Koonga valla leht
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Päikeseline päev Lõpe klubis

22. aprillil leidis aset kuuendat korda Koonga valla
suurte perede perepäev Lõpe klubis. Päikeselise
pühapäeva hommikul kogunesid Lõpe klubisse valla
suured pered. Peost olid osa saama tulnud ka külalised
PLPL-st. Nii mõnedki osalejad olid tulnud kevadistes
kostüümides. Kaasa võetud omavalmistatud kookide,
pirukate, tortide, kringlite ja muude soolaste näksidega
kaeti ühine suur peolaud. Siis võeti istet valmispandud
laudade ümber, kus ootasid osalejaid puuviljad, morss
ja kommid. Pidu võis alata.
Kõigepealt esinesid Lõpe tantsutüdrukud ja siis astusid
meie ette toreda tantsukavaga Pärnu tantsustuudio
Mini-Fox pisemad esinejad erinevate tantsudega.
Alustati vanemate seltskonnatantsudega, siis tuli
diskotants-rock ja lõpuks ka peotants. Meeleolukas
etteaste võeti vastu tormilise aplausiga ja kindlasti saab
neist mõnest täht tantsutaevas. Tantsijaid juhendas
Ants Lopsik.
Pärast eeskava läksid vanemad kohtuma biodünaamik
Mercedes Merimaaga, kes on loodusega sinapeal.
Temaga koos said selgemaks nii mõnedki loodusetaimede-inimeste suhted ja seosed. Kuidas hea või
halb sõna mõjutab kõike ja kõiki me ümber. Kuidas
toituda tervislikumalt ja millistest taimedest turgutust
otsida, kui väsimus kimbutab. Jutu ilmestamiseks oli

tal kaasas erinevaid omavalmistatud mikstuure, mida
soovijad innukalt ka proovisid, n. võilillekohvi.
Samal ajal tegutsesid lapsed Pipi (Liliana Tammearu)
juhendamisel meisterdamisega, joonistamisega. See
pakkus huvi nii suurematele kui ka väikesematele
lastele. Suuremad aitasid väieseid ja nii said kõik
meisterdamisega hästi hakkama.
Valmistati
kaelaehteid, käevõrud, võtmehoidjaid ja üldse kõike,
mida fantaasia lubas.
Kui perede pisemad juba väga emmede järele igatsema
hakkasid, kogunesid kõik jälle saali. Nüüd olid kõhud
juba piisavalt tühjad, et maitsma hakata peoroogasid,
mis kodudes hoole ja armastusega valmistatud oli.
Sellele järgnes kevad-kostüümides tulnute meelespidamine. Kõiki lapsi rõõmustasid mälestuseks jagatud
karvased mänguasjad ja pliiatsid.
Kui keha kinnitatud ja üllatused käes, kutsus Pipi kõik
võistlema. Kiiresti koostati võistkonnad ning kiiruse ja
osavuse katsumine võis alata. Lõpetuseks tantsiti koos
Pipiga ja lahkuti rõõmsa tujuga.
Aitäh kõigile, kes päeva õnnestumisele kaasa aitasid!
Aitah osalejatele! Aitäh organiseerijatele!
Õnnelikud ja rahulolevad perepäevalised

Pikavere uudised.
Kõigepealt räägiksin 1.mail toimunud talgupäevast.
Osalejaid oli väga palju, registreerumist meil küll polnud,
aga tööl oli 25 inimest! Meie küla suurust arvestades on see
väga hea tulemus.
Suur tänu kõigile tulijatele, tegime palju ära!
Eriline tänu Ants Kapakule ja Ülo Viiksaarele masinatega
tulemise eest ja Tõnu Põdrale, selle eest, et lubas oma maale
mahavõetud võsa ja oksad vedada.
Väga meeldiv oli Pikavere rahva jaoks naaberküla Iska
liitumine tee ääre puhastamisega. Maive Kask ja Tiit
Tõnisson tulid talgupäevale, tegime tee äärt
pisut
kaugemale, nende tee otsani. Maive oli meile võileibu teinud
ja kooki küpsetanud, istusimegi Tõnne tee otsa ja puhkasime,
sõime, ning arutasime küla asju.
Kahjuks nurjas tuul lõkke tegemise plaani.
Pikavere küla arengukava mustand ringleb nüüd peresid pidi,
loodame, et tuleb olemasolevale lisaks veel häid mõtteid. Ei
maksa ka kriititkat häbeneda, keegi pole ju eksimatu. Ennem
me selle kavaga edasi ei liigu, kui kõik pered on saanud
tutvuda ja arvamust avaldada. Paberile on trükitud kaks
eksemplari, see tingib liikumise aegluse, kes soovib
elektroonilisel kujul, andke teada: neletamm@hot.ee
Kohalikule Omaalgatuse Programmile esitatud projektide
kohta vastuseid veel ei ole.
Hella Kink (Pakri Looduskeskus),
tegeleb seeria
Loodusmälestised trükkimisega, praegu on ilmunud 16 osa
ja koostamisel 17-nes. Koonga ja Vigala valda võiks
käsitleda 18-nes osa. Pikavere inimesed igatahes toetavad
seda mõtet, meie loodus väärib tutvustamist.
Vestman Varahalduse AS esitas lõpuks kirjalikud vastused
meie pöördumistele kaevandustega seonduva KMH

(keskonnamõjude hindamise) programmile. Midagi erilist
teada ei antud. Nende argumendid on üsna sarnased
12.jaanuari koosolekul kuuldule. Kaevanduse asemele
tulevikus veekogu tekkele viidates üritatakse tõestada, et
kaevandus rikastab meie looduskeskkonda. Kahjuks mingit
veekogu ei teki.
Hea uudis on see, et 2 km raadiuses teostatakse 2007. aasta
kevadel ja sügisel reaalne looduses toimuv taime-ja
loomaliikide inventuur. Seda taotlesime nii meie, kui ka
Pärnumaa Keskonnateenistus. Samuti on ekspertide hulka
kaasatud hr. Eduard Rajari. Ollakse nõus ka meie sooviga
saada õigeaegset ja piisavat informatsiooni ja osaleda
kaevandustega seonduvates protsessides.
Andmed kaevude kohta küsitakse kohalikult omavalitsuselt.
Loodame, et meie vallas on see informatsioon olemas ja
oleme valmis igati aitama olemasolevate kaevude
kaardistamisel.
Kõik soovijad saavad ülalpool viidatud vastuste koopiad
Nele käest.
Pikavere Sepa ja Mälgu-Jüri talu rahvas tahab tänada
Heimar Roosit vastutulelikkuse ja äärmiselt ilusa
maaharimise eest! Usutavasti on võimalik ka edaspidi
põllutöödes kokku leppida ja ka teised soovijad võiks aegsati
teada anda.
Valla algatusel ja korraldusel sai ka Pikavere küla väikese
katusega istumiskoha, see asub Saari mäel ja sobib hästi
olemasolevatega. Aitäh vallale!
Pikavere küla kokkutulek on planeeritud 18. augustile, kõik
kellel on häid ideid selle paremaks korraldamiseks, võiks
ühendust võtta.
Nele Tamm Pikavere Küla Selts
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Seekordne Jüriöö Koongas
25. aprillil tähistasime taas Jüripäeva. Sel korral oli võõrustajaks Koonga koolipere. Staadionile kogunes võistkondi igas
vanuses. Avastardi andsid kõige tillemad ja hakkamist oli neil küll. Natuke pidid emmed kaasa aitama, aga distantsi
läbisid kõik edukalt.
Lasteaiad ja koolid olid kenasti omad võistkonnad välja pannud. Ei nimetakski siinkohal võitjaid. Sellest õhtust
võitsime kõik. Ilm oli mõnus kevadine ja kõik sujus ladusalt. Riina jagas tublidele jooksjatele komme ja küpsiseid, mida
oli koduteel hea põske pista.
Lisamata on veel, et täiskasvanutele oli teatevõistlus kepikõnnis. Viis võistkonda saadi kokku ja võistlusrõõm oli nii
võistlejatel kui ka publikul. Kohtumiseni järgmisel aastal.
Merike Pikkmets

Kaua tehtud kaunikene!
Nii võib öelda projekti kohta, mida Koonga vald
koostöös teiste Matsalu mõjupiirkonna valdadega (Lihula,
Ridala, Martna, Hanila, Varbla) hakkas koostama 2005
aastal, kuid igasuguste viperuste tõttu lükkusid tegevused
2007.a. kevadesse.
Projekt “Matsalu lahe mõjupiirkonnas tervikliku
turismiteenuse väljaarendamine” taotlus rahastati
2006.a. suvel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt.
Projekti eesmärkideks on piirkonna turismiteenuste
mitmekesistamine,
tervikliku
teenuspaketi
väljaarendamine, külastaja viibimise pikendamine ning
kohalike teenuste tarbimise soodustamine. Puhkekohaks
nimetame laud-pink-varjualuse ja prügikonteineri
kooslust. Lisategevustena koostatakse puhkekohti ja
nende vahetus läheduses asuvaid vaatamisväärsusi
hõlmav
kaart-voldik
ning
juunis
korraldatakse
turismiettevõtjatele lõpuseminar-workshop, kus käsitleme
põhiteemana turismi turundust. Seminarist lähiajal
täpsemalt.
Projekt
lõpeb
2007.a.
juulis
ja
kogumaksumuseks on 266 158 krooni. Puhkekohad
Koonga vallas paigaldatakse Kalli-Nedrema puisniidule ja
Pikavere külasse.
Selle aasta detsembris lõpeb 2,5 aastat kestnud
suurejooneline EL projekt “Agora-Network Sustainable
Tourism Development in the Baltic Sea Region”, mille
raames rõhutakse säästva turismi arendamisele. Projekt on
suurejooneline oma tegevuste ja partnerite suhtes. Nimelt
osaleb projektis 44 partnerit Läänemere maadest. Projekti
käigus on osaletud kahel aastal messil Tourest, arendatud

piirkonda hõlmav kaubamärk (hetkel ladina keelne,
tulemas kindlasti siseturule suunatud eesti keelne logoMaa mere ääres), korraldatud matkapäev ja säästva
turismi
seminar
turismiettevõtjatele
ning
mitu
loodusgiidide õppeseminare, läbi viidud turismi mõjude
uuring, koostatud piirkonna voldik ja koduleht
(www.terramaritima.ee). Sellel aastal on korraldatud
toidukoolitus presidendi peakoka Indrek Kivisalu käe all
(“Maa mere ääres” maitseelamuste menüü pannakse üles
kodulehele!), tulemas on veel üks temaatiline
toidukoolitus
turismiettevõtjatelegrillimine
ja
wokkimine, ning suure investeeringuna paigaldatakse
valdadesse turismialaseid infotahvleid.
Edasiste plaanidena võib välja tuua ühe prioriteedina
Matsalu mõjupiirkonna turismi- ja puhkemajanduse
arengukava aastateks 2004-2007 uuendamist aastateks
2008-2015. Samuti loodame taotleda rahalisi vahendeid
uue idee- välikäimlate rajamiseks.
Mul on hea meel, et kuigi vahemaad kuue valla vahel
on siiski suured oleme suutnud turismiettevõtjatega väga
tihti koos käia, mis kinnitab veelkord, et tahe ja koostöö
on
kõige
hea
alus!
Järgmine
kohtumine
turismiettevõtjatele toimub 6.juunil kell 15.00 Hanila
vallas, Pivarootsi Mõisas.
Nele Andreson
MTÜ Terra Maritima juhataja
nele.andreson@lihula.ee

Jalutuskäik Junnumaal
28. aprillil külastasid Koonga valla huvitavamaid kohti Pärnumaa Koduloolaste Seltsi liikmed.
Esimeseks peatuspaigaks oli Pärna Mihkli talumuuseum. Peremees rääkis muuseumi tekkeloost ja
näitas huvitavamaid eksponaate.
Edasi suundusime Kõima mõisa ehitustöid vaatama ja Ura külla. Eesmärgiks oli leida üles HõbedaSalumägi, kus omal ajal on seisnud vabadussõja monument. Selle monumendi kohta saab lähemat
teavet Ain Krillo koostatud raamatust vabadussõja mälestusmärkidest. Olen seda raamatut ise oma
silmaga näinud. Kuna autorit ennast kaasas ponud siis täpne asukoht jäigi üles leidmata.
Oletatavasti asub ta seal, kus Ura küla inimesed jaanituld teevad. Jalutasime ka Ura külas, kus
Eduard Rajari näitas seal keset küla asuvat ohvrikivi, millel on iseloomulikud lohukesed kivi
pinnal. Ura küla on üks huvitavamaid peaaegu tervikuna säilinud sumbküladest. Tagasiteel
vaatasime ka Kõima mõisa ehitust ja Rajari jutust selgus et, seal kõrval asub iidne matmiskoht, mis
praegusel momendil kaetakse mullaga ja sinna tehakse muruplats. Ka mõisa varemete kõrval asub
iidne ohvrikivi.
Söögipoolist pakuti Koonga baaris, mis asub endises Koonga mõisa valitsejamaja hobusetallis.
Edasi kulges meie ringkäik Pikavere külla. Palvemaja ajaloost jutustas Kalju Lootsman. Kõik oma
silmaga üle vaadatud suundusid ajaloolased koolimajja.
Riina Kappak
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24.04- 27.04 toimus Koonga Põhikoolis matemaatikanädal.
Kolmapäeval oli võimalus lastel lahendada sudokusid, neljapäeval lahendati ristsõnu, reedel oli aga
joonistamise päev, kus pildid pidid valmima numbrite ja geomeetriliste kujundite abil. Tublisid joonistajaid
kogunes terve klassi täis, samas sudokude ja ristsõnade lahendamise vastu tundsid huvi vähesed.
Igal hommikul oli stendile üles riputatud matemaatilisi anekdoote või luuletusi. Neid loeti hoolega. Samuti
sai igal päeval lahendada nuputamisülesandeid, mis hommikuti vahetusid.
Loodame, et antud päevadega sai natukegi matemaatika vastu huvi tekitatud ja järgmisel aastal on osavõtjaid
matemaatikanädala erinevatest tegevustest rohkem.
Õpilasmalevast Koonga külas.
Nii nagu eelmistel aastatel, töötab ka sellel suvel Koonga malevarühm. Et valdades saaksid töörühmad
eksisteerida, selleks on suure töö ära teinud Mati Sutt. On kirjutatud projekte ja saadud rahad. Toitlustamine
on malevlastele tasuta. Selle maksab kinni ÕM organisatsioon. Töö kestab 10 päeva ja 4 tundi päevas.
Koonga Vallavalitsus on andnud nõusoleku, et leitakse lastele töö ja makstakse selle eest ka palka. Sellel
aastal on tööks mulla laialiajamine enne muru külvamist. Vallavalitsus leppis kokku ka inimestega, kes olid
nõus malevlaste juhendamist organiseerima. Nii et, Koongas on üks rühm ja Lõpel on üks rühm.
Malevajuhendajal peab olema läbitud selleks ettenähtud koolitus ja ta saab selle kohta tunnistuse.
Malevajuhendajana on tal ka õigus omale rühm komplekteerida. Kuna sellel aastal saab rühma tulla ainult 10
last, siis tuleb paratamatult teha valik ja keegi jääb ikka tööst ilma. Kuna tahtjaid on palju, siis sellel aastal
võeti malevasse 4 H liikmed. Kuna töö ei ole väga kerge, siis malevasse tööle saavad tulla alates 4. klassist.
Noorematel käib see lihtsalt üle jõu. Kui mõni laps mingil põhjusel enam tööl ei käi, siis tema asemel on
võimalus alati järgmine tahtja võtta.
Malevlastel on võimalus endale tellida ka malevasärk. Särgi hinnaks on sellel aastal 65.-. Kuna tellimus
tehakse kevadel, siis särgi eest tasumine juba lõppenud.
7.-8. juulini toimub ka malevalaager Valgerannas.
Kui kellelgi on tahtmist ise malevajuhendajaks hakata, andke märku!
Kui on küsimusi pöörduge Kappak Riina poole.

Jäätmekäitluse edendaja 2006 auhinna sai Koonga Põhikool
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmekäitluse edendaja
auhinna 2006 kategoorias „Töö laste ja noortega” sai
Koonga Põhikool. Projektides kaasa löönud õpilased
tulevad jäätmekäitlusettevõtetesse Kuusakoski ja RagnSells õppeekskursioonile.
„Jäätmekäitluse edendaja auhinna kategoorias „Töö laste
ja noortega” kandideeris 9 asutust,” lausus Eesti
jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Ilmar Jõgi.
„Liidu juhatus tutvus põhjalikult nominentide tegevusega.
Valiku tegemine oli raske, kuid juhatus otsustas anda
Jäätmekäitluse
edendaja
2006
auhind
Koonga
Põhikoolile. Auhind anti Koonga põhikooli direktorile
Ülle Andrea’le üle liidu 10. aastapäeva tähistamiseks
korraldatud vastuvõtul novembris. Täna, 4. mail tulevad
Koonga põhikooli lapsed aga õppereisile Tallinna, et
tutvuda jäätmekäitlusettevõtete Kuusakoski ASi ja RagnSells ASi igapäevase tööga ning külastada loomaaeda.”
„Meil on väga hea meel, et meie tööd tunnustati. Seda enam,
et Koonga kool on väike põhikool ning võrreldes suurte
asutustega on meie tegevus ikkagi väikeste mõõtmetega,”
sõnas Koonga põhikooli direktor Ülle Andrea. „Projektides
kaasa löönud lastel on väga hea meel auhinna ning ka
jäätmekäitlusettevõtetesse
korraldatud
õppereisi
üle.
Õppereisile läheb peaaegu terve kool, koju jäävad vaid 1. ja 2.
klassi õpilased, kelle tegemised on alles ees.”
Jäätmekäitluse edendaja 2006 auhinna nominentideks
kategoorias töö laste ja noortega olid: Saue Gümnaasium,
Vana-Antsla Kutsekeskkool, Põltsamaa Ühisgümnaasium,
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Kiltsi Põhikool, Väätsa
Prügila AS, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Taebla
Vallavalitsus ja Koonga Põhikool.

„Jäätmekäitluse
edendaja
auhinnast
saab
Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu iga-aastane traditsioon,” rääkis
Eesti
Jäätmekäitlejate
Liidu
tegevjuht
Margit
Rüütelmann. „Laste ja noorte kategoorias välja antud
auhinna eesmärk on tunnustada asutusi, kes aitavad
kujundada lastes ja noortes harjumust jäätmetega
keskkonnasõbralikult ümber käia ja oma elukeskkond
puhtana hoida. Jäätmekäitluse edendaja auhinda antakse
välja veel ka riigiasutuste (2006. aasta võitja Peeter Eek,
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja) ning
omavalitsuste kategoorias (2006. aasta võitja Paikuse
vallavanem Kuno Erkmann).
Eesti Jäätmekäitlejate Liit (www.ejkl.ee) asutati 1996.
aastal mittetulundusühinguna 26 jäätmekäitluse alal
tegutseva ettevõtte poolt. Eesti jäätmekäitlejate Liit on
katusorganisatsiooniks 43 jäätmekäitluse valdkonnas
tegutsevale ettevõttele. Liidu eesmärk on üleriigiliselt
korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete
ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti
on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa
jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. Liidu ettevõtete
summaarne käive moodustab enam kui 90%
jäätmekäitlusturu kogukäibest.
P.S. 4. mail andis Koonga kooli direktor Ülle Andrea
samal teemal intervjuu ka raadio Elmarile.
P.S. Lastele meeldis jäätmekäitlejate liidu korraldatud
ekskursioon
väga,
sest
suurtesse
jäätmekäitlusettevõtetesse eriti ei ole võimalust sattuda,
loomaaias oli vahva ning lõuna hea ja seda kõike 40-le
lapsele tasuta. Loodame, et meie õpilastest kasvavad
keskkonnateadlikud kodanikud.
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Vanapaberi kogumine Koongas on lõppenud.
Järjekordselt lõppes kampaania „ Vanapaber ei ole praht“, milles osalenud
Koonga valla võistkonnad olid edukad. See tähendab, et II – IV kohale
tulid võistkonnad Koonga vallast.
Koonga koolist registreerisime kolm võistkonda. Kolme võistkonna peale
kogusime kokku 6391 kg. vanapaberit.
III kohale tuli Koonga kooli võistkond „Sign 5“ kuhu kuulusid: Marelle Minn,
Merle Kappak, Liina Mäesepp, Genely Paabut ja Mari Mäesepp. Nende panus
oli 2920 kg.
IV kohale tuli Koonga kooli võistkond „Paberikogujad“ koosseisus: Kristjan
Siiman, Jarko Künnap, Ken Annuk, Siim Ubakivi, Kimmo Kuru ja Timo
Krangolm. Nende panus oli 2739 kg.
Ja kõige pisemate võistkonda kuulusid. Triinu Nurmjõe, Mark-Mikkel
Luige, Natalja Pinajeva, Kadi Tamsalu, Liisa Ahi ja Krista Päästel. Nende
panus oli 732 kg.
Suur tänu kõikidele inimestele ja lastevanematele kes aitasid lastel selles
ürituses osaleda. Paberit aitas koguda ja kaaluda Riina Kappak
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Junnumaa konverents
Laupäeval 28. aprillil kella kolmeks päeval kogunesid osa Pärnumaa koduloolasi Koonga koolimajja Junnumaa
konverentsile. Eelnevalt olid kodu-uurijad külastanud Nedremaa puisniitu ja Pikavere küla. Koolimajja oli tulnud ka
kohalikke huvilisi, samuti tantsuringi „Kabujalakesed“ liikmed.
Esimesena esines väikese ettekandega Ella Põldsoo, kellel mõlgub juba ammu meeles teha raamat Junnumaast. Ella
Põldsoo oli aastaid Koonga Põhikooli ajalooõpetaja. Ta kutsus inimesi üles kirja panema oma mälestusi
lapsepõlvest, kooliajast, üldse oma elust. Mitte kellegi elu ei ole igav, seda on huvitav lugeda kaasaegsetel, samuti ka
noorematel.
Mõningate seltside ja raamatukogu ajaloost andis lühikese ülevaate Erika Luige. Esineja märkis, et vaieldamatult oli
suur teene selles, et kultuurielu aastatel 1930 – 1960 Koongas elav oli, õpetajatel Ida ja Eduard Aavekukel. Nad
juhendasid näiteringi, segakoori ja puhkpilliorkestrit.
Kui ettekanne jõudis eelmise sajandi 50-80-ndatesse aastatesse, tuli kuulajatel paljugi tuttavat ette.
Oma isa Alfred Ranna mälestusi Koonga puhkpilliorkestri tegevusest aastatel 1928 – 67 luges Evi Liiva.
Vahepaladena tantsisid tantsumemmed lustakaid seltskonna- ja rahvatantse.
Kuulajatele esinesid veel Mart Liira ja Eduard Rajari, kes soovisid kõikidele koduloolastele ja eelkõige kohalikele
indu oma ilusat, huvitavat ja tänulikku tööd jätkata. Eeskujuks toodi Pikavere küla, kes on oma kodupaigast loonud
vaatamisväärsuse, samuti andnud välja raamatu küla tekkest ja ajaloost.
Evi Liiva

Emadepäev ennetähtaegselt ja üllatustega!
Lõpe kool-lasteaed otsustas emadele pidupäeva korraldada 4.mail. Ja parem ongi! Siis saavad emad
suuremat tähelepanu terve nädala.
Algas kõik kenasti. Piduriides emad-vanaemad, sekka isasid, õdesid ja vendi asustasid tihedalt saali. Pidu
algas. Kuid väikesi lauljaid- tantsijaid polnud näha. Peale tervitust Mare Paarasmalt haaras ohjad lasteaia
muusikaõpetaja Sirje Kaska – vaevalt oli ta rääkima saanud, hakkas ruum kihisema. Vaesed pahaaimamatud
pidulised jagati rühmadesse ja saadeti laiali. Vaat sulle siis mõnusat pidu! Kui lapsed saali jõudsid, oli nende
ehmatus suuremgi. Ei ühtegi emmet ega muud laulukuulajat või tantsuvaatajat.
Siis aga hakkas muusika mürtsuma ja mitmest klassitoast pudenes koridori imelikke tegelasi. Marsiti siis
üksmeelselt saali. Naeruturtsatusi ja äratundmisrõõmu oli laialt. Selgus, et seekord oli laste üllatus suurem
kui külalistel. Lühikese ajaga olid pidukülalistest saanud muinasjututegelased. Kanti ette kolm lühinäidendit
ja üks kaasahaarav tantsunumber. Nii nägid lapsed kakukese seiklusi, taadi kasvatatud naeri kangekaelsust ja
hiigelherneteral pikutavat printsessi. Lisaks muidugi liikumisrühm. Väiksemad lapsed ei saanud vist hästi
aru mis emmedele sisse on läinud, kuid suuremad elasid kaasa ja tundsid omaste näitlemisoskusest
sulaselget rõõmu.
Lõpuks jõudis järg ka väikeste esinejateni. Nüüd said kokkutulnudki nendele ettevalmistatud kontserdi ära
vaadatud. Emmedega pisut tantsu löödud, pakuti kõigile maitsvat kringlit ja morssi ning kohvi. Minu arvates
oli see eriti lõbus emadepäeva kontsert. Suured tänud korraldajatele! Jääme ootama uusi põnevaid
kokkusaamisi.

Marika Erismaa
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Heakorrakonkurss „KAUNIS KODU“

Koonga Vallavolikogu maavaidlus- ja heakorrakomisjon kogunes 02. mail 2007. a. Lõpe raamatukokku, et arutada
ettepanekuid ja võimalusi heakorra edendamiseks vallas, heakorrakonkursi „Kaunis kodu“ tingimusi käesolevaks
aastaks ning nelja sobiva kandidaadi esitamist maakondlikule heakorrakonkursile „Kaunis kodu 2007“.
Otsustati jätkata heakorrakonkursi „Kaunis kodu“ senikehtinud traditsioone ning vallasisene ringsõit kaunimate
kodude väljaselgitamiseks on kavas 6. juunil. Kuna eelmiste aastate kogemustest on teada, et junnud on väga
tagasihoidlik rahvas ja ennast konkursile esitama ei kipu, siis heakorrakomisjon otsustas läbi käia kõik teadaolevad
ilusad või „mitteilusad“ majapidamised, samuti valla territooriumil olevad kalmistud ja tootmisettevõtted. Ärgu
ainult keegi pahandagu, kui komisjon on värava taga ja tahab teie ilusat kodu näha.
Et viimastel aastatel on suvistel väljasõitudel olnud osavõtt väheaktiivne, otsustas heakorrakomisjon sellel aastal
korraldada ekskursiooni koos valla pensionäridega ning sõit läheks Lõuna-Eestisse, mille käigus saaks osa
Vastseliina maarahva laadast ning uudistada Vastseliina linnuse varemeid.
Heakorrakomisjoni ringkäigust vallas ja silmajäänud kaunitest kodudest kirjutame valla lehes edaspidi.
Heakorrakomisjon soovib eelolevaks suveks kõigile vallakodanikele edu ja tugevat tahet ilusa kodu loomiseks.
Heakorrakomisjoni nimel Külli Sepp

Suvel töötavale õpilasele
Viimane kooliveerand paneb paljud õppurid mõtlema sellele, kuidas saabuv suvi meeldivalt, kuid samas
kasulikult mööda saata. Üks võimalus on leida endale taskuraha teenimiseks sobiv töökoht.
Sealjuures tuleb silmas pidada seda, et alaealiste tööaega, tööohutust jne reguleerivad mitmed seadused ja
määrused, millega saad tutvuda Tööinspektsiooni kodulehekülje kaudu: http://www.ti.ee
Töötamise ja palga saamisega kaasnevad aga ka maksukohustused. See tähendab, et Eesti tulumaksuseaduse
kohaselt peavad kõik tulu (sh palka) saanud isikud maksma tulumaksu. Tööl käiv laps maksab tulumaksu
samamoodi nagu täiskasvanu ja talle kehtivad samasugused maksusoodustused.
Kui asud suvel tööle Eestis…
Tulumaksu ja makse(te) arvestamine ja palgast kinnipidamine on tööandja kohustus, seega ei ole sinul vaja
maksude tasumise pärast muretseda. Küll aga peaksid sa teadma, kuidas see käib ja kui suur on sinu
palgasumma peale maksude arvestamist.
Maksuvaba tulu

Eesti elanikele kehtib maksude tasumisel maksusoodustus - maksuvaba tulu. See on osa töötasust, millelt
tulumaksu ei arvestata. Sel aastal on tulumaksuvaba summa 2000 krooni kuus (24 000 krooni aastas).
Et tööandja teaks sinu palgast maksuvaba tulu arvestada, tuleb sul tööandjale kirjutada avaldus maksuvaba
tulu rakendamiseks. Ilma avalduseta ei tohi tööandja maksuvaba tulu arvestada.
Maksud ja maksed
Tulumaks

Palgasumma, mis ületab 2000 krooni, maksustatakse tulumaksuga.
Tulumaksu arvestatakse palgalt tulumaksuseaduses sätestatud määra kohaselt. 2007. aastal on
tulumaksumäär 22%.
Maksed, mis palgalt kinni peetakse

Lisaks pead teadma, et tööandja peab sinu palgalt kinni pidama ka töötuskindlustusmakse (0,6%
palgast) ja kohustusliku kogumispensioni makse (2% palgast). Kogumispensioni makse peetakse
kinni juhul, kui said eelmisel aastal 18-aastaseks või oled juba vanem kui 18-aastane.
See tähendab, et kui said 18-aastaseks 2007. aastal, siis sel aastal sinu palgast kogumispensioni
makset ei arvestata, kui sinu 18 aasta sünnipäev oli eelmisel aastal (2006), siis arvestatakse.
Kogumispensioni makse kantakse sinu isiklikule pensionikontole pensionifondis ja see on raha, mis
sinu pensioni hakkab suurendama. Pensionifondi valikust loe lähemalt Pensionikeskuse kodulehelt:
http://www.pensionikeskus.ee.
Järgneb…
Kui asud tööle välismaal…
Kui lähed suvel tööle välismaale, pead teadma seda, et igal riigil on oma maksuseadused ja
maksumäärad, millega tuleks enne tööle asumist kindlasti tutvust teha. Seda saab teha näiteks
sihtkohariigi saatkonnas Eestis. Ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt leiad lingid paljude riikide
maksuametite kodulehtedele. http://www.emta.ee/?id=1518
Järgneb…
Vajadusel küsi julgesti nõu ja abi Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost või infotelefonilt 8800811.
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03.06
10.06
17.06

24.06
01.07
08.07

Jumalateenistused Mihkli koguduses
kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga
kell 14.00 Palvetund Pikavere palvemajas
kell 11.00 Jumalateenistus
Surnuaiapüha
00
kell 11. Armualauateenistus kirikus
kell 12.30 Jumalateenistus Mihkli kalmistul
kell 11.00 Jaanipäeva jumalateenistus
kell 11.00 Kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga
kell 14.00 Palvetund Pikavere palvemajas
kell 11.00 Jumalateenistus

 564 0300; 445 7599
01.06 – 31.08 Teeliste kirik. Kirik avatud reedel 14 – 18,
laupäeval 12 – 18 ja pühapäeval 11 – 14.
Tulgu õnn teil igal ajal,
öösel, päeval, lõuna ajal.
Olge rõõmsad alati,
sünnipäeval eriti.

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
AUGUST KIKKOP
HELGUR LEMBER
LEMBIT ANTSMAA
MALLE SUUR
JÜRI PÕDER
UNO AASVÄLI
URMAS VAHUR

70
70
65
60
60
50
50

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
Jüri Põder
Riina Kappak
Pikavere Küla Selts

Valmos OÜ on üks juhtivatest kodumaistest spooni tootmisega
tegelevatest ettevõtetest.
Meie ettevõtte koosseisu kuuluvad kaks tootmisüksust asukohaga
Lemmetsa külas Audru vallas ja Kilksama külas Sauga vallas
Pärnumaal. Meie töötajaskond on 230 liikmeline.
Seoses tootmismahu suurenemisega ootame Audru tootmisosakonda:
Spooni ladustajaid
(tasu 35 kr/h+tulemustasu)
Spoonilõikepingi esioperaatorit
(tasu 55 kr/h+tulemustasu)
Koorimisliini operaatorit
(tasu 45 kr/h+tulemustasu)
Pakume:
• stabiilset ning oskustel ja tulemustel põhinevat tasusüsteemi
• väljaõpet vajalike tööoskuste omandamiseks
• transporti tehasesse ja Pärnusse
• transporti tehasesse ja Audrusse ning Jõõpresse
• soodushinnaga toitlustamist
Kui ühest Pärnumaa piirkonnast on tööle soovijaid vähemalt kümme,
paneme ettevõtte poolt käima uue bussiringi , Audru tehas-vastav
piirkond.
Kontakt: OÜ Valmos, Lemmetsa küla, Audru vald ,88311 Pärnu
maakond
personalijuht Tiina Vänt, tel. 44 51705, 53 453209, e-post:
tiina@valmos.ee

Lõpuaktused koolides
Koongas

16. juunil kell 12.oo

Lõpel

17. juunil kell 15.oo

EMMA BRIT KALLIT
02.04.2007
KREETE PÕDRA
08.05.2007
Õpilased, kes on jõudnud kooli
lõpetamiseni väljaspool valda,
andke endast teada 15. juunini
tel. 58039542 või 4462359
e-post: pikkmets@hot.ee

MÜÜA OIDREMA SAUN
Aivar Pikkmets
Tel. 56564976

Palju nooruslikku särtsu,
rõõmsat meelt ja erku hinge,
las need aastad teevad ringe.

M AL L E S UUR
Õnnitleme juubeli
puhul!
Kabujalakesed

Scanfil OÜ on rahvusvahelise kontserni Scanfil OYj tütarfirma.
Kontserni peamisteks tegevusvaldkondadeks on
telekommunikatsiooni, tööstuselektroonika ja lehtmetalli toodete
valmistamine.
Seoses tootmismahu suurenemisega otsime oma Pärnus asuvasse
töökasse meeskonda täiskohaga või suvisele praktikale:
*pulbervärvimisliini abitöölisi (2 vahetuses)
*seadmekappide mehhaanilisi koostajaid (2 vahetuses)
*painutuspingi operaatoreid (2 vahetuses)
*laotöötajaid (1 vahetuses)
Sobiv kandidaat eeltoodud ametikohtadele on õppimisvõimeline
meesterahvas, kes on valmis tegema ka füüsilist tööd. Väljaõpe
kohapeal.
Samuti otsime elektroonikatoodete koostajaid. Töö eeldab
rutiinitaluvust. Sobib naistele.
Tööajad:
ühes vahetuses töötades 8.00-16.30 ning kahes vahetuses töötades
6.00-14.30/14.30-23.00.
Töökoht asub Pärnus, Vana-Sauga 40. Kandideerimiseks saata CV
ja avaldus posti teel või e-postiga aadressil heli.kubar@scanfil.com.
Vajadusel jagab lisainfot personalijuht Heli Kübar telefonidel 446
4848 või 5656 8220.

Otsin oma klientidele maju ja
kortereid vallas.Aitan vormistamisel
ja notaritasude maksmisel.
Oodatud kõik pakkumised.
Virve tel. 4427912 GSM 5142650
Pmc Kinnisvara OÜ

Aega EVP-de hüvitamise
taotlemiseks on veel vaid kaks
kuud, kuni 02. juulini.
saab infot
erastamisväärtpaberite
keskregistri infotelefonilt
671 5190
www.fin.ee/evp
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EMA
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Gen Gnezdov
Ema on lapserõõm,
ta on nagu magus sõõm.
Ema on armas minule,
ema on armas ka sinule.
EMAKE
Madis Mihklepp
Ema, ema ,emake,
ta meil päris kenake.
Hommikul, kui ärkan,
kohe teda märkan.
Kohvi meile keedab,
kõhud täis siis söödab.
MA TEEN EMALE HEAD
Marii-Heleen Lohu
Emale ma korjan lilli,
Väikseid , armsaid sinililli.
See ta meele rõõmsaks teeb
ja teda rõõmustan ma veel ja veel.
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Kuid rohkem kui sinililled
rõõmustab teda see,
Kui oma toa ma korda teen!
Seda ikka püüan ma,
et talle rõõmu valmistada.
MINU EMA
Mait Reinart
Minu ema Maris
meie tuba haris.
Minu kallis ema
lilli kogub tema.
MINU EMA!
Karmo Kaljula
Minu ema killi-kalli,
elab Sepa talus Kallis!
Ta on mulle nõnda kallis
nagu minu kodu Kallis!

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

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

