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Pikavere küla koduleht on
internetis üleval! Aadress on
www.pikavere.ee
Kodulehe koostamist toetasid
rahaliselt Kohaliku Omaalgatuse
Programm ja Koonga vald.
Projektijuht oli Marjo Kapak,
kodulehe kujundas Denes Farkas.
Olete oodatud meie lehega
tutvuma ja arvamust avaldama.
Pikaveres käisid Lihula Lions
klubi liikmed. Pildil Lionsid
Järve Jaani kivi vaatamas.
Siinkohal suur tänu Külli ja
Vambola Sepale! Tänu nende
suurele tööle on nüüd korras ka Jaagu ja Korise
tänavad oli võimalik külalisi viia meie
„metsiku“ külaosaga tutvuma. Tänu Vambolale
on Pikavere selle talve jooksul üldse väga palju
ilusamaks muutunud, ta on üles ladunud
hulgaliselt riigi maal asuvaid kiviaedu neid
võsast puhastanud, põletanud varem maha
jäänud oksahunnikuid. Aitähh Vambo!
Taotleme Kohaliku Omaalgatuse Programmilt
raha selle aasta ekskursiooniks.
Esitasime taotluse KOP-i kevadvooru. Sel aastal
on plaanis külastada Suure-Jaani valda. Sõidu
ajal esineb loenguga Pärnu Kolledži õppejõud
härra Valter Parve. Meie põhiline huviobjekt on
Kuhjavere küla mis valiti Aasta külaks 2007.
Plaanis on külastada Olustvere lossi, meid on
lubanud vastu võtta ka Olustvere Maanaiste
Selts. Lõunapaus on Suure-Jaanis kus meiega
kohtub Suure-Jaani vallavalitsuse esindaja.

Peale lõunat külastame veel Energia talu, seal
asub ka külatuba. Meiega koos sõidavad ka sel
aastal Sauga valla inimesed. Meil on
koostöökokkulepe
MTÜ
Kilksama-Räägu
Külaseltsiga.
Ekskursiooni
on
lubanud
kaasrahastada Koonga vald ja Sauga vald.
Planeeritav toimumine 26. juulil, täpsem info ja
reklaam hiljem.
Pikavere fotokonkurss sai Eesti Kultuurkapitali
toetuse.
Kahjuks
vähendati
toetussummat,
saime
Kultuurkapitalilt 3000.- krooni, küsisime 5000.krooni. Koonga valla ja Pilteri poolne rahastamine
ei muutu. Kahjuks ei kannata Pikavere Küla Seltsi
eelarve omaosaluse tõstmist nii tuleb konkurss läbi
viia vähendatud summaga.
Täiendav reklaam ilmub nii Pärnu Postimehes
kui Junnumaa kuukirjas.
Konkurss kestab 1. maist kuni 30. juunini.
Ootame Pikavere küla kujutavaid fotosid
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(maksimaalselt 10 ühe osaleja kohta) mis tuleb
esitada nii fotodena 10×15 cm formaadis paberil
kui CD-l elektrooniliselt. Fotod ja CD palume
saata Pikavere Küla Seltsi aadressil Pikavere
küla, Koonga sjk., Pärnumaa 88430 Palume
kasutada märksõna ja lisada oma isikuandmed
teises suletud ümbrikus. Fotosid hindab žürii
mille koosseis on praegu veel kinnitamata.
Peaauhind on 2000.- krooni väärtuses
kinkekaart Pärnu Pilter OÜ-lt. Võimalik on
osaleda konkursil ka noorte kategoorias, selleks
tuleb märkida ümbrikule märgusõna „noor“.
Noorte kategooria auhinnaks on 800.- krooni
väärtuses kinkekaart. Lohutusauhinnaks on 200.krooni väärtuses kinkekaart Pärnu Pilter OÜ-lt.
Kõigist osalenud fotodest koostatakse fotoalbum.
Kaheksa paremat raamitakse suureformaadilisena
ja neid on juulis võimalik vaadata Pärnu Pilter OÜ
Vee tänava fotopoes, augustis eksponeeritakse
fotosid Pikavere vennastekoguduse palvemajas.
Konkursi tulemusi kajastab ja võidufoto avaldab
Pärnu Postimees.
Oleme huvi tundnud milline on seis Pikavere
vennastekoguduse palvemaja renoveerimisega.
Pikavere palvemaja kuulub Mihkli kirikule.
Pikavere Küla Seltsil on olnud hea võimalus
seda hoonet külalistele näidata kuna palvemaja

perenaine Silvi Lootsman on meile ikka võtit
võimaldanud. Oleme palvemaja käekäigust
huvitatud
ja
vaatasime
rahaeraldisi,
allajärgnevalt toome need ka Junnumaa
lugejateni. 2007. aasta eraldiste eest on tööd
ilmselt
teostatud.
Riikliku
programmi
"Pühakodade säilitamine ja areng" 2007.a.
eraldised:
1)Pikavere
palvela
tehnilise
seisukorra hinnang ning katuse ja vahelae
restaureerimistööde
projektdokumentatsioon
45000.- krooni; 2) Pikavere palvela katuse
avarii-toestamiseks 15000.- krooni.
Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja
areng" 2008.a. eraldis 300000.- krooni, sellele
lisandub 200000.- mis tuleb Koonga valla arvele
Kultuuriministeeriumilt (see on raha, millest
kirjutati Pärnu Postimehes). 2009.a. eelnõu
järgne eraldis 500000.- krooni. Pikavere palvela
katuse
avarii-restaureerimise
planeeritav
kogumaksumus
1015000.krooni.
See
tähendab, et arvestused on tehtud ja
planeeritavatest rahadest peaks olema võimalik
katus korda saada. Hoiame pöialt, et selle
majaga kõik korda saaks!
Pikavere Küla Selts

Euroopa Liit toetab koostööd Lätiga
Euroopa Liidu uuel rahastamisperioodil jätkub võimalus
arendada koostööd lätlastega. Kokku jagatakse Euroopa
territoriaalse koostöö edendamiseks mõeldud Eesti-Läti
programmist 562 miljonit krooni. Toetust on võimalik
taotleda omavalitsustel, mittetulundusühendustel aga ka
ettevõtjatel.
Eesti-Läti programmi koostööpiirkond ei hõlma
tervet Eestit ja Lätit. Joonisel on abikõlbulikud
piirkonnad tugevama värviga märgistatud. Nagu
näha, on terve Pärnumaa sobilik piirkond lätlastega
koostöö arendamiseks.
Millistes valdkondades saab koostööd arendada?
Toetust jagatakse 3 prioriteedi saavutamiseks:
1.Piirkonna sidususe suurendamine, sh teedeehitus, transport (nii merel kui maismaal)
infokommunikatsioonitehnoloogia, avalike teenuste
parandamine ja ühine korraldamine ning keskkond.
piirkonna konkurentsivõime tõstmine (ettevõtluse
arengu ja turismi toetamine, koolitus- ja ümberõpe),
kogukondade arendamine (kohaliku elukvaliteedi
parandamine, kultuuriüritused).
2.Piirkonna suurem konkurentsivõime, sh
ettevõtluse arengu toetamine, ettevõtete ja

haridusasutuste koostöö, turism, koolitus ja
ümberõpe.
3.Aktiivsed,
jõudsad
ja
koos
töötavad
kogukonnad, sh ühine planeerimine, kohaliku
elukvaliteedi parandamine ja ühised kultuuriüritused.
Koostööprojekti lähtealuseks on ühine lahendust
vajav probleem või koostöös teostatav tegevus ühes
prioriteetses
valdkonnas.
Investeeringute
kavandamisel tuleb investeeringuid teostada
mõlemas riigis.
Toetuse suurus on alates 20 000 eurost kuni 2
miljoni euroni, va 3 prioriteet, kus maksimaalne
toetus ulatub 300 000 euroni. Omalt poolt tuleb
projekti panustada 15% projekti kogumaksumusest,
eraettevõtjail aga vähemasti 50%.
Taotlusi saab esitada pidevalt. Rahastamisotsuseid
tegeva seirekomisjoni istungid toimuvad neli korda
aastas. Taotlusvormid jm materjalid on saadaval
programmi kodulehel: www.estlat.eu. Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on valmis taotlejaid
aitama
projektiidee
väljaarendamisel
ja
projektitaotluse koostamisel, tel 4455 555 või
imbi@peak.ee.

Imbi Lepik, arenduskonsultant, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
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EESTI ÜRGLOODUSE RAAMAT Täiendus põhiköitele
(Järg artiklile “Pikavere karstist sissejuhatuseks Junnumaa kuukiri nr. 11(140) november 2007)
Loodusmälestis: PIKAVERE-URA karstihäil
Rühm: Karstivormid
Asukoht: Pärnu maakond, Koonga vald, Pikavere ja Ura küla
vahelisel alal, Pikavere külast 1-2 km kirde pool, endisel
karjamaana kasutatud madalmikul mõõtmetega 1x1,5 km.
Iseloomustus:
Asudes Loode-Pärnumaa Mihkli-Koonga aluspõhjalisel kõvikul, mis on ümbritsetud nelja suure
soomassiiviga ( Lihula, Avaste, Kõima-Laisma, Urita-Nedremaa), kuulub ala ühe Eesti
intensiivsemalt karstunud piirkonna koosseisu. Aluspõhjareljeefi kõrguse kümnemeetrilise
varieeruvuse (18-28 m ü.m.p.)ja ümbritsevatest soomassiividest mõjutatud agressiivse põhjavee
tõttu on siinsed Alam-Siluri Jaagarahu lademe lubjakivid allunud aktiivsetele
lahustumisprotsessidele, mis väljendub peaaegu kõikjal tugevasti karristunud konarliku aluspõhja
pealispinna, paljude kurisute-neelukohtade, väikeste lehterjate üksiklangatuste ja ajutiste
karstijärvikute olemasolu kaudu (Kurese, Kibura, Järve, Kaspre jt). Karstinähtustele osutavad ka
kõviku nõlvadel avanevad rohkeveelised allikad (Hõbeda, Kibura, Emmu jt). Karstinähtuste
rohkuse ja pindalalise tiheduse tõttu meenutab piirkond Põhja-Eesti Pandivere kõrgustiku olustikku,
kuid karstisüsteemide omavahelise seostatuse ja sellest tuleneva põhjavee tundlikkuse(ohustatuse)
suhtes võib eelnimetatut isegi ületada. Siiski ei ole Mihkli-Koonga kõvikul rohkete väikevormide
kõrval täheldatud suuremaid karstilangatuslikke orgusid ja häile, mis eristabki antud ala Põhja-Eesti
karstipiirkondadest. Põhjuseks on ilmselt kõviku noorus - st tunduvalt hilisem vabanemine
Läänemere varasemate staadiumide veetaseme alt.
Erandiks näib olevat just Pikavere-Ura vaheline madalmik, mis jääb kahe kõrgema (üle 25 m ü.m.p)
Pikavere ja Ura seljandiku vahele ja kunagist lahesoppi meenutavana avaneb siit kirdesse Kõima
raba suunas (17,5 m ü.m.p.). Viimasest on häil eraldatud siiski Ura-Tamme-Joonuse kõrgema (22 m
ü.m.p.) seljandikuga, mistõttu kujutab ta endast kõigist külgedest suletud lohkvormi. Kevadine
täitumine liigveega ja selle kadumine suveperioodiks ilma nähtava väljavooluta osutab seotusele
karstisüsteemiga. Häilu põhjal puuduvad veekogude setted ja turvas, tema madalamates kohtades
avaneb maapinnale kohati aluspõhjaline paas. Pikavere poolses häilusopis on olemas mitmed
lehterjad väikekurisud (läbimõõduga 2-4 ja sügavusega kuni 1,5 m) ning ühte neist on kagu poolt
kunagi suunatud koguni kuivenduskraav. Ka on häilu piirdele kaevatud loomade joogitiik, milles
vesi püsib ka suvel.
Vaatamata karstinähtuste ilmekusele häilu lääneosas ei ole päris selge häilu kui terviku tekkeviis.
Kastja üldkuju ja astanguliste nõlvajärsakute puudumine ei anna otsest alust oletada häilu
kujunemist tüüpilise langatusvormina. Sopiline kontuur ja lauged nõlvad osutavad pigem algsele
denudatsioonilohule, mida on hiljem täiendavalt modifitseerinud siin arenenud karst. Viimasest
annab tunnistust omalaadne taimestik, ka harvaesinev vooluvees kasvav samblaliik kurisute
lähikonnas. Sellele vaatamata väärib looduslähedaselt säilinud suurvorm kõvikulises
karstipiirkonnas tõsist tähelepanu ja tingimata ka edasist uurimist.
Tähtsus: Maastikuline, karstoloogiline, veeolustikuline, botaaniline.
Looduskaitseline seisund: On inimtegevusest oluliselt mõjutamata. Endine, nüüd aeglaselt
võsastuv karjamaa. Lausvõsastumist aeglustab väheviljakas paepinnas ja muutlik veetase:
pajupõõsad arenevad enamasti neeldumislehtrite juures.
Olemasolev ja ettepandav kaitstus: Ei ole üksikobjektina looduskaitse all. Väärib kaitsmist
maastikukaitseala eripiirkonnana. Võimaldab jälgida veeolustiku muutusi ümbruskonnas seoses
ehituste, maaparanduse ja paekarjääri avamisega. Soovitav lülitada täiendusena Eesti Ürglooduse
Raamatu andmebaasi Pärnumaa ossa.
Uuritus:
Urmas Vahur, 2006-2007 - objekti esiletõstmine, botaanilised tähelepanekud
Enn Pirrus, 29.aug.2007 - revisjonülevaatus, geomorfoloogiline vaatlus, üldhinnang
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Korraldatud jäätmevedu rakendub Audru, Lavassaare, Koonga, Tõstamaa ja
Varbla valdade haldusterritooriumil 1. juunist 2008!
Vastavalt
Jäätmeseadus
§
66-le
on
omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine
ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata
jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – kaasa
arvatud need eramajad, suvilapiirkonnad ja
väike-ettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga
liitunud. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud
kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed,
kaubanduses-, teeninduses- ja kontoris tekkivad
jäätmed ja olmejäätmetest eraldi kogutud
jäätmed ehk liigiti kogutav vanapaber ja -papp
(v.a. ettevõtete pakendi- ja tootmisjäätmed) ning
suurjäätmed (nt. vanamööbel).
Audru-, Lavassaare-, Koonga-, Tõstamaa- ja
Varbla vallad korraldasid ühiselt avaliku
konkursi vedaja leidmiseks ja ainuõiguse
andmiseks korraldatud veoga hõlmatud veopiirkonna teenindamisel.
Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima
hinnaga pakkumise AS Cleanaway, kellele
omistati
jäätmeveoainuõigus
järgnevaks
kolmeks aastaks.
Jäätmeveoainuõiguse leping jõustub alates 1.
juunist
2008.
Korraldatud
jäätmeveo
rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid
koguda ja vedada.
Korraldatud veole üleminemisega leiavad aset
mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate
igapäevaelus. Palume siinkohal juba ette oma
tulevaste ja tänaste klientide mõistvat suhtumist
korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil.
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus
on see, et 31. maist 2008 lõppevad automaatselt
seni kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna kõikidel
jäätmeveoettevõtetel lõppevad jäätmeveoload
korraldatud jäätmeveopiirkonnas veoteenuse
osutamiseks. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on
vedaja ja jäätmevaldaja vahel tarvilik sõlmida
uus jäätmeveoleping, seda ka nendel
jäätmevaldajatel, kes täna juba omavad
jäätmeveolepingut AS-ga Cleanaway.
Uute lepingute sõlmimisega alustame alates
maist 2008. Lepingu teksti ja teenuste
hinnakirjaga saab tutvuda meie kodulehel
www.cleanaway.ee. Juhul kui jäätmevaldajal on
täna kehtiv jäätmeveoleping AS-ga Cleanaway,

AS-ga Ragn-Sells või ISS Eesti As-ga
saadetakse nendele jäätmevaldajatele mai
esimeses pooles uus eeltäidetud leping postiga.
Eeltäidetud lepingus sätestatud tingimuste
sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui
lepingu üks eksemplar allkirjastada ning
postitada see meile tagasi. Juhul kui
jäätmevaldaja rendib 31. maist kehtetuks
muutuva lepinguga jäätmekonteinerit mõnelt
teiselt jäätmevedajalt kui AS Cleanaway, tuleks
täpsustada, kas edaspidi soovitakse kasutada AS
Cleanaway rendikonteinerit või muretseb
jäätmevaldaja selle endale ise.
Jäätmevaldajad, kellel seni pole kehtivat
jäätmeveo lepingut AS-ga Cleanaway, ISS Eesti
As-ga või AS-ga Ragn-Sells, saavad mais
eeltäidetud lepingu postiga. Eeltäidetud lepingus
pakutakase jäätmevaldajale miinimum paketti
(s.o. 80 liitrise konteineri tühjendus 28 päeva
tagant
ja eeldusega, et jäätmevaldajal on
olemas isiklik konteiner). Sätestatud tingimuste
sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui
lepingu üks eksemplar allkirjastada ning
postitada see meile tagasi. Need jäätmevaldajad,
kes soovivad pakutud paketist erinevaid
tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus
või konteineri rentimise või ostusoov), nendel
palume muudatustest meile teada andma, et
saaksime ka Teiega kooskõlastada jäätmeveo
tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad
jäätmemahutid.
Lihtsaim võimalus uue lepingu sõlmimiseks on
saata oma andmed meie kodulehe kaudu –
vastava ankeedi leiate Cleanaway kodulehelt
www.cleanaway.ee, klikates teenuste loetelus
nupule “Korraldatud jäätmevedu” avaneb
piirkondade loetelu ning oma piirkonna lehelt
leiate lingi “Lepingu sõlmimiseks vajalikud
andmed”. Lepingu sõlmimiseks võib andmed
meile saata ka tavapostiga, faksi teel või epostiga: muuk.parnu@cleanaway.ee, faks 43
55029, Musta tee 9 Viljandi 71008.
Seadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo
rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud
jäätmeveoga automaatselt - kirjaliku lepingu
mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta
kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt
kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale
vedajale üle anda. AS Cleanaway alustab
jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt
omavalitsuse poolt vedajale üle antud
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jäätmevaldajate registri alusel, olenemata
sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud
kirjalik leping või mitte. NB! Juhul kui jäätmete
väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on
vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve!
Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse
korraldatud
jäätmeveopiirkonnas
asuval
kinnistul ja seetõttu ei teki ka sellel kinnistul
jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
otsust üksnes kohalikult omavalitsuselt, saates
sinna vastavasisulise avalduse, mis peab
sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks
lugemise vajaduse kohta. Juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või mitmepereelamus,
on
võimalik
sõlmida ka
ühiskasutusleping – mis igapäevaelus tähendab,
et mitu peret hakkavad kasutama ühte konteinerit. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb meile
saata vastavasisuline avaldus: kes ja mis
aadressil soovivad ühislepingut sõlmida,
millises suuruses konteineri kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid. Sellise avalduse laekumisel saab AS Cleanaway koostada
vastavasisulise eeltäidetud lepingu, mis
saadetakse kõigile osapooltele allkirjastamiseks.
Teine oluline ja samas ka jäätmevaldajatele
segadust tekitav muudatus on seniste
väljakujunenud ja harjumuspäraste jäätme-
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veopäevade võimalik muutumine. Uute
lisanduvate aadressidega on vajalik optimeerida
jäätmeveoki teekonda ning just seetõttu võivad
mõnevõrra muutuda senised väljaveopäevad.
Lisaks on kohaliku omavalitsuse määrusega
kehtestatud kõikidele jäätmevaldajatele minimaalsed jäätmeveo sagedused: väikeelamute
puhul jäätmemahutite tühjendamise sageduseks
mitte harvem kui kord kuus ja hõreasustusaladel
mitte harvem kui kord kvartalis.
AS Cleanaway edastab veopäevade graafiku
kõikidele lepingulistele klientidele ning samuti
teavitame enne veo algust kõiki neid kliente, kes
pole vedajaga sõlminud uut kirjaliku lepingut.
Veopäevade graafik saab olema kättesaadav ka
AS Cleanaway kodulehel.
Kolmas ja meeldivam muudatus on see, et
seoses korraldatud jäätmeveole üleminemisega
muutuvad jäätmeveo teenuse hinnad senisest
soodsamaks. Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse eelkõige jäätmeveo ringide
optimeerimise tulemusel ja just seetõttu tuleb
arvestada prügiauto graafikuga ka eraldi lisaveo
tellimisel.
Korraldatud jäätmevedu võib küll esmalt
tunduda tülikas ja keeruline, kuid selle
rakendamine annab igale elanikule ja ettevõtjale
garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni kohalikust vallavalitsusest ja AS
Cleanaway klienditeenindusest. Lisaks toimuvad aprilli- ja maikuus Teie omavalitsuse
territooriumil infopäevad, et vajadusel ja huvi korral esitada küsimusi lepingu tingimuste jms.
korraldatud veoga seonduva kohta. Infopäevad toimuvad omavalitsuste ruumides, allpool toodud
kuupäevadel ja kellaaegadel:K o o n g a v a l d
07.mai 2008
10:00 - 11:30 Oidrema külakeskus
07.mai 2008
12:00 - 13:30 Lõpe klubi
07.mai 2008
14:00 - 15:30 Koonga baar
Avalike üldkasutatavate pakendikonteinerite asukohad Koonga vallas:
Oidrema külakeskuse juures on 2 mahutit: segapakendi mahuti ning paberi- ja papipakendi mahuti, kuhu
võib panna ka vanapaberit.
Lõpe koolimaja ja Lõpe 1 maja vahel asuv sinine mahuti on paberi-, papipakendi ja vanapaberi jaoks
ning kollane mahuti segapakendi jaoks.
Lõpe 5 maja otsas – segapakendi mahuti.
Lõpel lasteaia katlamaja poolses otsas - segapakendi mahuti.
Lõpel Päikese poe juures - segapakendi mahuti.
Lõpel A ja O kaupluse parklas - segapakendi mahuti.
Koongas A ja O kaupluse parklas - segapakendi mahuti.
Koongas Ehar OÜ kaupluse (bensukas) juures - segapakendi mahuti.
Koonga 4 maja juures - segapakendi mahuti.
Koonga 5 maja parkimisplatsil - konteiner paberi-, papipakendi ja vanapaberi jaoks.
Koongas 8 maja juures - segapakendi mahuti.
Kõik eelloetletud konteinerid on avalikud ja mõeldud kogu vallarahva jaoks.
Konteineritesse ei tohi panna tavalist olmeprügi ja määrdunud ning märga pakendit.
Vanapaberi ja papi konteineritesse palun panna ainult kuiva ja puhast vanapaberit ja pappi.
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Koonga, Tõstamaa , Varbla, Audru ja Lavassaare vallas korraldatud jäätmeveo konteinerite tühjenduse ja üüri
hinnad alates 1. juuni 2008
Lisateenused:
Konteineri müügi hind
km-ta

Konteineri müügi hind
km-ga

30,00

652,54

770,00

m3

(km-ta)

(km 18%)

(km-ta)

Ühe konteineri ühe
kuu üür

ühe konteineri
laenutuse hind (1
kuu) km-ga

25,42

Ühe konteineri ühe
kuu üür

ühe konteineri
laenutuse hind (1 kuu)
km-ta

34,00

Ühe konteineri
tühjendud

ühe konteineri
tühjenduse hind (1
kord) km-ga

28,81

Ühe konteineri
tühjendud

ühe konteineri
tühjenduse hind (1
kord) km-ta

0,08

Konteineri maht

konteineri maht (m3)

Vanapaberi jäätmete kogumine ja vedu

(km 18%)

0,14

41,78

49,30

25,42

30,00

652,54

770,00

EEK

EEK

EEK

EEK

0,24

46,82

55,25

29,66

35,00

754,24

890,00

0,6

53,90

63,60

50,00

59,00

0,37

61,23

72,25

42,37

50,00

1 059,32

1 250,00

2,5

131,95

155,70

139,83

165,00

0,6

72,03

85,00

63,56

75,00

2 313,56

2 730,00

0,8

86,44

102,00

63,56

75,00

2 313,56

2 730,00

1,5

126,06

148,75

135,59

160,00

6 900,00

8 142,00

2,5

187,29

221,00

169,49

200,00

7 500,00

8 850,00

4,5

324,15

382,50

211,86

250,00

8 500,00 10 030,00

EEK

EEK

(km-ta)

(km 18%)

Suurjäätmete (vanamööbel: diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms) laadimine ja äravedu, 1m3

470,00

554,60

Kilekottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru laadimine ja vedu, 1m3

254,24

300,00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,1m3 konteiner, kord

100,00

118,00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5m3 konteiner ja suuremad, kord

211,86

250,00

Lisateenusete kirjeldus:

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

50,00

59,00

Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

150,00

177,00

Kliendi värava või tõkkepuu avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu, EEK/kuu

150,00

177,00

Vedaja koodlukk

423,73

500,00

Jäätmemahuti pesemine/desinfitseerimine 0,14-0,36 m3, kord (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

75,00

88,50

Jäätmemahuti pesemine/desinfitseerimine 0,6-1,1 m3, kord (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

100,68

118,80

Jäätmemahuti pesemine/desinfitseerimine 1,5-4,5 m3, kord (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

200,00

236,00

Võlateade saatmine tasumata arvete kohta, kord

50,00

59,00

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m3

254,24

300,00

Tasumata arvete tõttu lõpetatud lepingu taasalustamine, kord

381,36

450,00

Töövõimetuspensionärid hakkavad hambaravihüvitist saama
Valitsus kiitis 10. aprilli istungil heaks eelnõu, millega hakatakse hambaproteese hüvitama ka töövõimetuspensionäridele. Samuti
kehtestatakse omaosalus meditsiiniseadmetele, see ei tohi ületada 50% seadme hinnast.
Eelnõu vastuvõtmisel laiendatakse hambaproteesihüvitise saajate ringi - hambaproteesidele kuluvat summat hakatakse hüvitama ka
töövõimetuspensionäridele. Praegu saavad hüvitist riiklikud vanaduspensionärid ja üle 63-aastased. Sotsiaalminister Maret Maripuu
sõnul tuleb töövõimetuspensionäre kohelda võrdselt vanaduspensionäridega. „Eesti ligi 62 000 töövõimetuspensionäri vajavad
toimetulekuks sarnaseid teenuseid kui vanaduspensionile jäänud. Hambaproteeside hüvitamine on kindlasti väga oluline teenus.”
Sarnaselt ravimitega kehtestatakse erineva otstarbega meditsiiniseadmetele omaosalusmäärad, mis pannakse paika seaduses. Seni
olid need reguleeritud haigekassa ja müüjate vaheliste lepingutega. Meditsiiniseadme soodustus patsiendile võib olla 90% ja 50%.
Tavakasutaja vajab meditsiiniseadet näiteks haiguste jälgimiseks või vigastuste leevendamiseks.
Olulise muudatusena tekib välisriigis viibivatel haigekassa kindlustatutel õigus hooldus- ja lapsendamishüvitisele. Põhiliselt puudutab see
välissaatkondade töötajaid, kes on kolinud teise riiki koos perega. Praegu on välisriigis viibivatel kindlustatutel õigus hüvitisele ainult haiguse või
vigastuse korral ning raseduse- ja sünnituse korral, aga puudub õigus saada hooldus- ja lapsendamishüvitist.
Vastavad summad on olemas Eesti Haigekassa 2008. aasta eelarves: töövõimetuspensionäride hambaproteesi hüvitistele kulub
täiendavalt 80 miljonit krooni aastas ning välisriigis viibivatele kindlustatutele hooldus- ja lapsendamishüvitisteks on planeeritud 148
000 krooni ja lapsenduslehtedele 46 000 krooni. Meditsiiniseadmete osas seaduse rakendamine täiendavaid kulutusi kaasa ei too.
Ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse ülaltoodud muudatused jõustuvad üldises korras.
Eli Lilles, pressiesindaja +372 62 69 321 www.sm.ee
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Ristsõna nr. 62
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Horisontaal: Valla kõige kenam talutüüpi elamu, en+en+n (mõlemad abikaasade eesnimed).11.akordioni mark. 15.Rüütliristi kavaler, in+n.
17.Võitja individuaalelamute seas, en+en+n. 25.Lendtäht. 26.…tähed. 28.H… tahtmine. 29.Lähenemisviis meeldivale tütarlapsele.
30.Maagiline elujõud. 31.Apsu. 35.Koolitused. 37.…riin, jõulukaunistuste materjal. 38…nto. 41.Vanuse. 42.Pidevat. 44.noot. 45.Maadleja.
46.N nimi. 49.Akadeemia Nord +Tööjõureservid. 50.teine. 51.H… purjelaeva kurss tuule suhtes. 53.Isikuline asesõna. 56…Santos, otsi
Ladina Am-kast. 57.Meesooperisolist en+n, mänginud Kevade 1969, Suvi 1976, Faust, Traviata, Vikerlased. 59.Ühesugused. 60.Festivali
Jazzkaar kunst. juht, in+n. 62.Imaginaararv. 63.Ühesugused. 64.Asula Sairis. 66.Teraapia. 67.Vasak. 68.Perkonnatüli kippus …
70.Vinguma. 71-a.N rõivas. 75… ankylä. 76.Himur. 77.Näitleja. 79.Nais. 80.Asula soomes. 84.Lõpp. 85.Potensiaalne enesetapja. 87…s,
EWR kindralmajor, Vabadussõjas 3. jalaväepolgu ülem, 1940-41 Eesti Laskurdiviisi ülem, lasti maha, in+n. 88.Ajalooline jutustus.
91.Indiaani tervitus. 92.Laada … 93.Saksamaa liitlane II maailmasõjas. 95.Kõik, kes tahavad kasu saada. 99.O… näitlejanna. 101…
Rodnina. 102.Toonust tõstev aine. 103.Peidukoht. 107…u, dirigent. 108.Lennuk. 109..”Isaarmastus”. 112.Graafik. 113…eon, prootoni ja
neutroni ühisnimetus. 121-a… Oidekivi. 124.Vilets, armetu. 125.Pärslaste pühakiri. 127.Kriminaalne ärimees, n+en. 131.Otsiv hüüe.
132.Talisportlane. 133-a.Eno Raua abikaasa, kirjanik, n+in. 139…t, õllesiltide koguja.
Vertikaal: 1.Poti. 2.asula Tansaanias. 3.EWR riigivanem 1928-29, n+in. 4.Pudemed. 5ese geodeesiavallast (käändes). 6.jõgi USA
läänerannikul. 7.Üks puri, ingl.k. 8.jõgi lätis. 9.Koht P-maal. 10.Kuumad mähised, med. 12.anum. 13.Dirigent. 14.Soomusrongi ülem
Vabadussõjas, vabadusristi kavaler, n+en. 17.Eoot. 19.Ühesugused. 21.Ühes P-maa keskuses. 24…TV. 25.Mõiste maadlusest.
27.H…, püha mets. 32.Taksofirma Pärnus. 33.… a, asula L-Indias. 35.Aukraadi näitajad armees. 36.Orkester. 39.Lõpp-produkt.
40.Maakonna keskus. 43.Isikuline asesõna. 44.Erinevad kaashäälikud. 44-a. Küla P-maal. 48.Georgia. 49.Teatri juht, in+n.
52.Mitmepalgeline kunstnik, n+in. 54.Romaani “Iiling” autori en. 55.Kaks aukraadi meditsiinis. 59.Krüpton. 61.Pikk põrin. 62.Jutu
… saatel. 63.Kõik täishäälikud 2 ühtemoodi ja 4 teistmoodi. 65.Elu-. 69.Peenutsevaid. 72.Jõgi Tais. 73.N nimi. 74.Kala. 75.Suur
matus Kremlis, 1961. 78.Näitleja. 81.Ravimtaim. 82.Pöördumine kellegi poole. 83.Ahvatleb sööma. 86.Ülemaalistel. 89.Kohv. 89a.Taimevill. 90.Ühesugused. 93.Valla pikaealine, n+in. 94.Näitleja ja lavastaja 1884-49, in+n. 96.Ja lõpuks peab nisukõrrele midagi
otsa ka kasvama. 97.Paberisort. 98.Sina saksa k. 102.Pani aluse nüüdisaegsele nahakunstile, n+in. 104.Asula Harjum. 110.Proua.
113.Alt üles või ülalt alla, ikka sama. 116.Terav pikk heli. 120.Teg. Nukitsamehest. 121.Koputama ingl.k. 122.Ebastandartne
inimene. 126.Spordikool. 128.Asula Turkmeenias. 129.Muuseas. 132.Riik Aafrikas. 134.Linnaosa. 135.…t, Doonau lisajõgi. 136…
Paul, EWR kindralleitnant, 1933-39 kaitseminister, suri vene vangilaagris. 137.Kindlustus. 138.Ühesugused.
Eelmine ristsõna ilmus Junnumaas nr.7 (136) 2007 Õige vastus: PEREKOND LIIGUB GENEETILISE HÄLBE TÕTTU NELJAKÄPAKIL
Täname kõiki seni aktiivseid lahendajaid ja edaspidigi head nuputamist!
KOGUME KETTAID! Eesti Spordimuuseum palub abi!
Eesti Spordimuuseumis avab jaanipäeva paiku uksed meie kergejõustiku tänasele
paraadalale – kettaheitele – pühendatud näitus. Näituse paremaks õnnestumiseks vajatakse muuseumis
spordisõprade abi.
Nimelt on kavas eksponeerida võimalikult palju ja võimalikult erinevaid kettaid. Seega, head spordisõbrad, kellel
on tallel mõni vana või uuem või muudmoodi põnev heitevahend, saab seda nüüd avalikkusele esitleda. Sealjuures
on tähtsad ka konkreetsete ketastega seonduvad lood. Iga eksponeeritav heitevahend saab ära rääkida oma loo –
kes seda on kasutanud, kuidas ketas saadi, juhtunud õnnestumised ja äpardused jne. Kettad võivad olla ka
omavalmistatud või katkised, samuti võib muuseumile pakkuda ka muid esemeid, mida on kettaheiteks kasutatud.
Kettakogumise kampaania kestab 31. maini 2008. Kellel asja vastu huvi, saab näituse tegijatega ühendust võtta
telefonidel 730 0758, 53 425 200 või meili teel info@spordimuuseum.ee. Samuti võib muuseumile kirjutada aadressil:
Eesti Spordimuuseum, Rüütli 15, Tartu 51007.
NB! Näitusele kaasa aitajatele kingitakse tasuta pääsmed spordimuuseumisse. Ja muidugi tagastatakse kõik
väljapanemiseks toodud kettad näituse lõppedes omanikele.
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Südamepäev Koonga Põhikoolis

14.-20. aprillil tähistati Eestis taas juba traditsiooniks saanud südamenädalat. Nii korraldati ka meie koolis
seoses südamenädalaga tervisepäev.
Peale esimest tundi tehti õpetaja Kristi juhtimisel koos hommikuvõimlemist, turgutuseks saadi tundi kaasa
tükk kaalikat. Hommikul õpetajad juba
2
kontrollisid õpilaste kogutud anekdoote, mille
lapsed esitasid peale 2. tundi. Tublid etlejad olid
Tom Lillemaa, Carol Annuk, Martin Kõks,
Mark-Mikkel Luige, Andri Annerviek, Kevin
Pool, Jaan Viljak. Asja mõte oli selles, et naer
on terviseks. Nüüd pakuti juba porgandijuppe ja
nende saamiseks tekkis tõeline tung.
Peale kolmandat tundi käisime staadioniringe
mõõtmas suuremate õpilastega ja peale neljandat
tundi väiksematega. Siis sõid õpilased väga
tervisliku
lõunasöögi:
tatrapuder
külma
kastmega, mis sisaldas sibulat, kurki ja rohelist
hernest. Magustoiduks oli pirn.
Pärast jagati õpilastele kapsast, millele tekkis ka
järjekord.
Sellel päeval oli meil koolimajas õde Aita, kes mõõtis kõikide õpilaste ja õpetajate vererõhku. Vererõhuga
pidid meil kõigil asjad enam-vähem korras olema.
Kõigil tuli päeva jooksul täita tervisekaart, kuhu tuli kirja panna kõik, mida päeva jooksul tervislikku tehti,
sealhulgas ka südamest naermine ja korralik magamine. Aitäh kõigile, kes päeva õnnestumisele kaasa
aitasid.
Hele Nööri

9.MAIL LÕPE KLUBIS KELL 20.00

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!
MARIANNE LÕPP
HELMI SAAR
BENITA MAIDLA
HELMI RÄTSEP
LEIDA RÕIGAS
LEIDA MIHKELSON
EINO METSAMAA
ISAAK KRANGOLM
MAIE KESKOJA
HELME PÄRNSALU
KALJU NIIMISTE
MOONIKA KANGUR
ARVO LIIV
URMAS MÜÜRSEPP
ELI PÕDER
ANDRES KARU
SAIMA VJATKIN

93
87
86
84
82
80
70
70
70
70
65
55
55
50
50
50
50

Elma Killing
Terveid jalgu ja rõõmsat meelt.
Õnnitleme sünnipäeval!
Kabujalakesed

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

KEVADPIDU
TANTSUKS ANSAMBEL „HERO“
IDAMAISEID RÜTME TOOB TEILE TANTSUTRUPP„ALEHA“

LAUAD EELREGISTREERIMISEGA, PILET 50.Üritus täiskasvanutele, põhikooli õpilastel palume mitte tulla!
INFO: Kristel 56600540

TEADE
Kes ei soovi, et tema sünnipäeva avaldatakse vallalehes, palun sellest teatada
Koonga Vallavalitsuse telefonil 4473741 või teatada kirjalikult Koonga
Vallavalitsusele 01. juuniks 08.

Malle Suur

LIISA RANDMANN
23.11.1922-16.03.2008
Toredat kaaslast
ja tublit töömeest

TOOMAS
PRINKI
mälestab
Tarva küla rahvas

Avaldame kaastunnet
kalli tädi kaotuse puhul

Kabujalakesed

Avaldame kaastunnet
Marta Kullerkupule
kalli tütre

Urve Junkeri
kaotuse puhul.
Lõpe maja nr. 1 elanikud

Avaldame kaastunnet
Evi Luurile
kalli õe Urve
surma puhul.
Lõpe tantsurühm ja
Ellen

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

