna Venemaal oli
juba alanud revolutsioon, paistis see neile olevat
õige aeg. Neid oli 10 hästi relvastatud meest,
aga välimuselt ebaintelligentsed, peale selle
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Järgneb…
nägid nad väsinud
ja unised välja.
Nad heitsid ka
magama tubades,
kuhu aga juhtus.
Kust nad tulid, ma
ei teadnud, ka
mitte, kes neid oli
saatnud. Andsin neile mõisa raamatud ja
kuuride ning ladude võtmed, ja siis lahkusime.
Hiljem oleksime seda peaaegu kahetsenud, sest
tunglus rongis oli väga ebainimlik, valitses
hädaoht, et meie väike poeg trambitakse
surnuks. Me ju seisime, aga meid nagu tõsteti üles,
kuna olime surutud nii tihedalt kokku, et polnud
võimalik liigutada kätt ega jalga. Saime siiski
toime, ja pidasime häid jõulupühi väimehe juures,
kuna selles piirkonnas oli näha ainult vähe
sõdureid.
Minu täiskasvanud poeg, kes sõitis tagasi
mõisa, katsus hoida korda, nii palju kui see oli
võimalik. Ta kirjutas meile hiljem, et pärast
jõule ja uut aastat oli sõjavägi lahkunud. Kogu
ümbruskond oli ka niiöelda tühjendatud. Nad ei
olnud siiski midagi maha põletanud, vaid
katsusid ainult kiirelt jalga lasta, kuna kartsid
sakslaste tulekut. Reisisime siis tagasi, aga
tunglemine oli ikka väga hull. Tulime tagasi tühja
majja, nüüd oli meil ainult leiba ja kartuleid ning
väga vähe piima, aga saime edaspidiseni hakkama.
Olime rõõmsad ja tänulikud Jumalale, et olime
säästetud halvimast, sest sõdurid olid rüüstanud
palju rohkem mujal Eestis.
Minu vanim poeg, kes sõja algul oli saanud hea
valitsejakoha, laskis end hiljem ohvitseride poolt
veenda vabatahtlikult astuma sõjaväkke. Ta oli
nagu minagi tookord Taani alam ja ei kuulunud
seetõttu mobilisatsiooni alla. Ta meldis end
Moskvas ja saadeti lihtsõdurina Türgimaale, kus ta
oli kaasas, kui vallutati Erivan ja teised Türgi linnu.
Ta saavutas ohvitserikraadi ja kortermeistri ameti,
nii et tal polnud vaja minna otse frondile. Ta suples
kord Eufrati jões, aga see oleks peaaegu maksnud
ta elu, sest üks türgi lennuk viskas talle pommi.
See kukkus just tema kõrvale, kui ta tõusis
veest, ja plahvatas samal silmapilgul, aga ainult
liiv pritsis talle tugevasti näkku, nii et veri
hakkas jooksma. Kui aga liiv ja kivikesed välja
puhastati ja teda seoti, polnud tal rohkem viga.
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Horisontaal:1.maikuu. 5.Kasparovi sünnijärgne nimi. 10.Mõneti erilised vaatemaalid. 15.Vaenuõhutajad.
19.Kodulinnud. 20… Koppel. 21a.Planeerimatu häälitsus. 25.Näitleja. 27.Olgugi, et 20 meest vihuvad
pintseldada, läheb kõik müüki signatuuriga …M, n+in+in. 32.N nimi. 33.1050. 34.Seestütleva lõpp. 36.linn
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lodi. 72… tähed. 74.K…, puue. 77.Külmrelv. 79… faktor. 81.Mitmekordne peaminister, n+en. 86.siberlane.
88.Munalaiu sadama akvatoorium. 90.Raadiotehas. 91.Asulas Kreekamaal. 93… Keldrid. 95.Asula Moskva
lähistel. 97.Täiuslik. 101..Kõht. 102.2x sama + 2x sama. 103.Tina. 104.M nimi. 107.Kr. sõjajumal.
108.Peakate. 110… toimuvad hommikul. 112.Piirits. 114.Üks A. Kivi vennast. 115… Alo, koorijuht,
helilooja. 121.Vaimukas anektoot. 122.Mets…
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69.Lõunamaa puuvili. 70… Kübar. 71… Kiivit. 75.Koht Põlvamaal. 76.Kanal Soome-Vene vahel. 78.Väin
Austraalia vetes. 80.… Jaan, EWR kindralmajor. 82.1053. 83.Mandzuuria … kuradipuu. 84.Tallinn.
85.Rahutu, püsimatu. 86.Kergete elukommetega ilmadaam. 89.Aretamise tulemus. 92.Translatiiv. 93.ehe.
98.Detatse. 106.Polifooniline heliteos. 109.Sidesõna. 111.Sidesõna. 116.Ühesugused. 117.Zeusi armastatu.
118.E rahvusväeosa komandör, in+n. 119.Varandus. 120.Ärritav. 121.Riik Eur, …ania. 122.Saksamaa
Sots.Dem.Töölispartei.
Lahenduslause: 2,73,64,53 29,119,67,49,6 25,15,105,18,94,92,11
31,59,118,81 80,113,21,116,77,24,123,100,10?

44,70,96,55,99

76,86,41,38,17

Ristsõna nr 59/2 vastus: PALJU ODAVAM JA ROMANTILISEM KUI TOOMPEA OMA
Õigesti vastasid: Ain Soome(2), Aita Pikkmets(2), Sirje Ardan(2), Talvi Iljina(2), Jaan Viita(2), Salme Pärn(2), Kalju Koit(2)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele.
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JUNNUMAA KUUKIRI
Jumalateenistused Mihkli koguduses
06.05
13.05
17.05
20.05
27.05
03.06

kell 11.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 14.00

Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Emadepäeva jumalateenistus armulauaga
Kristuse taevaminemispüha jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
I Nelipüha jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas

 564 0300; 445 7599
Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!

Teade!
Palun tulla lähiajal vaktsineerima järgmistel lastel:

MARIANNE LÕPP
HELMI SAAR
BENITA MAIDLA
HELMI RÄTSEP
LEIDA RÕIGAS
ELLEN KIRSIPUU
ALVIINE LEINASAAR
HEINRICH LEILOP
LEMBIT LAUR
GUDRUN PUKK
LEO LOHU
AARE VIIGISSAAR

92
86
85
83
81
75
75
65
65
60
60
55

Kustus elu,
vaikis valu,
väsisid Su töökad käed…

SALOMONIA TOLLI
18.03.1915-09.04.2007
HEINRICH LEILOP
30.04.1942-13.04.2007
HELMI KIBUR
11.11.1926-16.04.2007
JOHANNES PLOOM
26.10.1918-17.04.2007
JAAN KÜNNAP
28.03.1931-17.04.2007

•
•
•
•

Karl Marten Titson
Argo Jõesoo
Krismo Kirsipuu
Carina Lizette Liiv

Vabandust nende ees, kes on ajalehe ilmumise ajaks
vaktsineerimas käinud.
Perearst Helle Vambola

Las olla Te elus
vaid rõõmsad värvid,
et säraks Te silmad
kui heledad pärlid.

Õnnitleme märtsi- ja aprillikuu sünnipäevalapsi!
MÄRTS
Gabor Bereczki
Heino Kõks
Aimi Tael
Liivi Kappak
Tevo Kuningas
Kimmo Kuru

APRILL
Elle Niido
Külli Sepp
Liivi Karu
Andras Bereczki
Marilin Siimer
Pikavere Küla Selts

Avaldame kaastunnet omastele
HELMI KIBURA
kaotuse puhul.

Aastad- see ei ole taks,
mis teeb üht daami vanemaks.
Anna aga põhjust seks,
et tõsta klaasi terviseks!

ELLEN KIRSIPUU
Endised kaastöötajad
Koonga sööklast.

Õnnitleme!
Linda ja Helje

8

JUNNUMAA KUUKIRI

2

3

6

7

4

8

9

10

11

12

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

