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Teeremont kogub hoogu
Pihta vald laseb
tänavu valla teid
remontida ligi
poole miljoni
krooni eest, juba
on remonditud
teelõik Sandlast
Kukessaareni ning
töösse on minemas mitmed teelõigud Vättal.
“Sandla- Kukessaare
teelõik on remonditud,
Vättal on suve teisel poolel
kavas korda teha Laheküla
ja Ennu küla teelõigud,”
lausus Pihtla vallavanem
Tõnu Hütt. Lisaks on Saarte Teedevalitsus teinud mitmel valla teel riigi tellimusena pindamistöid, kaasaarvatud valla keskuse pindamine.
“Kahjuks ei õnnestu tänavu teha immutuskattetöid ehk siis muuta kruusateid tolmuvabaks. Nende
tööde maksumus on kõrge
ja valla jõud tänavu peale ei
hakka,” lisas Tõnu Hütt.
Nii maksab kilomeetri pikkuse teelõigu tolmuvabaks
ehitamine orienteeruvalt
400 000 krooni. Samas
näeb valla tänavune eelarve teedele ette kokku 450

000 krooni. Summa sees
on lisaks teeremondile nii
talvised lumetõrjetööd, teehööveldamine kaks korda
aastas, teeäärte puhastamine jms.
Tõnu Hütt avaldas lootust, et mitmeid olulisemaid
ja suure liiklustihedusega
kruusatee lõike õnnestub
tolmuvabaks muuta järgmisel aastal. Nii peaks vallavanema hinnangul olema
tolmuvabad näiteks kalmistutele viivad teed.

Kaali Põhikooli direktoriks
saab Enda Pormann
Kaali Põhikooli direktori
vabanevale ametikohale
asub augusti keskpaigast
Orissaare Internaatkooli
õppealajuhataja
Enda
Pormann.
“Enda Pormann osutus
sobivaks nii töökogemuste
kui kvalifikatsiooni osas,”
põhjendas valikut Pihtla
vallavanem Tõnu Hütt.
Tema sõnul asub Enda
Pormann kooli juhtima
augusti keskpaigast, kui
omal soovil lahkub ametist
kooli senine juht Heimar
Siirak.
“Heimar sai koolidirektorina väga hästi hakkama
ja oleks võinud jätkata,
kuid uued väljakutsed vii-

vad ta sellest ametist,” lisas
Tõnu Hütt. “Ta tuli kunagi
verinoorena koolidirektoriks ja on selle aja jooksul
teinud läbi suure arengu.”
Heimar Siirak on Kaali
Põhikooli direktorina töötanud seitse aastat.
Kokku laekus Kaali Põhikoolile direktori leidmiseks korradatud konkursile kaks avaldust.
Lisaks varem RoosnaAlliku ja Lümanda Põhikooli direktorina töötanud
Pormannile tegi sooviavalduse ka üks Kuressaare
Ametikooli õpetaja. Konkursi komisjoni viiest liikmest toetas Pormanni kandidatuuri neli. Pormann

“Tänavu teede jaoks
mõeldud summa suurus
lubab eelkõige tegeleda teehoiuga. Kui räägime teede
katte alla viimisest, siis
peab see summa olema
tunduvalt suurem. Kui valla võimalused paranevad,
siis suurendame kindlasti
järgnevatel aastatel teehoiuks mõeldud summade
suurust,” rääkis Tõnu
Hütt.
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kinnitatakse
ametisse
viieks aastaks.
“Mulle koolitöö meeldib, kuid ennatlik on veel
rääkida, kas ma kavatsen
midagi Kaali Põhikoolis
muutma hakata,” ütles
Enda Pormann. “Muutmine muutmiste pärast ei ole
küll otstarbekas. Seetõttu
luban esialgu küll kooli töötajatele rahulikku elu ning
kui midagi on kavas muuta, kavatsen selle kollektiiviga läbi arutada.”
Saaremaal
sündinud
Enda Pormanni elukorraldus muutub seoses töökoha vahetusega oluliselt,
kuna augustist ei tule tal
enam tööle ja koju sõitmiseks läbida päevas ligi 200
kilomeetrit.
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Kevadlaat
Kõljalas
Laupäeval, 13.mail toimus
Kõljalas Kultuuriselts KEVADE poolt korraldatud
kevadlaat.
Ilmataat soosis meid
ilusa ilmaga. Pika talve
jooksul valmistatud naiste
näputöödest oli välja pandud käsitöö näitus-müük.
Näitusel oli ilusaid kaltsuvaipu, kangastelgedel
kootud villaseid õlasalle,
kootud ja heegeldatud
mütse, lapitekke, vilditud
päkapikke, uhke rüüzidega
seelik jpm.
Kohal olid erineva kaubaga müüjad nii Saaremaalt
kui ka mandrilt. Taimi ja lilli
müüs Aarne Trei ja AVONi kosmeetikat pakkus Helve Seppel. Müügil olid ka
ökotooted, valmisriided,
jalanõud ning lihatooted
Viiratsi Lihatööstuselt.
Kultuuriseltsi naispere
kauples Merike Maripuu
valmistatud küpsetiste ja
kohviga. Elevust tekitas
laadaloterii, mille peavõiduks oli seltsi naiste kootud
kaltsuvaip.
Aitäh sponsoritele, kes
toetasid meid loterii korraldamisel: OÜ Haakeri, Merike Pääbus ja Aime
Kütt.Täname ka nii müüjaid kui ostjaid, tänu kellele
laat õnnestus.
Kultuuriselts
Kevade

Tänuavaldus
talgulistele
Palju tänu talgulistele, kes
aitasid 6.mail Pihtla Lasteaed-Algkooli
ümbrust
korrastada.Oma
töökad
käed ulatasid Eena, Kai,
Meelis, Maimu, Helgi,
Elge, Monika, Kaupo, Janek, Mairold, Kaisa, Kai ja
kogu Lasteaed-Algkooli
kollektiiv.Päikselist ja kosutavat suve teile!

Pihtla LasteaedAlgkooli juhataja
Elna Õunpuu
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Pihtla vallavalitsus on kollektiivpuhkusel
alates 3. juulist kuni 28. juulini.
Ametnikud on tööl 10. ja 21. juulil.
Esimene tööpäev pärast puhkust on 31.juulil.

Õnnitleme
Ksenja Rand
(Kaali) 85
Aleksander Kolk
(Matsiranna) 84
Anastasia Rahnik
(Pihtla) 82
Elfriide Kolk
(Matsiranna) 82
Loviise Kõuts
(Sandla) 81
Elga Aru
(Kõljala) 80
Alver Hallikäär
(Sandla) 70
Elgi Tampuu,
(Kangrusselja) 70
Kalju Kask
(Kaali) 70

Palju õnne!

Remii Treirat
(Sandlas 26. aprillil
2006)

Vastuvõtt
vastsündinutele
Juuni alguses korraldati
Pihtla Lasteaed- Algkoolis
kuuendat aastat järjest valla vastsündinud lastele ja
nende vanematele vallavanema vastuvõtt.
Vallavanema pidulikule
vastuvõtule olid oodatud
kaheksa möödunud aasta
juunist kuni käesoleva aasta juunini vallas sündinud
lapsed ja nende vanemad.
Pihtla Lasteaed- Algkooli
juhataja Elna Õunpuu sõnul
oli kaheksast lapsest kohal
pooled, kuid et üritus on
vallaelanikele meeldinud,
on vastuvõtust kujunemas
omamoodi traditsioon.

Perearst puhkusel
Perearst Mari Soots on puhkusel 17.juulist 13.augustini.
Sel perioodil arsti vastuvõtt Pihtlas teisipäeviti 9–13 ja
neljapäeviti 14–16, Kõljalas neljapäeviti 9–12. Perearstikabinet avatud iga päev 8–14.
Kuressaares puhkuse ajal vastuvõttu ei ole.
Pereõde Maie Saar on puhkusel 15.–19.septembrini. Sel ajal Kõljala kabinet avatud perearsti vastuvõtu
aegadel – esmaspäeviti 13–15,neljapäeviti 9–12.
Ebameeldivuste vältimiseks soovitame kasutada eelregistreerimise võimalust telefonidel 45 95 622 (Pihtlas) ja 45 91 183 (Kõljalas).
Soovime kõigile päikselist suve ja mõistvat suhtumist
puhkuseperioodi ebamugavustesse!

Austatud koolide lõpetajad!
27. juunil kell 12 on
Kaali Põhikooli aulasse
vallavanema pidulikule
vastuvõtule
oodatud
kõik põhi-, gümnaasiumi-, ameti- ja kõrgkoolide lõpetajad.
Oma osavõtust ja
transpordisoovist teata
22. juuniks vallamajja
(tel 45 95 625 ) või tel
50 23 857 (Peeter Paomees).

Perearst Mari Soots

Korstnapühkija
jälle Pihtla
vallas
Kuna maikuus oli meil
kogu aeg käinud Madis
Mäe asendaja korstnaid
pühkimas ja soovijaid oli
oluliselt rohkem, kui vallavalitsuses registreeritud,
siis osa töid jäi tegemata.
Kokkuleppel
Madis
Mäega on ta nõus tulema
meie valda jälle 28, 29. ja
30. juunil 2006.
• 28. juunil Kuusiku,
Ilpla,Pihtla, Sutu ja Kõnnu
küla
• 29. juunil Kailuka ja
edasi Kaali Kõljala piirkond.

Mälestame
Kaljo Kaldjärv
(Ilpla)
1935–2006
Meida Jalakas
(Kailuka)
1933–2006
Lembit Aavik
(Kailuka)
1934–2006

EELK Püha Jakobi
koguduse teated

Reedel, 16. juunil kl
11 Koguduse teetund
***
Reedel, 16. juunil kl
17 Püha koguduse lastelaagri algus (16.-17. juunini kiriku juures)
***
Pühapäeval, 18. juunil kl 15: 2. pühapäev pär
a
s
t
nelipüha.Jumalateenistus
armulauaga
***
Pühapäeval, 18. juunil kl 17 Suvel leeri tulla
soovijatele
infotund
pastoraardis. Vajadusel lähem info tel: 51 48 199.
Reedel, 23. juunil kl
20Püha jaanitule algus.
Pallimängud, Kuressaare
linnaorkester Mattis Männa juhatusel, Võidupüha
tule vastuvõtmine ja jaa-

nitule süütamine kaitseliidu Pihtla rühma poolt,
suupisted. NB! Buss jaanitulele väljub Kuressaarest endise Maapanga eest
kl.19.30.
***
Reedel, 23. juunil kl
23 Kirikukontsert (tasuta). Püha kirikus esineb
Eesti Muusikaakadeemia
vilistlaste keelpillikvartett.
Ettekandele tuleb eri ajastute klassikaline muusika
koos asjakohaste vahepaladega. NB! pärast kontserdi lõppu väljub kiriku
juurest buss Kuressaarde.
***
Laupäeval, 24. juunil
kl 15 Kalmistupüha Püha
kalmistul. Mängib Kuressaare linnaorkestri väike
koosseis.
***
Pühapäeval, 25. juunil
kl 15: 3. pühapäev pärast
nelipüha. Jumalateenistus
armulauaga.
Pühapäev, 2. juuli kl
15: 4. pühapäev pärast
nelipüha. Jumalateenistus
armulauaga.
Jutlustab
Orivesi koguduse õpetaja
Kari Mattila.
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P I H T L A VA L L A I N F O L E H T
Toimetaja: Oliver Rand, tel 52 34 082, e-post oliver@kuressaare.ee
Kontakt: Pihtla vallamaja, Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond
94101. Tel 459 625. WWW.PIHTLAVV.EE

