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Head Eesti Vabariigi 95. aastapäeva!
Pihtla Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Vallavanema vastuvõtt Eesti Vabariigi 95.aastapäeva ja Pihtla valla
21.aastapäeva puhul toimub 22.veebruaril kell 15.00 Sandla Kultuurimajas
Osavõtu registreerimine 18.veebruariks tel. 4530281 või info@pihtlavv.ee

Pihtla valla koerte,
kasside ja muude
koduloomade pidamise
eeskiri
Kinnitatud Pihtla Vallavolikogu 29.11.2012 määrusega nr.10

§ 1. ÜLDSÄTTED
(1) Pihtla vallas koerte, kasside ja muude koduloomade
(edaspidi loom) pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri)
sätestab koerte, kasside ja muude koduloomade
pidamise Pihtla valla haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja
füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi
omanik) on loom.
(3) Loomade pidamisel tuleb järgida loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, muudes loomapidamist reguleerivates
õigusaktides ja käesolevas eeskirjas ettenähtud sätteid.
(4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas
tähenduses:
1) omanik – isik, kellele loom kuulub või kes õigussuhte
alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva looma eest;
2) hulkuv loom – omanikuta loom, kelleks loetakse
identifitseerimata looma, kelle omanikku ei ole võimalik
tuvastada; samuti omaniku juurest lahti pääsenud loom,
kes viibib omaniku ja looma eest vastutava isiku
juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi;
3) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on
antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult
üldkasutatav;
4) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi kahjustav tegevus.
§ 2. LOOMADE PIDAMISE KORD
(1) Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et

oleks välditud nende väljapääsemine ning eeldusel, et
tagatakse nende eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve
(2) Loomade karjatamine ja söötmine on lubatud
loomapidajale kuuluval territooriumil või territooriumil,
mis on antud tema kasutusse.
(3) Loomi karjatatakse ketis, aiaga või elektrikarjusega
piiratud alal.
(4) Looma pidamine ei tohi häirida kaasinimeste rahu ning
ohustada nende turvalisust.
(5) Koera omanik on kohustatud vajadusel tähistama
sissepääsu tema omandis või valduses olevale
territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama
ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.
(6) Koera omanik on kohustatud kindlustama
tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel
(mikrokiip, tätoveering), mis võimaldaks identifitseerida
lahtipääsenud koera omanikku.
(7) Koera või kassi omanik peab tagama looma
vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima
loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine
tuleb teostada 3–4 kuu vanustel loomadel.
(8) Looma omanikul on keelatud looma vigastamine,
piinamine või abitusse seisundisse jätmine või muu
loomakaitseseaduses ettenähtud lubamatu tegu.
(9) Looma omanik on kohustatud korraldama looma
tervise profülaktilist kontrolli ja ravi vastavalt loomaliigile,
järgides veterinaararsti soovitusi ja häid
loomapidamistavasid.
(10) Omanik, kes soovib oma loomast vabaneda, peab
tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase
hukkamise veterinaararsti poolt.
§ 3. LOOMAGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE
(1) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik
tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima
looma lahtipääsemist.
järgneb lk.2
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(2) Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult
või käitumise poolest ohtliku koera üle ning
sellisel koeral peab olema avalikus kohas
viibimisel suukorv peas ja jalutusrihm kaelas.
(3) Looma omanik on kohustatud jälgima, et
tema loom ei reostaks avalikke kohti. Omanik on
kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.
(4) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus
kohas viibimine on keelatud.
(5) Looma omanikul on keelatud võtta looma
kaasa
kauplustesse,
toitlustusasutustesse,
turule, spordi- ja laste mänguväljakutele,
supelranda,
kalmistule
ning
muudesse
rahvarohketesse paikadesse, välja arvatud
selleks ettenähtud kohad ja üritused ning
pimeda
juhtkoer
või
teenistuskoer
teenistusülesannete täitmisel.
(6) Käesolev eeskiri ei laiene jahikoertele
jahipidamisel.
§ 4. OMANIKUTA VÕI HULKUVATE LOOMADE
PÜÜDMINE, PIDAMINE JA HUKKAMINE
(1) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist,
pidamist ning hukkamist korraldab Pihtla
Vallavalitsus.
(2) Püütud looma hoitakse varjupaigas 14 päeva.
Kui selle aja kestel ei ole võimalik kindlaks teha
ega leida talle uut omanikku, on õigus loom
hukata vastavalt seaduses sätestatud korrale.
(3) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui
looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja
rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või
tõrjuda.
(4) Looma hukkamine alaealise juuresolekul on
keelatud, välja arvatud seadusega ettenähtud
juhtudel.
(5) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma
kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab
selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega
seotud kulud looma omanik.
§ 5. VASTUTUS
(1) Koerte, kasside ja muude koduloomade
pidamise eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §s 663 sätestatud ulatuses.
(2) Loomade pidamisega tekitatud kahjud
korvab nende omanik.
(3) Kõigil on õigus nõuda käesolevas eeskirjas
nimetatud väärtegude lõpetamist ja pöörduda
avaldusega vallavalitsuse poole.
§ 6. RAKENDUSSÄTTED
(1) Määrus jõustub 01.jaanuarist 2013.a.
(2) Määruse jõustumisega tunnistatakse
kehtetuks Pihtla Vallavolikogu määrusega nr. 1
22.02.2005.a. kinnitatud „Pihtla valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri“.
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Kaali Kooli
huvitavatest tegemistest
Koolis on sel aastal 45 õpilast. Õppeaasta alguses, kui kooli 1.-9.
klassi alustas 17 uut õpilast e 38 % õpilastest olid siin koolis uued, oli
segadust ja pinget. Kuidas kohaneme uute õpilastega, kuidas uued
õpilased kohanevad kooli ja õpetajatega? Tänaseks päevaks on kõik
kõiki tundma õppinud ja Kaali Kool oma endises headuses toimib
rahulikus ja töises rütmis. Esimese poolaasta õpitulemused olid
rahuldavad, hästi ja väga hästi õppijaid oli kokku 18. Juba teist aastat
tunnustame iga veerandi lõpus neid tublisid ja terveid õpilasi, kes
kogu veerandi koolis käivad. II veerandil ei puudunud mitte ühtegi
päeva 10 õpilast.
Traditsiooniliselt teeme iga veerandi lõpus õpilaste hulgas küsitluse
teemal: mis meeldis, mis ei meeldinud. Nagu ikka, meeldis II
veerandil ülekaalukalt jõulupidu ja kõik sellega seonduv - alates
esimesest advendihommikust, jõulunäidendi õppimisest, pakkide
loosimisest, piparkookide küpsetamisest ning kaunistamisest,
jõululaadast ja saali kaunistamisest ning lõpetades Jõuluvana ja
imeilusa jõulupeoga. Eelmise aasta Jõuluvana oli lisaks nii lahke, et
tõi saali vanade puupinkide asemel koolile uued mugavad toolid.
Õpilased mainisid korduvalt kooli väga häid sööke, häid sõpru ja häid
õpetajaid. Tore oli lugeda, et paljudele meeldis vanade asjade näitus,
isadepäeva üritus, kohtumine Hendrik Relvega ja klassijuhataja
tunnid. Lisaks eelpool nimetatutele olid meeldivate asjade loetelus
kõik õppeained, teatriskäik, ettelugemispäev, e-viktoriin,
kunstivikker, kooli sünnipäev, soe koolimaja ja koolikiusamise
vähenemine. Meeldiv oli tõdeda, et ebameeldivad asjad Kaali Koolis
puudutasid enamasti vaid arvajate endi halba käitumist või halbu
hindeid. Üldisemaks probleemiks oli vaid pikk koolipäev ning pikk
bussiring ja ootamine.

Kohtumine Hendrik Relvega

Nimelist äramärkimist väärivad meie kooli ja valda maakonnas
edukalt esinenud õpilased:
maakondlikel sisekergejõustiku meistrivõistlustel Kennert
Amberg kaugushüppes I, Raul Kallas kiirjooksus III ja Aureelia Kald
pikamaajooksus II;
maakondlikul Koidulauliku konkursil Toya-Karliin Tael eripreemia;
maakondlikul ettelugemispäeval Kätriin Kaunis II;
vabariiklikul konverentsil Lahe Koolipäev Estonia teatris osalesid
Ida Johanna Loel ja Toomas Mitt.
Vajaliku ürituse - "Ei koolikiusamisele" koos filmi "Klass"
vaatamise ja kohtumise Saaremaa ÕNK koordinaatori Maret
Metsmaaga korraldas õpilasesindus.
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Kui nüüd pilk uuesti artikli algusesse suunata, võib iga lugeja
märgata, kui sündmusterohke on Kaali Kooli õpilaste elu.
Sama tempokalt jätkame ka 2013. aasta alguses.
Ainekuudest on jaanuar üldnimetusega oskusainete kuu.
Selle raames said kõik tüdrukud oma kätega endale
meeldiva ehte valmistada ning kõik poisid omandasid
algteadmisi robootikast, valmistades endale multivibraatori
(äraseletatult led-vilgutaja)
sõbrapäeva kingituste valmistamiseks. Juhendada on
lubanud tuntud lilleseadja ja hobikunstnik Reine Väli.
18. jaanuaril osales kooli korvpallivõistkond maakondlikul
korvpalliturniiril Orissaares, kus saavutati maakoolide
arvestuses III koht.
III õppeveerand on töine veerand, just selle kestel toimuvad
maakondlikud aineolümpiaadid, millest ka meie õpilased
osa võtavad ja mille nimel lisatööd tehakse. Ringitundides
valmistutakse maakondlikuks etlemiskonkursiks, EV
aastapäevakontserdiks nii koolis, vallas kui ka mujal ja
folklooripäevaks. Käivad ettevalmistused 15. veebruaril
Kahtlas toimuvaks 3 kooli ühisürituseks Playback, märtsis
toimuvaks keeltenädalaks jne, jne.
Loomulikult on kogu tunniväline tegevus seotud õpilaste
põhitööga, õppimine ei jää kogu muu tegevuse taustal
sugugi tagaplaanile. Loodame III veerandi lõpukokkuvõttes
näha veelgi rohkem hästi ja väga hästi õppivate laste
nimesid. Loodame, et 9. klassi õpilased jõuavad osaleda
pühapäeviti toimuvas autkoolis ja sooritada edukalt ka selle
lõpueksamid. Loodame, et III veerandi heade ja halbade
asjade nimekirjas on veelgi vähem negatiivseid märkusi.
Teeme ühiselt kõik endast sõltuva, et need lootused ka
täituks.
Marjana Prii

Pihtla naiskoor Karita ootab oma toredasse
seltskonda rõõmsameelseid ja koorilaulu
armastavaid laulunaisi
2013 aasta on laulupeo aasta, on ju Saaremaa 50.
laulupidu; samuti on laulupeo aasta järgmine 2014, mil
toimub järjekordne XXVI Üldlaulupidu Tallinnas. Need
kaks tähtsat sündmust on kooridele tippsündmusteks ja
nii on see ka Pihtla naiskoorile. Juba hetkel käib
Saaremaa laulupeo repertuaari õppimine ja aprillis algab
üldlaulupeo repertuaari õppimine.
Kui Sul on soov laulda Pihtla naiskooris Karita ja lasta
kõlada oma kaunil häälel mõlemal laulupeol, siis on selle
soovi täitmiseks just paras aeg. Teadmiseks Sulle, et
kooriproovid toimuvad igal teisipäeval kell 19.00- 20.30
Sandla kultuurimajas ja koori juhatab tuntud koorijuht
Marika Mets. Anna endast teada tel. 5268684, 53025620.
Annely Õisnurm
Pihtla naiskoor Karita koorivanem
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Jätkuva kooliaasta
tegemised Pihtla koolis
III õppeveerand on juba mõnda aega kestnud .
II õppeveerand koos koolivaheajaga on seljataha
jäänud, mis oli täis jõuludega seotud tegemisi.
Jõuluvana tõi headele lastele kinke nii lasteaeda kui
kooli. Saaremaa Rotary klubi liikmed üllatasid kogu
kooliperet meeldiva kingipakiga, milles ilutses meile nii
vajalik videoprojektor. Üllatusena tuli ka Tallinna
loomaaia direktorilt Mati Kaalult tänukiri sügisel
korjatud tammetõrude eest. Meie kooli au päästsid
tammetõrude korjajad: Mariliis Albert, Janete Pärgma,
väike Annabel Lember koos vanaema Liiliaga. Aitäh
neile ka koolipere poolt. Õppeveerandi algus käivitas
taas õpilastele uudishimu viktoriini, mis toimub kord
nädalas. Reedeti käivad Tiit ja Annely Tilk meie kooli
huvilistele arvutitarkust jagamas. Kord nädalas käib
Eena Mark meie lastele rahvatantsusamme seadmas
ning õp. Tiia Rihvki juhendamisel on näiteringilt kevadeks uut näitemängu oodata. Kaugel see suvi, et taas
jälle laulukaare all seista. Selleks õpetab õp. Piret Aavik
õpilastele juba laulupeo laule, et ühte laulda koos teiste
mudilaskooridega.
Eelseisvate ürituste õnnestumistest on veel vara
rääkida, kuid lähemas tulevikus tähistame vastlapäeva,
sõbrapäeva, Eesti Vabariigi sünnipäeva Leelo Tungla
sulest ilmunud luuletuste etlemisega, emakeelepäeva
jne.
Igapäevane
vilgas
tegevus
käib
ka
lasteaiarühmades. „Puhhi” rühma väikesed lapsed on
teinud edusamme nii kõnearengus, liikumisõpetuses,
muusikas, matemaatikas. Ja neil on hommikuti väga
vahvad ning sisukad hommikuringid, mis on alati
eesmärgistatud. ”Poku” rühma lapsed paistavad silma
oma lugemise ja arvutamise oskuste poolest. Nende
kunstitööd ja meisterdused on märkimisväärsed. Mis
äärmiselt oluline: lasteaialapsed naudivad suusatamist!
Olen näinud, kuidas mõni koolilaps hommikuti jalgsi
kooli tuleb ja kell kolm päeval jalgsi koju läheb. Kiidan
neid lapsi, kes oma tervise eest hoolitsevad just jalgsi
käimisega ja nende laste vastupidavus kehalisele
treeningule saab üha tugevamaks. Ja miks ka mitte end
pisut sundida natukene käima, kui koolitee pikkus
kasinasti 1 km või pisut rohkem. Kehtima jääb igas
ühiskonnas ja igal ajal: Terves kehas terve vaim.!
Nautige mõnusaid talveilmasid ja ärge unustage: ei ole
kehva ilma, on vaid vale riietus!
Pihtla kooli direktor: Elna Õunpuu
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EELK Püha Jakobi koguduse teated
Veebruar / Küünlakuu

Õnnitleme!

Kuu juhtsõna:
Hoolitse siis, et valgus,
mis on sinu sees, ei oleks
pimedus!
Lk 11:35

Detsember
Aksel-Helmut
Lemberpuu 85 Sandla
Adelaide
Hallikäär 85 Sandla
Bernhard Kuusk 84 Kailuka
Saima Trei 83 Kõljala
Mihkel Hirs 75 Iilaste
Jaanuar
Maimu Õisnurm 85 Kõnnu
Vilma Liik 85 Kõljala
Marta Serafima
Kilter 82 Sandla
Linda Põld 80 Kailuka
Laine Luik 80 Tõlluste
Kalju Mõik 80 Suure-Rootsi
Luule Hannus 75 Haeska

Õnne pisiperele!
RIHO HEINMETS
19.12 KÕLJALA

SAARA ROOST
07.01 SANDLA

Mälestame
Aino Sepp
1933-2013
Suure-Rootsi

Kraater ootab kaastöid ja infot
toimuva kohta: piret@pihtlavv.ee

Pühapäev, 03. veebr.
Kell 15.00 2. pühapäev enne
paastuaega; Sõnajumalateenistus .
Pühapäev, 10. veebr.
kell 15.00 Pühapäev enne paastuaega;
jumalateenistus armulauaga.
Teisipäev, 12. veebr.
kell 19.00 Koguduse kool pastoraadis
Kolmapäev, 13. veebr.
kell 19.00 Paastuaja alguse
oikumeeniline palvus; osalevad
Saaremaa erinevate koguduste juhid
Pühapäev, 17. veebr.
kell 15.00 Paastuaja 1. Pühapäev;
jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäev, 20. veebr.
kell 11.00 Teetund.
Külalised Espoo Toomkogudusest.
Pühapäev, 24. veebr.
Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud
jumalateenistus armulauaga.
Teisipäev, 26. veebr.
kell 19.00 Koguduse kool pastoraadis.
Pühapäev, 03. märts
kell 15.00 Paastuaja 3. pühapäev;
jumalateenistus armulauaga
EELK Püha Jakobi koguduse
arveldusarve Swedbank 112 024 4091

Reomäe kalmistu
Ühistöö tulemusena on valminud Reomäe
kalmistu register. Sellega saab tutvuda
aadressil: http://pihtlavv.ee/index.php?156
Pihtla Vallavalitsus tänab abi eest kalmistuvaht
Alvi Lepikut ning palub nüüd inimeste abi
vigade parandamisel ja puuduste
kõrvaldamisel.
Selleks palun võtke ühendust Piretiga telefoni
4530281 või meili piret@pihtlavv.ee teel.

Korstnapühkija vallas
27., 28.veebruar ja 1.märts
Info tel. 5066193, 4530286
Vaata ka: www.pihtlavv.ee /valla ajaleht
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Püha kihelkond
90 aasta tagasi

Reost
14.02.1923
Ümbruskonna noored on omale
Reomäele liuvälja asutanud, kus
õhtutel lõbusalt ilutulede valgusel
aega viidetakse. Paljud kurtvad, et
neil uiskusid pole; teised jälle, et
jääraudadega sõitmise kunst liig
keeruline ja „libe“ on, mida nüüd
juba natukene hilja õppima hakata.
Aga pole häda, harjutus toob kõik.
Kuigi küljekondid esimeste katsete
järele tänama ei tule, võib pikapeale
kõigist raskustest üle saada.
Liuväljal ei puudu ka oma
meisterdatud jää-karussell, mis
nähtavasti kõige suurema poolehoiu
osaline, aga lõbu seas ei peaks
ettevaatust unustama.
No

14.02.1923
Koolimajade ehitusfondist Pihtla
vallale laenu lubatud
Koolimajade ehitusfondist on Pihtla
vallale 1.800.000 marka laenu
lubatud 35 aasta peale.
…………………….…
Pühast
28.02.1923
* Püha kiriku torni ehitamisega
kavatsetakse kevadel algust teha.
* Abiellu astumine on siin tänavu
kaunis elav.
* Tõlluste mõisast tükeldatud
kohtadele kandidaatide määramine
tekitab „uute põllumeeste“ seas
laialist nurinat. Ei olla küllalt
õiglaselt talitatud. On tehtud ka
üldine palvekiri, millele suurem
jagu asunikka alla kirjutasid.
Nõutakse, et asi uuesti arutusele
võetaks.
-i

