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Põhikooli LÕPUAKTUS
Koongas 19. juunil kell 12oo
Lõpel 20. juunil kell 18oo

SUURTE PEREDE PEREPÄEV LÕPEL

25. aprillil sai taas teoks üritus, mis kutsus kokku
valla suured pered. Sel aastal osalesid ka kolme
lapsega pered.
Külakosti tõid Lihula Gümnaasiumi tütarlapsed.
Esitati tore kava, mis koosnes nii nukrusest kui
rõõmust.
Sel aastal kutsus korraldaja Teevi Künnap
lapsevanematele külla lektori Aivar Georgi (pildil),
kes ameti poolest on kooli
psühholoog. Teema oli elust
enesest
mõnusalt ja
humoorikalt esitatud ning
Aivar
Georgi
oma
kogemustest. Kõigile kuulajatele meeldis psühholoogi
vestlus ja kindlasti saadi
kaasa ka õpetuseiva. Ei ole

kellelgi igapäevane elu lust ja lillepidu, argipäev
toob kaasa nii muresi kui rõõme.
Samal ajal, kui vanemad loengut kuulasid,
toimus saalis lastele Elma Killingu juhendamisel
igasuguseid mänge ja võistlusi. Igav kellelgi ei
hakanud, eks need võivad viriseda, kes kaasa ei
löönud.
Muidugi ei puudunud traditsiooniks saanud
kooginäitus. Pereemad olid
hulga vaeva näinud ja üks kook
maitses paremini kui teine.
Tore, et meie vallas lööb
igal pool kaasa ka vallavalitsus, kus saadakse aru, et
selliseid üritusi tuleb toetada.
Merike Pikkmets

VIISIKERA VI
Jälle kõlasid Lõpe klubis 30. aprillil valla laste laulud.
Tundub, et meil laululastest puudust ei tule. Osalejaid
oli nii väikseid kui ka suuri.
Edaspidi
plaanivad
korraldajad
tuua
sisse
võistlusmomendi ja läbi viia eelvooru. Tore oleks
selgitada see kõige tublim laululaps. Kuigi ei tohi
unustada seda tõsiasja, et tublid on nad kõik.
Lustlikku tantsu laulude vahele pakkusid Koonga ja Lõpe
tantsutüdrukud.
Kokkuvõte M. Pikkmets
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Sabat Lõpe Nõiamäel

30.aprilli videviku eel kogunesid väikesed ja suured nõiad Lõpe Nõiamäele, et osa saada iga-aastasest
sabatist. Õhtu jooksul pandi proovile väikeste nõidade võimed - võisteldi luuajooksus, luua lennutamises ja
võlukera viskes. Selgitati välja ka efektseima kostüümiga nõid.
Hämardudes ühendasid nõiad väed ja loitsisid sädeme lõkkesse, kus õhtu lõpuks põletati vanad luuad, et koju lennata
juba Euroopa Liidu direktiividele vastavate euroluudadega.
Peale tuleproovi edukat läbimist toimus nõiaks kuulutamise
riitus ja jagati välja nõiatunnistused, mille alusel võivad
värsked nõiad terve aasta jooksul nõiakunsti praktiseerida.
Õhtu jätkus tantsu, mängu ja külakoogi söömisega, siinkohal
täname kõiki, kes toetasid Päikese poe hoiupõrsast ning teisi
üritusele kaasaaitajaid.
Tervitused kõikidele osavõtjatele, kohtumiseni järgmisel
üritusel!
MTÜ “Lõpe Noored”

Oidremaa küla heakorratalgud
Ammu on külades unustusehõlma vajunud need ajad, kui külarahvas üheskoos oma ümbrust korrastas.
Oidrema küla elanikud otsustasid sellel aastal külasüdame hulgakesi talverisust puhtaks teha. 1.mail kogunes
kenake hulk tööhimulisi külakeskuse ette, et tööle pihta anda. Küla jaanituleplatsile oli kogunenud hulk
olmeprahti, mida jaanilaupäeval küll ilus põletada pole.
Seetõttu sai prügihunnik põlema pistetud. No küll leidus alles
palju sodi. Virkade jalgadega noored ja lapsed kõndisid läbi
teeääred ja korjasid kokku kogu varanduse, mille ümbrusest
mittehoolivad sinna poetanud. Rehad aina välkusid ja peagi
oli plats puhas!
Tundus, et jõutud oleks rohkemgi, kuid töö sai enne otsa.
Külakeskuse õuele toodi seejärel pikk laud ja
värskekapsasupp auras talguliste ees. Usun, et kui edaspidi
tarvis siis kokkutulnud rahvas tuleks korrastustalgutele ikka ja
jälle.
Ilusat suve soovides Marika Erismaa

Kes ma olen? Kuhu tahan jõuda?
Kurdate, et “Junnumaa Kuukiri” on Lõpe-Oidrema
keskne.See ei ole nii.Kirjutage ja see avaldatakse!
Mina kirjutan endast, sest nii valla volikogu
koosolekul, kus käin külalisena kuulamas, kui ka
mujal, küsitakse...
Kes ma olen?
Olen 33-aastane kahe lapse ema. Olen töötanud
lüpsjana, müüjana, baaridaamina ja tallitüdrukuna.
Praegu õpin, sest tulevikus tahan oma ettevõtmist
alustada. Hobideks on usk paremasse tulevikku,
lootus leida rohkem sõbralikke inimesi, armastus
oma laste, loomade, looduse, muusika ja
pildistamise vastu. Sõpradeks on mulle minu lapsed
ja veel paar usaldusväärset inimest.
Miks liitusin Res Publicaga?
Minu ammune sõber soovitas, sest ...
...olen julge, usaldusväärne, lojaalne, täpne, õiglane,
aus, järjekindel, hea suhtleja, rõõmsameelne, abivalmis, enesekriitiline, kohusetundlik, tolerantne-salliv
ja uudishimulik

...tean, et kedagi ei tohi hukka mõista, kui ta pole
ennast veel tõestada saanud
...kardan usaldusekaotust
...tahan elus edasi jõuda ning oma valikud ise teha.
Miks käin Koonga vallavolikogu koosolekutel?
Tahan olla kursis kõige meie vallas toimuvaga
ning mind huvitavad küsimused, millele ma pole
siiani veel kusagilt vastuseid saanud.
Kuidas kasutatakse Koonga valla eelarvet? Kuidas
toetab vallavolikogu alustavat või juba tegutsevat
ettevõtjat? Kuidas ikkagi jagatakse sotsiaaltoetusi?
Miks on Koonga vallas palju mitteametlikke
töötajaid?
Olge sõbralikud, armastage oma kalleimad ning
ärge häbenege seda väljendada! Tegusat suve
kõigile!
Kaasamõtlejatelt vastukaja ja küsimusi ootav
Ingrid Nõmm,
skorpioninks@hot.ee
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PUHUVAD PASUNAD, TÕUSKE ÜLES MAGAJAD! ….
See pasunahüüd ei tähenda õnneks seda, et vaenlane on värava taga, vaid annab märku, et õigepea on põhjust
seada sammud Lõpe poole neil, kes kunagi on õppinud või töötanud Lõpe koolis.
Endiste õpilaste ja õpetajate kokkusaamine saab teoks 26. juunil. Võib-olla väike selgitus selle ajavaliku
kohta. Nimelt toimus Lõpe hariduselus praeguse seisuga viimane suurim muudatus 1994.a. suvel-sügisel,
sest siis sai kool esmakordselt koolitusloa põhihariduse andmiseks. Kuna koolitusluba on välja antud 27.
juunil 1994.a., siis arvasime, et oleks paras aeg kõik kunagised õpilased ja töötajad kokku kutsuda, et pidada
ära üks vahva kooli kokkutulek. Suvise aja valisime traditsiooni algatamiseks veel ka sel põhjusel, et
koolimaja on väike ja mõnusam on meil üritust läbi viia nii koolimajas, klubis kui ka õues.
Eelmises vallalehes andsime juba eelteate, kuid nüüd veidi täpsemalt. Orienteeruv ajakava on järgmine:

12.00 - 13.00 Kokkutulekul osalejate kogunemine ja registreerimine ( klubis )
13.00 - 14.30 Kontsert-aktus
14.30 - 16. 30 * Aeg, mis on mõeldud sõpradega ja endiste klassikaaslastega lävimiseks.
* Väikese tasu eest on võimalik saada ports sooja suppi ( koolimaja juures).
* Lahti on kauplused, kust on ka võimalus kehakinnitust osta.
* Koolihoones on avatud õpilastööde näitus, võimalus vaadata
kroonikamaterjale ( pildid, esemeline materjal, videod hilisema perioodi kohta jne.).
16.30 - 17.30 Sportlik tegevus ( saab hakkama ka dressita st. peoriietega)
17.30 - 18.00 Väike hingetõmme
18.00 - 19.00 Tordioksjon
19.00 - 20.00 Ettevalmistus õhtuseks tantsutuuriks
20.00 - ……. Koosviibimine klubis ( tantsuks ühemehebänd ja selle puhkepauside ajal on
vaba mikrofoni võimalus )
See olekski esialgu lühidalt kõik. Kui kellelgi tekkis lugedes häid mõtteid või küsimusi, siis on
võimalik teavet saada ka telefonidel: 44 62 244, 51 797 61, 56 638 246
Olge tublid ja tragid, Lõpe koolivaimu kandjad, ja kohtume juuni lõpus.
E. Laanesoo

Soomes külasid vaatamas
13.-15. maini oli kahel Koonga valla elanikul, Riina
Kappakul ja allakirjutanul võimalus viibida Soome
vabariigis. Eesti külaliikumise edendaja MTÜ Kodukant
korraldas Pärnu maakonna aktiivsetele külainimestele
tutvumisreisi Soome küladesse, et kuulda kogemustest
Euroopa Liidu liikmena. Reis oli hästi ja põnevalt
korraldatud ning andis edasi seda, mida on külades
võimalik teha kasutades Euroopa Liidu toetusi.
Tutvusime “Leader+” poolt finantseeritud projektidega,
mis aitavad külades parandada kooskäimise võimalusi,
edendavad käsitööd ja kohaliku kultuuri tuntuse tõstmist.
Tutvusime külakeskustega (pildil üks külakeskustest),
kus on olemas internet, kohvituba, vahendid käsitöö
tegemiseks. Ühte keskusesse oli sisse seatud ruum
noortele
muusika
tegemiseks. Üks tuba oli
sisustatud 7-12 aastastele
– mängude ja internetivõimalusega. Keskuses
töötas valla poolt palgatud inimene nii vanade
kui noortega. Igasuguste
probleemide
ärahoidmiseks oli koostatud
maja kasutajatest nn.
vastutajate graafik. Kõik
oli korras ja probleeme
maja haldamisega ei

olnud. Meile tutvustati süsteemi, kuidas nad töötavad ja
kust tuleb raha ehitustöödeks. Meie jaoks uudne ja põnev
tundus, et kõik valdavad ehitus ja korrastustööd tehti
külainimeste poolt talgukorras. Raha selleks tuleb
mitmesugustest Euroopa Liidu projektidest. Kohalikest
valitakse projektijuht, kes on aktiivne ja hea suhtleja. Ka
vald toetab neid ettevõtmisi - annab hoone, tasustab
osaliselt projektijuhi töö või aitab inventari muretsemisel.
Kõigest ei jõua siinkohal kirjutada, aga kui kellelgi on
huvi, siis oleme valmis sellest pikemalt rääkima ja siinset
rahvast aktiivsusele ärgitama.
Lõpetuseks veel sellest paljukiidetud ja –kirutud
Euroopa Liidust. 13.juunil toimuvad europarlamendi
valimised. Minu seisukoht on, et tuleks valida inimesed,
kes tunnevad Eesti maaelu ja
poliitikat. Meile pakutakse sealt
palju, kuid valiku sellest peaksid
tegema inimesed, kes teavad,
mida Eestimaa kõige enam
vajab. Maaelu seisukohalt on
meile kasulikud need saadikud,
kes seda tunnevad ja selles
keskkonnas elavad.
Mingem kindlasti valima ja
tehkem õige valik maaelu
kasuks!
Lugupidamisega Riho Erismaa
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Euroopa Parlament – kas, keda ja mida valida?
Rahvaliidu eesmärk on eestluse elujõu
tagamine, ehitades selleks üles õig-lusel
põhineva Eesti riigi. Selles toetume nüüd ka
Eesti kuulumisele Euroopa suveräänsete
rahvusriikide perre – Euroopa Liitu. Oleme
veendunud, et just EL-i põhiväärtusi omaks
võttes saame elu Eestimaal ühtlasemalt
edendada, saame üle
oma senisest
varakapitalismist ja tugevama õigusel
rajanevast lõhestatud ühiskonnast.
EL on maailma jõukaimate riikide ühendus,
kus aastakümneid on edu toonud ning kinnistunud sotsiaalselt
tasakaalus ja keskkonnasäästliku turu-majanduse põhimõtted – kõigi
võrdne kohtlemine, edukate ergutamine ning väiksemate ja väetimate
toetamine, solidaarsus nii erinevate ühiskon-narühmade kui ka eri
piirkondade, maa ja linna vahel. Et kõik nimetatu kiiresti ka meil
maksvusele pääseks, sõltub nüüd peale Eesti riigi- ja kohaliku võimu ka
meie esindusest Euroopa Parlamendis.
13. juunil ning enne seda eelhääletuse päevadel saame valida oma 6
esindajat Euroopa Parlamenti (EP). Teeme seda samal ajal ülejäänud 24
EL-i riigiga.
Küsimusele, kas valida, tuleb vastata vana põllumehetarkusega: kes
külvab, see ikka midagi saab, kes ei külva, jääb puhta ilma. Kuna EL-ist
on n-ö lõigata paljutki seda, mis meil oma vara-kapitalismis unustatud
või jalge alla tallatud, tasub korralik külv kindlasti.
Keda ja mida valida
Selle üle tasub pikemalt mõelda. Eesti võimalusi EP poliitikat
kujundada saab hinnata kahtepidi. Meie 6 saadikut 732-st on alla
sajandiku, seega vaid oma joru ajades ei kuulaks meid keegi. Ja vaevalt
et keegi võtab loosungit “Murrame läbi!” rohkem kui tüütu
praalimisena. Jääb ju see, millest ja kuhu tahetakse läbi murda,
arusaamatuks koduski, saati siis heaolust ja sotsiaalsest tasakaalust
pakatavas Euroopas.
Teine asi on tahtmine ja oskus leida mõttekaaslasi ning püüda üheskoos
sihile jõuda. Selleks näeb Rahvaliit EL-is häid võimalusi. Ühelt poolt on
10 liituvat riiki väga sarnased – majanduse ja elatustaseme, tööpuuduse
ja kutsehariduse, maaelu- ja põllumajanduse olukorra, regionaal- ja
sotsiaalprobleemide poolest. Teiselt poolt on 25 riigist vaid 6 suurriigid
ja 19 meiega võrreldavad väiksemad. Need 19 on meie kindlad liitlased
peamises – EL peab jääma riikide liiduks, mitte muutuma liitriigiks,
nagu suurriigid liidu efektiivsema toimimise sildi varjus taotlevad ning
millele mõned Eesti kosmopoliidid kaasa noogutavad.
Soome ja Iirimaa on meile parim näide väikeriikide osavusest koostööd
teha, ennast kuulama ja arvestama panna ning selle kaudu elatustaseme
tippu tõusta.
Tahame lõpetada nii Eesti riigivõimu esindajate senise ülbuse oma Balti
naabritega koostöö suhtes kui ka poisikeseliku, pideva läbimurdmis- ja
purustavate reformide aja. Tahame maksimaalselt kasutada EL-i
rikkalikke arengu- ja toetusfondide võimalusi seni kehvas seisus oleva
regionaalarengu, maaelu ja põllumajanduse, keskkonnakaitse,
teedeehituse ja kutsehariduse turgutamiseks. Peame lõpuks omaks
võtma euroopaliku ühiskonna- ning majanduskorralduse.
Rahvaliidule on täiesti vastuvõetamatu Res Publica ja Reformierakonna
soov revideerida EL-i alustugesid, sh ühise maaelu ja põllumajanduspoliitika rahastamist, mis on taganud ühtlase elukvaliteedi,
elamis- ja töövõimaluse Euroopa maapiirkondades ja kaugetel
äärealadel. Just seda on Eestile praegu vaja, just selle nimel andsid väga
paljud inimesed oma toetuse EL-iga liitumiseks.
Rahvaliidu lipukiri „Kaitse Eesti krooni!“
Meid on hurjutatud, et tahame eurole ülemineku otsustada
rahvahääletusel. Kuid lisaks sellele peab Rahvaliit õigeks panna
rahvahääletusele ka valmimisjärgus Euroopa Liidu põhiseadusliku
leppe, mida prantslased juba ette põhiseaduseks nimetavad. Küsime:
miks peaksime nii tähtsate otsuste puhul kartma rahva arvamust? On siis
rahval praegu sõnaõigust ülearu palju? On ju Eesti kroonist loobumisel
tugevaid plusse, aga on ka miinuseid. Suur miinus on näiteks eurole
üleminekuga kaasnev hindade tõus, mis rõhub eeskätt väiksema
sissetulekuga inimeste rahakotile.
Käsitame krooni mitte ainult kui Jakobsoni, Koidula, Tammsaare ja
teiste meie suurkujude pildiga oma rahatähte, vaid palju laiemalt – kui
iseseisvuse, rahvusriikluse ja eesti kultuuri sümbolit.

Jaanus Männik

Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni esimees

Rahvaliidu kandidaat Euroopa parlamenti NR. 154

Euroopalik sotsiaalpoliitika tuleb
tuua ka Eestisse

Tänu meie rahva visadusele ja töökusele kuulub Eesti taas
sõnaõigusliku riigina kultuurrahvaste hulka – oleme Euroopa Liidu
liikmed. Rahvas on pingutanud kõvasti, kuid jõukaks pole kahjuks
saanud. Mis hea käekäigu kogumisest me rääkida saame, kui suurel
hulgal, talumatult suurel hulgal inimestest pole
igapäevast tööd. Pikki aastaid on valitsused
ärbelnud meie majandusliku edukusega, samas
unustades, et ilma toimiva sotsiaalpoliitikata
võime ajapikku kadunud rahvaste hulka
hääbuda. Seetõttu on riigil viimane aeg oma
prioriteete sügavalt muuta ja inimestesse
panustama hakata. Inimestest hoolimist nõuab
meilt ka Euroopa Liit.
Riik peab hoolima
Möödunud nädalal Euroopa Parlamendi
istungjärgul osaledes, kuulsin ja kogesin otse
vastupidist meie valitsuspoliitikute retoorikale. Igast sõnavõtust ja
mõtteavaldusest kumas suhtumine, mille keskmes oli inimene. Üheselt
oldi seisukohal, et poliitika ei saa toetuda turu iseregulatsioonile, kus
inimene on inimesele hunt. Kui riik kõik turureeglite hoolde jätab, siis
leiame ennast paratamatult “metsikust läänest”. Majandus, see Eesti
parempoolitsevate poliitikute “võlusõna”, on Euroopas mitte asi
iseeneses, vaid inimeste teenistustes. Oluliseks peeti Euroopa
heaolumudeli arendamist, mitte neoliberaalset tormi, mis sotsiaalse
hoiaku ära pühiks. Inimesel on õigus vabadusele, kuid riigil on kohustus
hoolida. Need on põhimõtted, mida olen oma pika poliitikuna
tegutsemise perioodil alati kahel käel toetanud.
Tööd tuleb hinnata
Euroopa Liit on võimalus. See on iseseisvate rahvaste selline ühendus,
mis on rajatud väärtustele, nagu vabadus ja võrdsus ning kantud
tegelikkusesse seaduste kaudu. Sotsiaalküsimustes ei kirjuta Euroopa
Liit oma liikmesriikidele küll ette konkreetseid numbreid, kuid
kehtestatud on selged tegevuspõhimõtted ja suhtumisjuhised inimeste
kohtlemiseks. Üheselt on paika pandud mitmed miinimumstandardid.
Näiteks kehtestab Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks, et 30 aastat
töötanud vanaduspensionäri sissetulek ei tohi olla väiksem kui 40
protsenti meeslihttöölise palgast. Sotsiaalharta kehtestab ka näiteks
nõude, et sama töö eest ei tohi meeste ja naiste palgad erineda. Sooline
võrdõiguslikkus on Euroopa tööpoliitika üks kindlamaid nurgakive.
Paraku on Eestis täna veel palga erinevused keskmiselt 25 protsenti
naiste kahjuks. Hullemgi veel, minu sotsiaalministriks oleku ajal viisime
läbi põhjaliku uuringu, millest selgus, et viimasel paaril-kolmel aastal
loodud ettevõtetes maksti naistele koguni 40 protsenti väiksemat palka
kui samaväärset tööd tegevatele meestele. Arvestades, et paljudes
peredes on paraku just naine ainuke perekonna toitja, pole ka imestada
kui paljudele lastele on soe koolilõuna ainuke korralik toidukord päevas,
kui sedagi.
Näoga inimeste poole
Euroopa Liidu järgnevate aastate eelarve koostamisel on oluliseks
küsimuseks Euroopa sotsiaalfondi suurendamine uute liikmesriikide
järeleaitamiseks. Fondist toetuse saamiseks tuleb aga Eestil suunata oma
nägu rohkem inimese poole. Meie sotsiaalkulutused – tervishoid,
pensionid, peretoetused – moodustavad täna vaid 14 protsenti meie
sisemajanduse kogutoodangust, samas kui Euroopa Liidu nii-nimetatud
vanad olijad kulutavad selles vallas keskmiselt 28 protsenti rahvuslikust
koguproduktist.
Astudes 1. mail üle Euroopa Liidu lävepaku võtsime ühtlasi eesmärgiks
võrdsustada oma sotsiaalsed tagatised Euroopa Liidu keskmisega. Seda
suudame aga ainult koostöös Euroopaga. Koostöö tugevdamiseks
peaksime Euroopa Parlamenti valima kogenud ja südamega oma tööd
tegevad inimesed. Kandideerin, sest tahan tuua euroopaliku
sotsiaalpoliitika ka Eestisse.
Teie,

SIIRI OVIIR
Kandidaat nr.115

EUROOPA PARLAMENDI
VALIMISED
Eelhääletus 7-9.juuni
Valimispäev 13. juuni
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Olukorrast elamumajanduses

Aeg on oma tõtlikku sammu astunud ning 6. mail 2004. a.
möödus juba 11 (!) aastat eluruumide erastamise seaduse
vastuvõtmisest, mille selge eesmärk oli anda füüsilistele ja
juriidilistele isikutele võimalus omandada nende poolt
üüritud, aga ka asustamata eluruume ning tagada selle
kaudu elamute parem hooldamine ja säilimine. Sama
eesmärki teenis ka põllumajandusreform, andes soodsatel
tingimustel ühistatud vara ja tööosakute eest eluruume
ühismajandite töötajate omandisse.
On siis 11 aasta jooksul toimunud protsessid elamumajanduses
seda eesmärki ka teeninud? On eluruumide erastamine taganud
elamute parema hooldamise ja säilimise?
Vastuseid võib iga vallaelanik anda ühest äärmusest teiseni: on
väga tublisid ja töökaid omanikke, kelle peremehekäe tunneb
tulija juba kaugelt ära; on omanikke, kes tänu taevale on oma
elu seni ilma suuremate viperusteta saanud ära elada ja
loodavad seda tulevikuski teha; on omanikke, kes oma vara
kõige nelja tuule kätte jätnud ja sellega naabrite elu põrguks
teinud; on lausa varemeiks muutuvaid maju, mida omaniku pilk
pole enam aastaid hellitanud.
Kas see jääbki nii!? On meil koos võimalik midagi muuta?
Need küsimused on ammu juba vastuseid oodanud, aga kes siis
ei leiaks ettekäändeid - praegu on rahaga niigi kitsas; oleme
seni kuidagi hakkama saanud, saame ehk edaspidigi; küll elu
ise tasapisi kõik paika paneb - oma mureliku südame
rahustamiseks.
Aga süda ei saa rahu.Ükskord saab nende uste, akende,
veetrasside ja katuste aeg otsa, mida pole üle kümne aasta enam
hooldatud, aeg saab otsa ka nendel keskküttekateldel, mis
paigaldati elamutesse 1997. a. sügisel vaid tänu valla tugevale
toetusele.
Olukorda saab muuta vaid toimiva korra kehtestamisega
elamute haldamisel. Seaduseandja on koos korterite
erastamisega ette näinud ka elamute haldamise üleandmise
korteriühistutele või eluruumide omanikele (omanike
esindajale). Koongas ongi valdav osa korteriomanikke
ühismajandi lõpetamisest saadik sisuliselt ise oma elamuid
hallanud ning peale jooksvate kulude katmist arvestatava

rahatagavara kogunud. Muret teeb aga olukord Koonga 4 ja 6
majas, täiesti hooldamata ja peremeheta on maja 2 ning maja 1
on varemeiks muutumas.
Lõpel on eeskujulikult oma elu korraldanud maja 1 ning maja 2
ühe poole omanikud. Elamutes 4, 5 ja7 on pärast elamuid
hallanud ettevõtte pankrotistumist 2001. aaastal vaid üksikute
entusiastide ja oma kodust hoolivate inimeste toel suudetud
igapäevaelu korraldada, aga vajaminevate remonttööde ja
ootamatute väljaminekute jaoks pole keegi valmistunud. Majale
6 on vaja elu sisse puhuda, lõplikku lahendust ootab maja 3
saatus.
Oidremal on maja 7 aastaid eeskujulikult hooldatud, ridaelamu
rahvas ja väiksemate majade omanikud on oma eluga toime
tulnud, kõige õnnetumas olukorras on maja 6, kuid õnneks on
seal ettevõtlikud inimesed olukorda tublisti parandama asunud.
Tarva majad 1ja 2 ootavad pikisilmi peremehekätt, sest praegu
on veel viimane võimalus nad hävimisest päästa.
Irta maja 4 ei püsi enam kaua, kui majarahvas tema eest
paremini hoolt kandma ei hakka. Kõima 12-korteriline elamu ei
tunne enam ammu oma peremehi.
See üsna pealiskaudnegi analüüs näitab, et oma kodu
säilitamiseks tuleb väga paljudel peredel tõsiselt koostööd
tegema hakata. Rajaotsa püüab vallavalitsus kätte näidata
haldustasude kehtestamise ning haldamise üleandmiseni
haldustasude
lakumise
kontrollimise
ja
haldamisest
kõrvalehoidjaile tõsiste sanktsioonide rakendamisega.
Plaanis on juunikuu jooksul kõigi korteriomanike esindajatega
läbi arutada, kuidas süsteem toimivalt tööle saada ning majade
haldamine üle võtta. Kui omanikud ei suuda elamut ise hallata,
on vallavavalitsus kohustatud välja kuulutama konkursi haldaja
leidmiseks, see läheb aga omanikele tunduvalt kulukamaks.
Tõsisem jutuajamine ootab ees neid üürnikke, kes on vaid
üürivõlga kasvatanud, kavatsematagi esitatud arveid tasuda
ning neid, kes kokkulepitud kohustusi kütte muretsemisel pole
täitnud.
Loodan väga, et koos suudame oma kodud korras hoida ning
mõnegi elamu veel hävimisest päästa. Jõudu ja head tahet
soovides Silver Seegar

PEREMEHETUTE EHITISTE HÕIVAMISE TEADE
Koonga Vallavalitsus teatab, et on peremehetu varana arvele võtnud:
1. Peremehetud erastatud korterid, mille omanikud on lõpetanud ehitise valduse omandist
loobumise tahtega või loobunud tegelikust võimust asja üle:
1.1. Oidrema külas elamus nr. 6 asuva korteri nr. 3 – viimane teadaolev omanik Heldi
Salusoo
(isikukood 46111304230).
1.2. Oidrema külas elamus nr. 6 asuva korteri nr. 6 – viimane teadaolev omanik Õie
Lainela (isikukood 46706014214).
1.3. Tarva külas elamus nr. 2 asuva korteri nr. 8 – viimane teadaolev omanik Tiiu Sepp (isikukood
43912034713).
1.4. Koonga külas elamus nr. 1 asuva korteri nr. 4 – viimane teadaolev omanik Matti Kulp (isikukood
46403244713)
1.5. Koonga külas elamus nr. 1 asuva korteri nr. 7 - viimane teadaolev omanik Helianta Vabi
(isikukood 43006104241).
1.6. Koonga külas elamus nr. 1 asuva korteri nr. 8 - viimane teadaolev omanik Tiina Lipp (isikukood
44911284223).
2. MÖÖBLI ja KARTULI alajaamad Koonga külas ning MÄEOTSA alajaama Karuba külas, kõigi
nende viimane omanik oli Soontagana kolhoos.

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt
hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga sjk. 88401
Koonga küla Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud
Teadaanded.
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KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise maatulundusmaa sihtotstarbega
hoonestamata metsamaakinnistute müügiks
1.
Koonga vallas Palatu külas KOOLI kinnistu nr. 27356 katastritunnusega 33402:002:0104 pindalaga 18,47
ha, sellest metsamaad 17,39 ha, alghind 250 000 krooni, osavõtumaks 2 500 krooni ning tagatisraha 25 000
krooni. Metsakorralduskava koostatud 2004. a. Kinnistule hea juurdepääs.
2.
Koonga vallas Tarva külas TÄHE kinnistu nr. 20875 katastritunnusega 33403:001:0075 pindalaga 22,1 ha,
2 500 krooni ning tagatisraha 44 000
sellest metsamaad 21,4 ha, alghind 437 000 krooni, osavõtumaks
krooni. Metsakorralduskava koostatud 2003. a. Kinnistule hea juurdepääs.
Enampakkumine toimub 10. juunil 2004. a. kell 11.00 Koonga Vallavalitsuses aadressil Koonga küla Koonga vald
Pärnu maakond. Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda Koonga Vallavalitsuse arvele nr. 10902001670006 Eesti
Ühispangas või Koonga Vallavalitsuse kassasse hiljemalt üks tund enne enampakkumise algust. Osavõtumaksu ja
tagatisraha tasumine on aluseks osavõtjate registreerimisele 10. juunil 2004. a. kell 10.30. Enampakkumisel
osalemiseks esitada füüsilistel isikutel pass või ID-kaart, juriidilistel isikutel registrikaardi B osa.
Kinnistu dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel tel. 4473 746 või 525 8769 Silver Seegar.
KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja 22. juunil 2004. a. kell 10.00 Koonga Vallavalitsuses
munitsipaalomandis olevate asustamata eluruumide erastamise AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE.
Enampakkumisele tulevad eluruumid Pärnu maakonnas Koonga vallas:
1. Lõpe külas Lõpe elamus nr. 6 korter nr. 2, 3-toaline üldpind 67,8 m2 alghind 2 265.- krooni.
2. Emmu külas Emmu ridaelamus korter nr. 2, 4-toaline üldpind 121,4 m2 alghind 7 460.- krooni.
Elamutes on küttesüsteemid ja veetorustik amortiseerunud, eluruumid vajavad põhjalikku remonti. Korterite eest on
võimalik tasuda nii EVP-des kui ka rahas.
21. juunil 2004. a.
Avaldused enampakkumisest osavõtmiseks esitada Koonga Vallavalitsusele hiljemalt
kell 16.00 aadressil Koonga sjk. 88401 Koonga vald Pärnu maakond. Enampakkumisest osavõtu tasu 50.- krooni ja
tagatisraha 500.- krooni tasuda rahas Koonga Vallavalitsuse arvele nr. 10902001670006 Eesti Ühispangas või enne
enampakkumise algust kohapeal. Info tel. 4473 746 või 5258769 Silver Seegar.

POLITSEITEATED
05.05.2004.a tegeles politsei 12 alaealisega, kes olid
otsustanud minna suitsetama Koonga vallamaja kuuri.
Käesolevaks ajaks on koostatud väärteoprotokoll kahele
noorukile, kuid teemaga tegeletakse edasi.
Jüripäeval jäi Lõpe külas diskol politseile vahele kaks
alkoholi tarvitanud alaealist.
Lisateave:
Käesoleva aasta aprillikuu jooksul on Pärnu
politseiosakonna töötajate poolt tegeletud 56 alaealisega,
kes viibisid avalikus kohas alkoholijoobes, neist 9 olid
tütarlapsed.
Samal ajaperioodil on suitsetamast tabatud 61 alaealist,
neist 25 tütarlast.
Nii suitsetajatest kui alkoholijoobes alaealistest on
noorimad olnud 13-aastased. Nende osas saadetakse
materjalid mõjutusvahendite kohaldamiseks alaealiste
komisjoni. Alates 14. eluaastast vastutab oma tegude eest
nooruk ise ning teda saab karistada rahatrahviga nii nagu
täiskasvanuidki.
Selleks, et ühisüritustest jääks kõigile meeldiv mulje ja
hea mälestus, peame vajalikuks meelde tuletada
mõningaid õigusakte, et
teadmatusest vääralt ei
käitutaks. Loodame ka lapsevanemate toetavale
käitumisele: nooruki kodust väljudes teatakse kellega ja

kuhu ta läheb ning millal koju jõuab. Hea kasvatus
pärineb eelkõige kodust ja oma lapse käitumise eest
vastutab lapsevanem.
Vastavalt
lastekaitseseadusele
kehtib
alaealise
liikumisvabaduse piirang. See tähendab, et alla 16aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud
saatjata
avalikes
kohtades
kella
23.00-6.00.
Ajavahemikus 01.06-31.08 on alaealisel keelatud viibida
ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.005.00.
Vastavalt alkoholiseadusele on keelatud nii alkohoolse
joogi tarbimine
kui ka ostmine alaealise poolt.
Karistatakse alaealisi alkohoolse joogi tarbimise eest
rahatrahviga kuni 10 trahviühikut ja ostmise eest kuni 20
trahviühiku suuruse rahatrahviga (1 trahviühik on 60
krooni).
Vastavalt tubakaseadusele tuletame meelde, et
suitsetamine on muu hulgas keelatud:
- õppeasutuses ja laste hoolekandeasutuses ning nende
piiritletud territooriumil;
- kultuurihoones ja -rajatises;
- spordihoones ja -rajatises;
- kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõttes, välja
arvatud toitlustus- ja majutusettevõttes;
- tunnelis, reisijate ootesaalis ja reisijaid
29.aprillil 2004 Koonga Vallavolikogus kinnitati:
vedavas ühissõidukis;
- korterelamu ühises kasutuses olevates
1. Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjonid
koridorides ja trepikodades.
2. Põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine ja pikendati põllumajandusmaa
Alaealistel on tubakatoodete tarbimine
kasutusvaldusesse andmise kokkulepete sõlmimise tähtaega
3. Koonga Vallavalitsuse haldamisel olevate elamute haldamiskulude piirmäära
keelatud.

kehtestamine
4. Põhikooli õpetajate nädalaseks õppetöö koormusnormiks 22 tundi
5. Koonga Vallavalitsuse 2003.a. aastaaruande audiitor
6. Emmu lauda oksjonitulemused
7. Palatu küla Kooli kinnistu enampakkumise alghind

Kaja Kukk komissar LäänePP
avalike suhete büroo

JUNNUMAA KUUKIRI

7

KOONGA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Koonga
29.aprill 2004.a nr 6
Koonga Vallavalitsuse haldamisel olevate elamute haldamistasu piirmäära kehtestamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2003, 88, 588) § 6 lõike 1, eluruumide erastamise
seaduse (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 2000, 99, 638; 2003, 88, 594) § 6 lõike 1 ning § 15¹
Koonga Vallavolikogu määrab:
1.Kehtestada Koonga Vallavalitsuse haldamisel olevate elamute haldamiskulude piirmääraks 3 /kolm/ krooni hallatava eluruumi ühe ruutmeetri
kohta kuus.
2.Kehtestada, et laekuvatest halduskuludest kaetakse elamu kasutuskõlblikuna säilitamiseks tehtavad vajalikud hooldus- ja remonditööd ning ümbruse
korrashoiuks tehtavad kulutused.
3.Elamu ehituskonstruktsioonidele, tehnosüsteemidele ja nende osade paigaldamiseks, eemaldamiseks, asendamiseks ja ennistamiseks tehtavaid
kulutusi, mis ületavad haldamistasu määra, võib teha korteriomanike enamuse otsuse alusel kirjaliku kokkuleppe sõlmimise teel Koonga
Vallavalitsuse ja korteriomanike esindaja vahel.
4.Koonga Vallavalitsusel:
4.1. määrata kindlaks haldustasu suurus iga hallatava elamu kohta eraldi;
4.2. tagada tegelike haldamiskulude arvestus iga elamu kohta eraldi.
5.Käesolev määrus jõustub 01.juulil 2004.a.
Riho Erismaa Volikogu esimees

Heakorrakonkurss “Kaunis kodu”
Koonga Vallavolikogu maavaidlus- ja heakorrakomisjon kogunes 06. mail 2004 Lõpe põhikooli, et arutada ettepanekuid ja võimalusi
heakorra edendamiseks, heakorrakonkursi “Kaunis kodu” tingimusi 2004. aastaks ning leida neli sobivat kandidaati maakondlikule
heakorrakonkursile esitamiseks.
Komisjoni liikmed tõid esile mitmeid korrastamist vajavaid objekte, mis silma riivavad ja millele seni vähe tähelepanu pööratud.
Otsustati jätkata heakorrakonkursi “Kaunis kodu” senikehtinud traditsioone, kuid alustada konkursil osalevate majapidamiste
ülevaatusi veidi varem, õiterohkemal ajal: esimene ülevaatus ajavahemikul 01. – 15. juuni, teine ülevaatus ajavahemikul 15-30.
august. See omakorda tingis, et soovijad teataksid oma soovist konkursil osaleda hiljemalt 01. juuniks. Lepiti kokku, et hindamise
kriteeriumid sõnastatakse objetiivsema tulemuse saamiseks selgelt lahti ning esitatakse maikuu volikogule kinnitamiseks koos
eeltoodud muudatustega.
Tehti ettepanek organiseerida heakorrakonkursist osavõtjaile ekskursioon juulikuu algul, mitte jätta seda hilisemale perioodile.
Maakondlikule heakorrakonkursile otsustati esitada: Hindamise klass MAA-ASUSTUS: Vaike KONTUS ja Lembit LAUR
Peantse küla LAURI-AADU talu; ·Evi ja Aado LUUR Rabavere küla ÕUSTAMA talu
Hindamise klass ERAMUD: Kaia VELTMANN
Koonga küla LOIGU I kinnistu; Jaana ja Kalmer ANDREI
Lõpe küla
JOOSEPI kinnistu

PÕLLUMAJANDUSTOETUSTEST
17. maist saavad põllumajandusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud taotleda PRIA kaudu pindalapõhiseid toetusi, mida
kaasrahastab Euroopa Liit 80% ulatuses.
Õppepäevadel toetuse taotluste täitmiseks juhendavad Pärnumaal toetuste taotlejaid Laine Kallaste, Targo Pikkmets, Olavy Sülla ja
Hillar Lilleste. Õppepäevad algavad kõikjal kell 10.00. Osa õppepäevi finantseeritakse Põllumajandusministeeriumi vahenditest,
ülejäänud õppepäevade eest tuleb tasuda õppepäevast osavõtjatel osavõtutasu 50.- krooni.
Laine Kallaste – 52 75 100
Targo Pikkmets - 56 680 023

Olavy Sülla – 56 605 964
Hillar Lilleste – 53 928 376

24.05 Tõstamaa rahvamajas
26.05 Lõpe klubis
28.05 Pärivere klubis (tasuline 50.-)
31.05 Pärnu maaparandusbüroo (Kerese 4, tasuline 50.-)
02.06 Audru vallamajas
07.06 Kihnu vallamajas (tasuline 50.-)
25.05 Paikuse vallavalitsuse saalis
08.06 Häädemeeste keskkoolis

Enne õppepäevale tulemist peaks taotlejad tegema järgmised
ettevalmistustööd:
*Selgeks tegema taotletava põllumaa kasutamise võimalused omandi-, rendi- või maakasutuse suhted. Lepingulised suhted
võivad olla suulised või kirjalikud, kuid peavad kindlustama teile
viieks järgnevaks aastaks maakasutamise õiguse.
*Vajalik on põllumaa loend koos kaardimaterjaliga (aluseks
põllumaa deklareerimine). Loendi lehel peab märgitud olema loendi
numbrite kaudu eraldi põllukultuurid ja püsirohumaa täpsusega 0,00
ha. See jääb ka aluseks teravilja ja rapsi otsetoetuse taotlemiseks.
*Peate võtma väljatrükina 17. mai seisuga teie loomade loendi
PRIA Pärnu Büroost. See väljatrükk on vajalik toetuste taotlemise
vormistamisel.
Põllumaa on see osa teie maast mida kasutate pidevalt
põllukultuuride all arvestusega, et teravili ei tohi järgneda üksteisele
üle kolme aasta ja üks liik üle kahe aasta ning see osa rohumaast,
mida iga nelja aasta järel künnate ja kasvatate sellel seejärel
vähemalt ühel aastal näiteks teravilja, seejärel võite uuesti viia heina
alla.
Püsirohumaa on pind, mida kasutate püsivalt karjamaana või
heinamaana, mille ümberrajamine on keeruline (liigniiske, turvas,
kivine jm.)

Põllumaale kehtib viljavahelduse nõue, kus 15% pinnast peab olema
liblikõieliste (hernes, vikk, ristikud, lutsern, galeega, mesikas)
kultuuride all. Kui teie maa on happelise mullareaktsiooniga, saate
võtta tõendi Pärnu Maaparanduse Büroost (Kerese 4, hr. E:Tiits).
See tõend vabastab teid viljavahelduse nõudest põllumaal.
Soovitame teil teha ettevalmistav kodutöö korralikult ära, et
õppepäeval teile vajalikud toimingud valmis jõuda.
Esitatavate mustandiks kasutatavate dokumentide ( 5 tükki)
materjalid on PRIA koduleheküljel – taotlevate toetuste leheküljel
internetis.
PRIA väljastab teile lugemiskoodiga varustatud. taotlusvormid ja
need peab korrektselt täidetult, parandusteta PRIA-le tagastama.
Alati on soovitav teil endale jätta kõigist dokumentidest ärakirjad.
20 juuniks on teile kohustus korda teha põlluraamatud, koostada
põldude väetamise plaan, teha sõnniku tootmise arvestus.

Jõudu tööle meie keerukal, kuid huvitaval ajal.
Laine Kallaste, Targo Pikkmets
Põllumajanduslike keskkonnatoetuste konsulendid.
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TOETUS PÕLLUMAADE METSASTAMISEKS

04. mail 2004 sai allkirjastatud Keskkonnaministeeriumi ja Erametsakeskuse vahel 1,88 milj. krooni suurune leping, mille kohaselt Erametsakeskuse
kaudu on võimalik selles mahus taotleda toetust põllumaade metsastamiseks. Selline toetus on nüüd saadaval esmakordselt.
Olge palun hästi aktiivsed selle toetuse kasutamisel ja maaomanike teavitamisel antud võimalusest, sest praegu on kõige sobivam aeg uue metsa
rajamiseks. Nii nagu raiesmike uuendamise, nii ka põllumaade metsastamise osas on tänavu kehtiv selline erand, et toetust võib taotleda ka siis, kui
uuendamine ja metsastamine on juba sel aastal reaalselt tehtud. Toetuse üheks eripäraks võrreldes PRIA kavandatud ja mitte rakendunud
metsandusmeetmega on see, et ei ole pindalalisi piiranguid, võib rajada ka monokultuure ja lubatud on kõik puuliigid, mis kinnitatud
keskkonnaministri määrusega. Toetuse taotlemine käib piirkondlike metsaomanike organisatsioonide kaudu.
Täpsemalt saate taotlemise tingimustega tutvuda Erametsakeskuse toetuste taotlemise korras, mis on üleval erametsanduse portaalis aadressiga
www.eramets.ee , või pöörduda otse Erametsakeskuse büroosse aadressil Tallinn Viljandi mnt 18A, tel: 6525 333, eramets@eramets.ee .

Jumalateenistused Mihkli koguduses

23.05
30.05
06.06

kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00

Jumalateenistus
I Nelipüha jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus. Armulaud
13.06
20.06
Mihkli koguduse surnuaiapüha
kell 11.00 Armulaua jumalateenistus kirikus
kell 12.30 Sõnajumalateenistus ja lahkunute mälestamine surnuaial
27.06 kell 14.00 Jumalateenistus
01.06 – 31.08 on kirik teelistele avatud reedel kell 14 – 18,
laupäeval 12 – 18 ja pühapäeval 12 – 15.
564 0300

MATI LEILOP
ELVE VIIGISSAAR
JAAN MIHKELSOO
ALEKSANDER LEHE
MIHKEL NÕMM
ANNE PIKKMETS
JAAN ROOSI
LEIDA MURUMAA
HELIN KALMARU

55
55
60
60
65
65
70
75
87

Reis pensionäridele

Mis värvi on viimne meri?
Nüüd siis sedagi teadSina vaikid.
Igaüks ise seda nägema peab…

Sel aastal toimub pensionäridele reis 17.juunil Lõuna-Eestisse. Tahaks käia
kindlasti Piusa koobastes, Metsavenna talus vaatamas, kuidas kunagi
metsavennad elasid, Rõuges ja kui jõuab, siis ka Võrus Kreutzwaldi
muuseumis ja Suurel Munamäel.
Reisi tasu on 50 krooni (võimalik, et tuleb piletite eest veel juurde maksta).
Tasuda hiljemalt 14.juuniks kas Malle, Talvi või Vaike kätte.
Bussi ajad : Koongast 6.00, Irtast 6.05, Lõpelt 6.20, Oidremalt 6.25
Toredat reisi soovides Malle Tamsalu

KARL TOHVER
22.09.1934-23.04.2004
REIN SÕRMUS
03.07.1938-24.04.2004
RISTO RANNASAAR
07.06.1986-25.04.2004
BERNHARD LEHTNIIT
06.08.1947-09.05.2004
SALME ALLIK
08.11.1917-16.05..2004

*KUULUTA*

Ära anda 2.a. suur õuekoer
loomasõbralikku peresse, hea
valvur.
Lõpe maja 5-1
Info kell 20oo-22oo

Helju Tohver

Tunnen südamest kaasa Karli surma
puhul.
Tiiu

Teisipäeviti 10oo-16oo töötab
Koongas karvamari.

*KUULUTA*
Müüa toidukartulit, hind 2.50... 3.krooni/kg.
Tel 4462330, 56680023
*KUULUTA*
Müüa rukist. Tel 44 62 352

SURNUAIAPÜHA Mihklis
20. juunil kell 12 3o

Kallis Leida!

Info õhtuti 44 62 593
Õpilased, kes on jõudnud kooli
lõpetamiseni väljaspool valda,
andke endast teada 13. juunini
tel 58039542 või 4462 359
Seoses materjali rohkusega jäi mai lehes
avaldamata ristsõna ja järjejutt. Ilmuvad
juunis.
Merike Pikkmets

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!

Mis sest,
et aastad kaovad,
aeg läheb lennates.
Sa hoia kuldseid päevi
ja rõõmu südames.

ANNE PIKKMETS

65 sammu aastate teel,
tervist ja jõudu
Sul soovime veel!
Õnnitlevad
Mairi, Kadi, Mihkel
ja
perekond Keskoja

Parimad õnnesoovid
75. sünnipäevaks
Värssamaa memmelt.

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

