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Hoolitsetud kodud kaunistavad valda
31. augustil sai teist korda selle suve jooksul heakorda vaatamas käidud. Eks ole ikka ja jälle
korratud, et seal, kus heakord on kogu aeg au sees olnud, on see edaspidigi ja hea meel on uutest
tegijatest. Nätsis on Annuse talu kenasti korda tehtud, Koongas on omale kauni kodu rajanud Asta
ja Ain Kuru. Kallis on ilus Maili ja Mati Talvingu elamine ning Lõpel Aino Aonurme, Merike ja
Alar Kesteri, Eha ja Anton Siimani ning Vilma ja Artur Aia koduümbrused.
Kortermajadest paitasid silma Koonga pikk maja, Oidremaa 1. ja 7. maja ja Lõpe nr. 2. majapool,
kus elavad perekonnad Andrei ja Senter.
Kasimatusega torkasid silma Oidrema 3. ja 5. maja, Lõpel 3. ja 8. maja Tarva töökoja ümbrus ja
Arno Juha krunt, mis on aastaid niitmata ning mis rikuvad nende külade üldilme.
Kevadel sai esinenud puudustele kriitikat teha ja pilt on ka märgatavalt paranenud nii Mihkli
kalmistul kui ka Lõpe külas. Mihkli kalmistul oli ikka veel räämas vabadussõja ausammas, Lõpel
sauna tagune ja 3. maja ja kiigeplatsi vaheline ala. Kortermajade elanikele peaks südamele panema,
et valla masinatega saab küll muru niidetud aga rõdualused ja maja seinaääred tuleb ikka ise korda
teha.
Loete ja mõtlete, et enam ei tehta endistest heakorra konkursside võitjatest väljagi, aina kiidetakse
uusi tegijaid. Ausõna, me pole teid unustanud, au ja kiitus teile kõigile. Lihtsalt tahaks ergutada üha
rohkem ja rohkem inimesi hoidma oma koduümbrusi korras - siis on terve meie vald kenam ka
võõra inimese pilgule, kes juhtuvad meie kanti külastama. Ja omalgi ilusam elada, kui ümbrus
kaunis.
Kahju, et suvel planeeritud ekskursioonile tulejaid nii vähe oli, et olime sunnitud selle ära jätma.
Tundub, et maarahval on suvel ikka
väga palju tööd ja pole aega lusti
sõita. Et tulevikus sellist apsu ei
tuleks, palume kõigil ekskursioonile
sõita tahtjail oma arvamust avaldada;
millal on parim aeg ja kuhu sõita
tahetakse. Arvamust avaldada saab
juba õige varsti, konkursi võitjate
premeerimisel. Nii, et pange aga pead
tööle ja meie paneme soovid kirja.
Jõudu ja jaksu kõigile tublidele
kodukaunistajatele ka edaspidiseks.

Heakorra komisjon
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Käisime Türi ja Paide kaunimates koduaedades.
Augusti lõpupäevil avanes võimalus neljal,
meie valla heakorraga seotud inimesel, osa
võtta
maakonnavalitsuse
korraldatud
ekskursioonist Türile ja Paidesse.
Türil näidati meile nelja kaunimat koduaeda.
Heakorra poole pealt olid need aiad tipp-topp
korras aga selgelt oli tunda võidujooksu, et
heakorra konkursil ikka naabreid üle trumbata.
Miks muidu oli ühes väikeses aiakeses kaks
välikaminat
istumiskohtadega
ja
kaks
purskkaevu. Suur osa aiast lillepeenarde all ja
üsna väheke muru. Hiljem selgus, et seal elab
pensionäridest abielupaar, kes kõik oma aja
aiale kulutavad. Teises aias oli ruumi palju ja
tundus, et selle maja omanikul on hästi paks
rahakott. Kõike oli ülivõrdes: palju muru, palju
lillepeenraid, palju potililli amplites rippumas
igas võimalikus kohas. Selles aias ei meeldinud
mulle üks lillepeenar, kus oli kasutatud
lillepostamentidena vanu roostes piimanõusid.
Iseenesest on see ju huvitav idee, aga mitte
linnaelamu õues. Kusagil talu õue peal oleks
selline asi omal kohal. Kolmas aed oli väike ja
üsna tavaline, välja arvatud muru sisse tehtud
erikujulised platsikesed, mis olid täidetud
liivaga. Maja perenaine on otsustanud oma aias

01.oktoobril

18.00

kasvatada kultuuristatud metsamarju. Nii leidus
selles aias mustikaid, murakaid ja jõhvikaid.
Maja taha basseini koguti ka räästavett aia
kastmiseks, nagu meie vallas kevadisel
heakorra ringkäigul Mihkli tammiku ääres
Põldel näha võisime. Neljas aed oli kõige
rahulikum. Ilus hekk kogu krundi ümber, avaral
muruplatsil madalate okaspuuvormide rühmad,
mis olid killustiku ja kaunikujuliste kividega
ümbritsetud, ilu- ja tarbeaia vahel kena
astanguline
kiviktaimla,
kokkupandavale
aiapaviljonile oli laudpõrand alla ehitatud, et
istumiskoht vihmase ajaga poriseks ei läheks.
Kõik oli hästi läbimõeldud ja harmooniline.
Edasi läks sõit Paidesse. Seal tutvustasid linna
arhitekt ja haljastusagronoom Paide vallimäe,
linna keskväljaku ja Lembitu pargi haljastust.
Paide keskväljak oli pälvinud meie presidendi
kiituse 2003.a., kui kauneim linna keskväljak
Eestis. Veel käisime kahes koduaias, millest
ühes
oli
madalate
okaspuuvormide
kollektsiooniaed ja teine väga kena koduaed kus
oli hästi palju lilli.
Oli tore reis ja saime mitmeid ideid, kuidas on
võimalik oma koduaedasid huvitavamaks teha.
Moonika Kangur

LÕPE klubis

PENSIONÄRIDE PIDU
Peoga tähistame ühtlasi ka rahvusvahelist eakate päeva.
Õhtu sisustavad Pärnu kolledzi tudengid.
Esinema tuleb Voldemar Kuslap.
Tantsuks Paavo&Bolero.
Osavõtu tasu 25 kr. tasuda hiljemalt 28.septembriks valda Mallele, Lõpel päevakeskuses
Talvile või Oidremal Vaikele.
BUSSIDE VÄJLUMISAJAD
I ring – Mihkli 16.45, Järve 16. 50, Tammaru 17.00, Ura 17.05, Salevere 17.20, Pikavere
17.25, Koonga 17.30, Irta 17.35, Kalli 17.45
II ring – Oidrema 17.20, Tarva 17.30, Rabavere 17.45
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Märkamatult on kätte jõudnud sügis, kuid mitte sellepärast, et ilmast oleks aru
saada, vaid ikka sellepärast, et lapsed läksid kooli. Kui ilma järgi vaadata, siis
pole tänavu õiget suve olnudki ja ega vist tule ka, nii et hakkame kohe järgmist
ootama. Kalendris käib aga kõik kindla korra järgi ja siin eksimisvõimalust
pole, sügis on kätte jõudnud.
Siinkohal oleks ehk paras aeg kirjutada ka väheke vallavalitsuse tegemistest.
Vahepeal on üsna pikk paus olnud, aga siin peale oma enese laiskuse küll
kedagi süüdistada pole.
Jääb üle lubada edaspidi kasvõi natukene usinam olla ja teha seda sagedamini.
Sissejuhatus sai pikk, aga nüüd asja juurde. Kahtlemata selle suve kõige suuremaks tegemiseks oli Koonga Põhikooli renoveerimine. Vahetatud on aknad ja
välisuksed ning maja on kaetud ka soojustusega, mis on andnud hoonele uue ja
nooruslikuma välimuse. Vähemtähtis pole ka see, et antud tööde tagajärjel on tunduvalt paranenud maja
soojapidavus ja sama kütmise juures peaks temperatuur sees olema 5-7 kraadi kõrgem ja kõik madalast
temperatuurist tingitud õppepausid peaksid ka minevik olema. Kuidas maja peale noorenduskuuri välja näeb,
on võimalik vaatama tulla ka kooli vilistlastel juba 02. oktoobril, kui toimub Koonga kooli 85-nda
aastapäeva tähistamine ja koolimaja ise saab 30 aastat vanaks.
Renoveerimise maksumus oli 1 250 000 krooni, millest 850 000 saime riigilt ja 400 000 on vallapoolne
panus. Veel õnnestus meil tänavu suvel saada toetust 350 000 krooni hasartmängu maksust staadioni
renoveerimiseks. Kui ilm vähegi lubab, siis tööd peaks saama tehtud veel sel sügisel ja staadion saab uued
jooksurajad ja kõrgushüppesektori.
Tänavu sügisel on meil tulemas veel üks juubel, nimelt saab 35. aastaseks Lõpe klubihoone. Ka seal oleme
remonti jätkanud ja korda on tehtud raamatukogusse viiv koridor ja katus ning remonditud on ka aknad. Üle
värvisime klubi põrandad ja töö käib veel peasissekäigu korrastamisel. Maja sünnipäevaks, mille tähistamine
toimub 06. novembril, on ka need tööd lõpetatud ja peole on kutsutud kogu vallarahvas vaatama maja ja
nende esinejate etteasteid, kes seal tegutsevad.
Veel üheks suuremaks ja väga vajalikuks ettevõtmiseks on olnud Lõpe lasteaia tualeti renoveerimine, mis oli
siiani tõesti väga kehvas seisukorras ja vajas remonti juba ammu.
Pesemisvõimaluse sai Oidrema külakeskus, kus oli seda väga vaja.
Remonditud said veel Lõpe ja Koonga bussiootepaviljonid, kus aastad on teinud oma töö ning kaasa on
aidanud huligaanid. Peale värskenduskuuri on need taas täiesti kasutatavad.
Sama probleem on veel Mihkli, Tammaru ja Irta paviljonidega, kuid siin läbirääkimised käivad Pärnu
Teedevalitsusega, sest nimetatud paviljonid kuuluvad neile, kuid lahenduse loodame ikka leida.
Eks tegemisi on olnud teisigi, kuid suuremad ja tähtsamad vallarahva seisukohalt said siinkohal üles loetud.
Kui aga vaadata eelseisvale sügisele laiemalt, siis võime öelda vallarahva rahustuseks, et kõik läheb suhteliselt normaalselt. Koolid ja lasteaiad töötavad, talveküte on varutud ja ettevalmistused kütteperioodiks käivad.
Seega soovin kogu vallarahvale ilusat ja pikka sügist, sest õiget suve pole nagunii olnud ja et põllumehed
oma esimese eurosügise kenasti üle elaksid ja saagid salve saaksid ning võiksime rahuliku südamega talvele
vastu minna.
Selleks teile jõudu ja jaksu!
Vallavanem Andres Hirvela

Ühise jäätmekava koostamisest.
Vastavalt 01. mail 2004. a. jõustunud uuele Jäätmeseadusele peavad kõik omavalitsused koostama
jäätmekava, mille alusel tuleb läbi viia selle aasta lõpuks avalik konkurss jäätmevedaja leidmiseks.
Selle ülesande lahendamiseks leppisime kevadel oma piirkonna 5 vallaga – Audru, Lavassaare, Tõstamaa,
Varbla ja Koonga – kokku ühise jäätmekava koostamises ning selle alusel ka ühise hanke korraldamises
jäätmevedaja leidmiseks. Eesmärgiks oli läbi ühise konkursi kallutada pakutava teenuse hinda madalamaks.
Nüüd ongi 5 valla jäätmekavad volikogudesse jõudnud ning Koonga Vallavolikogus tuleb ühine jäätmekava
arutlusele 29. septembri 2004. a. istungil.
Odavam jäätmeveo hind on väga oluline iga vallaelaniku jaoks, sest 2005. aastast tõuseb prügilasse
ladestatava jäätmetonni eest riigile makstav tasu neli korda, Paikuse prügila valmimisel küsitakse
sorteerimata jäätmete eeest umbes 400 krooni tonnist.
Seega on väga oluline vähendada sorteerimata jäätmete kogust, alustades tekkivate jäätmete sorteerimisega ja
eraldi kogumisega juba kodus, sest paberi, papi, klaastaara, plekktaara, tetrapakid jmt. saab muudest
jäätmetest eraldada ning neid ei pea ladestama prügilasse, vaid saab suunata taaskasutusse. Sorteeritud
jäätmed saame üle anda vaid veoraha eest.
Prügilasse ladestatavate jäätmete vähendamise ning sellest tulenevalt ka jäätmete üleandmise tasu
vähendamise võimalusi ongi välja pakutud viie valla ühises jäätmekavas.
Jäätmekavaga saate tutvuda vallamajas.
Silver Seegar

4

JUNNUMAA KUUKIRI

TEADMISEKS METSAOMANIKELE
Alates 07.märtsist 2004 jõustusid muudatused
metsaseaduses.
Metsaomanik võib oma metsas raieid teha kinnistu
asukohajärgse keskkonnateenistuse loal.
Enne metsaseaduse muudatuste kehtima hakkamist
esitatud metsateatises kavandatud ja asukohajärgse
keskkonnateenistuse poolt mittekeelatud raieid võib
teha kuni 2004.aasta 31.detsembrini.
Uue korra järgi peab raie tegemiseks loa saamiseks
metsaomanik esitama nõuetekohase metsateatise
kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele
isiklikult ja allkirja vastu selle üle andma või
edastama tähtkirjaga postiasutuse kaudu. Raiet
lubavate märgetega metsateatis tagastatakse
metsateatise esitajale kas allkirja vastu või posti teel
tähtkirjaga 15 tööpäeva jooksul metsateatise saamisest. Metsaomanik tohib alustada metsateatises
lubatud raiete tegemist pärast keskkonnateenistuselt
metsateatise tagasisaamist. Peale 07.märts 2004
esitatud
metsateatistes
näidatud
ja
keskkonnateenistuse poolt lubatud raieid tohib teha ühe
aasta jooksul metsateatise esitajale kättetoimetamisest arvates.
Raietööd alates 01.01.2005 ainult kehtestatud
kavade alusel.
Alates 1. jaanuarist 2005. aasta saavad metsaomanikud uuendus-, harvendus- ja valikraieid teha
ainult
kehtestatud
metsamajandamiskava
olemasolul. Valgustus- ja sanitaarraiete tegemiseks
oma metsas ei ole kehtestatud metsamajandamise
kava vaja. Metsamajandamiskavade koostamine ei
ole kohustuslik nendele kinnistutele, kus metsa
pindala on alla kahe hektari.
Enne “Metsaseaduse” §-de 51 ja 52 jõustumist
koostatud metsamajandamiskavad ja metsa majandamise soovitused ning kuni 2004.a. 1.maini

metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku
koostatud
metsamajandamiskavad
kehtestab
Metsakaitse-ja Metsauuenduskeskus.
Kava
kehtestamiseks
peab
metsaomanik
asukohajärgsele keskkonnateenistusele esitama
taotluse , mis peab sisaldama taotleja kohta
vähemalt järgmisi andmeid:
1)nimi ja registri-või isikukood;
2)aadress ja sidevahendite numbrid;
3)esindaja ja/või kontaktisiku andmed;
4)metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovituste tagastamise viis
Taotlusele peavad olema lisatud:
1)metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovitus paberkandjal
2)peale metsamajandamise kava või soovituse
koostamist metsa majandamisel tehtud metsamajandamistööde nimekiri, kusjuures iga tehtud töö
kohta peab olema märgitud vähemalt tööga
hõlmatud maa-ala suurus ning kvartali(selle
olemasolu) ja eraldise number, töö nimetus ja
lõpetamise aeg (aasta).
Metsateatise
vormi,
metsamajandamiskava
kehtestamise
taotluse
vormi,
tehtud
metsamajandamistööde nimekirja vormi ja
vastavat informatsiooni selle kohta on võimalik
saada Pärnumaa keskkonnateenistusest Paul
Kerese 4 tel.447 7375; 447 7379 ning kinnistu
asukohajärgse valla metsaspetsialistilt Mihkel
Luige tel. 503 0814.
Pärnumaa keskkonnateenistus

Metsamajandamiskava muudatused seadusandluses.
Metsamajandamiskava kohustuslikkusest...
Vastavalt Metsaseaduse muudatusele muutub metsamajandamiskava kohustuslikuks. Seaduse järgi
koostatakse metsamajandamiskava maale, mis on metsamaana maakatastrisse kantud. Erandina koostatakse
metsamajandamiskava maale, mis on maakatastrisse kantud mõne muu maakategooriana, näiteks: muu maa,
looduslik rohumaa vms., juhul kui maa on puittaimestiku kasvukoht pindalaga 0,5 ha või enam ning vastab
vähemalt ühele alljärgnevatest kirjeldustest:
•
seal kasvavad puud kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti
•
seda majandatakse puidu ja teiste metsasaaduste saamiseks või seal säilitatakse puittaimestikku
Metsaseaduses nimetatud viisidel kasutamiseks, näiteks looduse kaitseks, keskkonnakaitseks,
sanitaarkaitseks, rekreatsiooniks, teadus- ja õppetööks, jahinduseks või riigikaitseks.
Metsaseadust, sellest tulenevalt ka metsamajandamiskava koostamise kohustust, ei rakendata:
•
parkides, haljasaladel, marja- ja viljapuuaedades, puukoolides, dendraariumides, kuni 20 m laiustes
raudtee-, maantee- ja põllukaitsehekkides ja -ribades, puude ja põõsaste istandustes ning veejuhtmete
kaitseribades
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maatükil, kus projekteerimistingimused või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat
maakasutust
•
eraomanikule kuuluval metsamaana maakatastrisse kandmata maal, kus puittaimestiku keskmine vanus ei
ületa 20 aastat.
Metsaseaduse järgi ei laiene metsamajandamiskava koostamise kohustus kinnistule, kus metsa pindala
on kuni 2 (kaks) hektarit.
Metsakorraldaja...
Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde tegevusluba omav isik. Siinkohal on oluline teada, et
tunnustatud (tunnistusega) metsakorraldaja ning seaduses nimetatud: metsakorraldustööde tegevusluba omav
isik on erinevad isikud. Käesolevast aastast alates kvalifitseeritakse Eestis ka metsakorraldajaid ehk
taksaatoreid ning tunnustatud metsakorraldaja on isik, kes on sooritanud metsakorraldaja eksami ja katsetöö
ning kellele on Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse poolt välja antud tunnistus, mis tõendab
metsakorraldaja eksami ning katsetöö sooritamist. Metsakorraldustööde tegevusluba omav isik on
juriidiline isik, üldjuhul era- või riigiettevõte, kellele on väljastatud Eesti Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskuse poolt metsakorraldustööde tegevusluba, mis annab õiguse teha
metsakorraldustöid. Metsamajandamiskava koostamine ning välja andmine on üks osa metsa
korraldamisest. Metsa korraldamise osad on veel metsa inventeerimine ning metsa majandamise hindamine.
Metsakorraldustööde loa võib loa andja kehtetuks tunnistada kui loa omaja on korduvalt või oluliselt
rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid. Tunnustatud metsakorraldajate nimekiri ning
tegevusloaga metsakorraldusettevõtete nimekiri on nähtav Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse
interneti kodulehel aadressil: http://www.metsad.ee
•

Metsamajandamiskava...
Metsamajandamiskava koostatakse riigihangete kaudu eelarve võimaluste piires. Riigihange
korraldatakse 1 kord aastas ning metsamajandamiskavad koostatakse korraldamata kinnistutele
valikuliselt. Metsamajandamiskava koostamise võib tellida ja selle eest tasuda ka erametsaomanik,
sellisel juhul on tulemus kiirem ning vahetum. Metsa majandamiseks koostatakse
metsamajandamiskava riigile mittekuuluvas metsas kinnistute kaupa, riigile kuuluvas metsas
metskondade või muude majandamisüksuste kaupa. Metsamajandamiskava koostatakse vähemalt iga
kümne aasta järel. Metsaomanikul on õigus teha omapoolseid täiendavaid ettepanekuid
metsamajandamiskava sisu osas, hüvitades selleks tehtava lisatöö kulutused. Kaitsealal paikneva
metsamajandamiskava
kooskõlastab
metsakorraldustööde
teostaja
kaitseala
valitsejaga.
Metsamajandamiskava sisaldab vähemalt:
metsamaa plaani koos metsa kirjeldusega ja metsaosade seotust ümbritseva situatsiooniga
õigusaktist või planeeringust tulenevaid metsa majandamise kitsendusi, kasutamise eesmärke ja neile
vastavaid metsakategooriaid, metsa kasutamise viise ja neid soodustavaid metsa majandamise võtteid
kaitse- ja tulundusmetsas maksimaalselt lubatavat uuendus- ja harvendusraie mahtu ning raiekõlblike
metsaosade loetelu
püsimetsana majandamiseks sobivate metsaosade loetelu ja neis maksimaalselt lubatavat valikraie
mahtu
metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede
ehitamise ning valgustus- ja sanitaarraie tegemise soovitusi
bioloogilise mitmekesisuse elementide kirjeldust ja nende säilitamise abinõusid
hinnangut metsa senisele majandamisele
Lisaks on metsamajandamiskava tiitellehel kohustuslik eraldi ära näidata planeeritud uuendus- ning
hooldusraiete maht ning välitööde teostaja ning metsaomaniku andmed.
•
•

•

•

•

•
•

Metsamajandamiskava kehtestamisest...
Metsamajandamiskavad kehtestab Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Kehtestamisel kontrollitakse
metsamajandamiskava ja inventeerimisandmete vastavust õigusaktidele. Valikuliselt kontrollitakse
välitöödel kogutud andmeid. Otsus metsamajandamiskava kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta
tehakse 1 kuu jooksul ning otsus tehakse teatavaks 7 päeva jooksul. Seega võib maksimaalselt kehtestamine
aega võtta u. 5 nädalat. Kehtestatud metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed
koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed kantakse metsaregistrisse ning
metsamajandamiskava kehtestamise otsuses märgitakse eraldi ära lubatavate raiete maksimaalsed mahud
raieliikide lõikes.
Järgneb…
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Scouts pataljon/6

V.Tamm
II JÄLLE RIVIS

1992. aastaks
olid uuesti ellukutsutud Kalevi ja Kuperjanovi
üksikjalaväepataljonid. 61 aastat
pärast pataljoni likvideerimist loodi
Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega 29. märtsil 2001.a. taas
Skautspataljon (ESTBAT) Balti
pataljoni
(BALTBAT)
Eesti
Mälestuskivi vendadele Pinkadele
kontingendi
baasil
asukohaga
Viljandimaal Kärstna mõisa Murikatsi
karjamõisa juures.
Paldiskis.
Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002.a. määruses nr. 172 “Kaitseväe ülesehitus”
nimetatakse väeosa juba Scouts-pataljoniks. Vastavalt sellele määrusele
nimetab ka väeosa end nüüd Scouts-pataljoniks.
Scouts-pataljon on ettenähtud osaliselt NATO operatsioonideks ja
äkkrünnakute tõrjumiseks. Kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon peab
olema valmis lahingülesandeid täitma aastaks 2005.
Scouts-pataljon on Eesti kõige kiiremini arenev väeosa, mis koosneb
elukutselistest sõjaväelastest. Selle poolest erineb ta teistest väeosadest.
Sinna teenima ei võeta igaüht. Nõutav on Eesti kodakondsus, keskharidus,
eelnevalt läbitud ajateenistus, eesti keele valdamine ja hea füüsiline vorm. Ei
võeta kriminaalkorras karistatuid.
Väljaõpe koosneb relva-, taktika-, esmaabiõppest ja füüsilisest
ettevalmistusest. Läbitakse võõrkeele kursus. Palk sõltub teenistusajast,
auastmest ja ametikohast. Puhkus on 35 päeva aastas. Nädala kestel elab
väeosa põhiliselt Paldiskis, kuid lubatakse ka kodust käia.
Pataljon omab moodsaima varustuse ja relvastuse.
Praegu on pataljoni koosseisus 250 inimest, neist 18 ohvitseri, 19 vanemallohvitseri, ülejäänud kapralid ja reamehed. Pataljonis teenib naisi 7%
isikkoosseisust. Nad on tublid ja vaatamata sellele, et isikkoosseisule
esitatakse kõrgemaid nõudmisi kui teistes väeosades, saavad oma
ülesannetega hästi hakkama.
Scouts-pataljonist võib kujuneda Eesti kaitseväe eliitväeosa.
Pataljon koosneb praegu 3-st kompaniist.
1)Kompanii ülem leitnant Tarmo Safronov.
2)Lahingutoetuskompanii, ülem leitnant Eero Kinnunen. Koosseisus on
miinipilduja-, tankitõrje- ja pioneerirühm.
3)Staabi ja tagalakompanii, ülem leitnant Guido Põldoja. Koosseisus luure-,
staabi-, toitlustus- ja hooldusrühm. Pataljon allub maaväele ja kuulub
jalaväebrigaadi koosseisu ja selle ülema otsesesse alluvusse.
Pataljoni ülem on major Artur Tiganik, staabiülem kapten Vahur Murulaid.
(E.H. Pinka. Scoutspataljoni loomisest taassünnini –85) Lõpp

***
Eesti Skautide Ühing kinkis scoutspataljonile väeosa lipu. Paldiskis
scoutspataljoni rivistusel andis lipu väeosale üle president Arnold
Rüütel. Tseremoonial osalesid kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo
Kõuts ning Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm.
Scoutspataljonile väeosa taasasutamise kolmandal aastapäeval kingitav
lipp on sarnane pärast Vabadussõda pataljonile kingitud lipuga, mille
ühel küljel on kujutatud skautluse kaitsepühakut püha Jüri valge
hobuse seljas lohet tapmas. Lipuvarda tipu kujundamisel on kasutatud
skautluse sümbolit liiliat.
EPL
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Ristsõna nr.32
1

2

14

3

4

15

35

46

5
16

24
34

V.Tamm

25

17
26

56

57

65

66
72

49

68

73

92

93

100

94

107
113
120
128

135

39

50

51

40

121

59

136

85

97

86

87

109

114 115

116 117

23
32

44

33

45

54

55
62

63

64

71
78

79

89

90

80
91

112

118
124
132

125 126
133

138

146

88

22

13

99

110 111

123

137

145

77

12

104

108

141
144

76

98

130 131

140

61

11

31
43

53
60

75

96

42

70

84

122

129

41

21
30

52

102 103

105 106

127

20

69

95

101

119

38

83

10

29

74

82

9

19

58
67

8

28

37
48

7

18
27

36
47

81

6

134
139

142

143

147 148 149

150 151 152

Horisontaal:1.E olümpialane-arst. 7.E olümpialane. 10.E heraldik. 13.Koht Illuka vallas. 14.Ekutus. 17.Mäeküla… 22.E olümpialane.
23.Mägi Laoses, 2820m. 24… ja lase teistel ka elada. 25.semester. 27.Üks põhjarahvas. 29.Õisloom. 33.Koht L-Virus, Vihula vallas.
37.Siss. 38.Riigikogu. 40 E dirigent (in+n). 41.Kõrge Saksa riigi ametimees. 43.Asula K-Itaalias. 46.Tsenter. 47.Ohjeldamatud
prassingud. 51.Putukate surm.54.Veokijuht. 55.Noot. 56.E muusik. 57.Värvimullad. 58.Korter. 61.Ettevõtted. 66.Inimese abimees.
67.Tupikus. 70.Ilma mõistuseta. 72.Koht Puhja vallas Tartumaal. 74.Suure mängu väike vigur. 75.Üks täishäälik ja kolm
kaashäälikut. 78.Kõrvutiseisvad tähed. 79.Sõsara. 80.Egiptuse päikesejumal. 82.Elektronvolt. 83…võtab võimust. 84.Maletaja.
87.Hirmsa hooga. 90.Virutas, lõi. 92.Kuumutamisel tihkeks massiks sulanud. 96…ma.98.Vekker. 99.Itaaliakeelne jaatus. 100.Tegi
ilusaks. 102.Terasest toestav sõrestik. 104.Neodüüm. 105.Teatud ruumid ülikoolis. 100.Vanuse. 110.Sinuni.113.Putka. 117.Koht
Rapla maakonnas. 118.Oli. 119.Tseerium. 120.P…laht Uus-Guinea rannikul. 123.F…, tuntud headuses tööriist, nimetus. 125.Lepa
õis, 127.Linn Uus-Guineas. 129.Joovastav jook. 132.Kaardimäng. 135.Raskemeelsus, elutüdimus. 139.Naistepäeval kulub palju.…
140.Taevasele liikumisteele. 142.E olümpialane. 143.Viinanina. 144.Üks arv saksakeeles. 145.Koht Palamuse vallas. 152.Taara.
Vertikaal: 1.E olümpialane. 2.Kääne. 3.Teatmik. 4.Vene jõgi. 5.Jäätis saksa k. 6.Mahuti. 7Tuulium. 8…pudel (joogi). 9.Ei tunne raha
numbrit. 12.Asula Kasahhimaal. 13.Nõusolek. 16.Kuulus vene luuraja. 17Märge retseptil (“Võta”). 19.Võimekuse hinnang males.
20.Kirre (ingl.k). 21.K…(labakud). 26.Ilus kevadkuu. 30.…iiv. 32.Oleme tähestikulises järjekorras. 33.Automark. 35.Puri.
36.Jupiteri kaaslane. 37.Joodik. 40.Sedapsi. 44.N nimi. 49…rool. 50.Liiklusvahend. 53……us, intervjuu. 55.Lõunamaa loom.
59.Kaluri tööriist. 60.Aafrika riik. 62.Rada. 63.Saksa sõjaväepolitsei. 69.Asendaja. 73.Esineb Hollandi nimede ees. 76.E
olümpialane. 77.RE-bemoll. 81.E olümpialane, in?n. 86… ja lillepidu. 88.Väärusuliste nimetus muhameedlastel. 89.Raisatu, sai
muidu vaeva nähtud. 91.Esineja kellegi nimel. 94.Unustus. 95.Kaksis. 106.N.nimi. 111.EL riik. 113.Eriti madal bass. 114.M nimi.
115.Kosmeetiku tööriist. 117.Samuti. 119.Unistuste saar Vahemeres. 120.Kaitsekeha (meditsiinis). 121.Kiskja. 122.Husaari kuub.
124…s, kallis Soome k. 126.Rahvusooper. 128.Ajalooliselt kuulus jõgi Saksamaal. 131.Kääne. 133…mees. 136.Pikk vokaal. 138.N
nimi. 145.Rahulik ja tasane viinaviskaja. 146.Org.”noor Isamaa”. 148.Koht Pärnumaal, Tali v. 149.Tantsud. 150.Halvustavalt poiste
kohta. 151.Kõrvutised tähed. 152.Pariisi Püha Jakobi kloostri jüngrid.
25
26
27
28
29
30
31
kokku
Ristsõna nr.31 lahenduslause:
1
Iljina Talvi
1
1
1
1
1
1
1
7
KUUBA
VEEPALLINAISKOND,
RISTIGA
2
Kibur Daisi
1
1
1
1
1
1
1
7
KAPTEN
3
Koit Kalju
1
1
1
1
1
1
1
7
4
Lootsmann Kalju
1
1
1
1
1
1
1
7
Ristsõna nr 32 lahenduslause: 68 141 18 112
5
Luur Evi
1
1
1
1
1
1
1
7
31 57 39 133 8 97
121 138 107 23
6
Pikkmets Aita
1
1
1
1
1
1
1
7
85 101 128 106 65 103 45 71 147 90 48 34
7
Pärn Salme
1
1
1
1
1
1
1
7
152 42 10 93 130 142 60 11
8
Soome Ain
1
1
1
1
1
1
1
7
Vastuseid ootan 15-ndaks kuupäevaks.
9
Tammann Alfred
1
1
1
1
1
1
1
7
10
11

Tammearu Nora
Truus Leili

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

6
6

12

Viita Jaan

1

1

1

1

1

1

1
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HEAD LAHENDAMIST!
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
26.09
30.09

kell 14.00
kell 17.00

kell 14.00
kell 11.00
10.10 kell 14.00
17.10 kell 14.00
kell 16.00
24.10 kell 14.00
31.10 kell 14.00
 564 0300
03.10

Neljapäeval

Jumalateenistus
Mihklipäeva jumalateenistus. Armulaud.
Osalevad praostkonna vaimulikud
Jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Jumalateenistus. Armulaud
Usupuhastuspüha jumalateenistus

30. septembril kell 17.00
Mihkli kirikus
Mihklipäeva
jumalateenistus.
Osalevad Lääne
praostkonna vaimulikud.
Jutlustab
õpetaja Kristel Engmann.

Õnnitleme septembri
sünnipäevalapsi!

KIRTI STERN 11.08.2004

MIHKEL JUKKUM
86
SALME-LISETTE MEIER81
ANTON AAVIK
80
HILJA LIMMERT
75
HELMI LAUR
75
ARVO JUHKAM
65
AILE ARDAN
65
LEINO KAARE
65

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Ostame kase paberipuud ja
Täname südamest kõiki sugulasi, sõpru
3m küttepuud
ja tuttavaid, kes meie kalli memme
hind soodne,tasu kohe
****
HELIN KALMARU
Müüme:
mälestust kalliks pidasid ja tema *Kuivatis kuivatatud, lõhutud
viimase puhkepaiga lilledega küttepuid
saetud ja lõhutud küttepuid
kaunistasid. *tooreidTammaru
Farm, Koonga
Omaksed
Tel:5238852

Maie ja Kalle!

Moonika ja Tõnu!
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Õnn ja rõõmud te endale hoidke,
käsikäes mured ja raskused võitke.
Tüli ja riid jätke võõraste hooleks,
siis jääte alati armsaks ja nooreks!
Südamlike õnnitlustega Endla
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Maie ja Kalle!
Soovime, et hele päike
kaua valgustaks te teed.
Saagu suureks rõõm
ja mure väikseks.
Jätkugu teil ikka ühist meelt!
Palju õnne 30. pulma-aastapäeval!
Nadja ja Heino

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

