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__ PIHTLA VALLA INFOLEHT

Pihtla valla
heakorrakonkurss!

Tänavu toimub kolmandat korda
Pihtla valla heakorrakonkurss!
Kandidaadid esitada hiljemalt 1.juuniks.
Täpsemalt loe konkursi kohta valla kodulehelt!
www.pihtlavv.ee

Sotsiaaltöö
Kõigi sotsiaaltöö alaste probleemide ja murede korral
palume pöörduda valla sotsiaalnõuniku Anne Lõhmuse
poole telef. 53404957, 4530283 või anne@pihtlavv.ee

Vajaduspõhine peretoetus
Alates 01.07.2013 on peredel võimalus taotleda vajaduspõhist peretoetust, mis on mõeldud allpool suhtelist vaesuspiiri elavatele lastega peredele.
Toetust makstakse järgmistele perekondadele:
Perekonnas on vähemalt üks Riikliku peretoetuse
seaduse alusel lapsetoetust saav laps
Perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
NB! aluseks võetakse taotlemisele eelnenud kolme kuu sissetulek, mille põhjal arvestatakse keskmine kuine sissetulek
( vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal
perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale
alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus. )
Taotlus juulikuus toetuse saamiseks tuleb esitada juunikuu
jooksul

Imelist emadepäeva

___
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Maakonna
algklassiõpetajate
metoodikapäev
17.aprilli hommikul kell 10.30 kogunes maakonna 38
algklassiõpetajat Pihtla Kooli metoodikapäevale.
Mõte, et selline päev meie koolis korraldada, tuli
algklassiõpetajate sektsiooni koosolekul, kus osalesid
ka meie kooli õpetajad Marika ja Tiia.
Kohalejõudnud õpetajatele pakuti kohe hommikukohv
ja jutuvada läks lahti. Oli tore kohtuda inimestega,
keda ammu pole näinud ja oli ka äratundmisrõõmu.
Saali laudadele olid hakkama pandud päevakavad ja
väikesed meened igale õpetajale. Õpetajaid oli
tervitama tulnud ka Pihtla vallavanem Jüri Saar, kes
mainis oma kõnes, et Pihtla valla prioriteet on
haridus. Õp. Piret Aavik oli kokku pannud lühikese,
kuid nauditava kontserdi, mis väga soojalt vastu võeti.
Päeva sisse mahtus veel kooli ajaloo lühitutvustus ja
ringkäik läbi maja. Eriliselt nauditav oli jupike
„Nukitsamehe” näidendist, mille tõi lavale õp. Tiia
Rihvk juba eelmisel kevadel. Sisuka ja põhjaliku
ettekande tegid liitklassiõpetaja tööst õp. Tiia Rihvk ja
õp. Marika Mets. Päeva lõpetas Tallinnast kohale
tulnud lektor Siivi Hansen, kes rääkis õpetaja
toimetulekust kodus ja koolis.
Et see päev meil kenasti korda läks, olen väga tänulik
meie vastutulelikule lasteaiapersonalile. Ilma nendeta
ei oleks olnud meil abikäsi lõunatoidu tegemisel ja
serveerimisel, laudade ja toolide saali paigutamisel,
kohvi keetmisel ja kohvilaua katmisel ja peale ürituse
lõppemist oldi taas abistamas maja kordaseadmisel.
Nn. köögi pool jääb alati nähtamatuks, kuid see on
ürituse heaks kordaminekuks vajalikumaid ja
tänuväärsemaid töid. Tänusõnad kuuluvad ka Pihtla
abivallavanemale Tiit Rettaule, kes tõi hommikul ära
kringlid ja sõidutas päeval kohale lektori.
Pihtla Kooli direktor Elna Õunpuu

kõigile

Pihtla valla

emadele,

vanaemadele ja vanavanaemadele!
Soovivad Pihtla vallavolikogu ja vallavalitsus
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Kaali Kooli tegemistest
IV veerand on jõudnud üle poole, kooliaasta lõpuni
jäänud napp kuu. Nagu ikka, on koolis lisaks tõsisele
õppetööle palju huvitavaid tegemisi, mis lisaks õpilaste
akadeemilisele harimisele annavad kogemusi ja loovad
ettevalmistust tulevaseks iseseisvaks eluks.
Aprilli alguses käisid kooli 3.-9. klass Tallinnas vaatamas
muusikali Shrek. Saime suurejoonelise elamuse heast
muusikast, suurepärastest kostüümidest, südamlikust
ja hästi ettekantud muinasjutust.
Väljasõidu tegid ka kooli algklassid, kes külastasid
Kuressaare Päästekomandot. Päästeteenistuse tööga
tutvusid ka viienda ja kuuenda klassi õpilased KEAT
(Kaitse End ja Aita Teisi) koolituse raames.
Spordirahvas võistles jalgpallis, osaledes nii
noorematele
õpilastele
toimuval
Tipa-Tapa
jalgpalliturniiril kui ka vanema astme maakondlikel
meistrivõistlustel. Osalemisrõõm ja saadud kogemus
aiatavad kindlasti uuel õppeaastal häid tulemusi
saavutada.
Juba talvel algasid ettevalmistused kaheks näitemängupäevaks. Põhikooli II asteme näitemängupäev toimus
SÜG-s 16.aprillil. Mängisime Merle Karusoo tükki
Noorte Riskiretk, milles lõid kaasa järgmised tublid
õpilased: Katrina Kaasik, Maria Anisovets, Kennert
Amberg, Raul Kallas, Karl-Erik Pillmann, Gustav Sepp,
Mariliis Salu, Toomas Mitt, Triin Rebbas. Suured
tänusõnad kogu trupile, kes agaralt proove korraldasid
ja kogu hingega asja kallal olid. Palju tänu siinkohal olgu
öeldud ka Tiit Rettaule ja bussijuhtidele Antsule,
Peedule ja Vellole, kes proovide ajal aitasid truppi
transpordi osas. Samuti tänud Sandla kultuurimaja
juhatajale Annelile, kelle lahke loaga sai proovideks
kasutada kultuurimaja saali. Näitemängupäevalt tulime
tagasi eripreemiaga.
Teiseks samalaadseks päevaks kujunes 30.aprill, mil
maakonna algklasside õpilased olid kogunenud
Linnateatrisse Kuressaarde. Tublid esinejad olid Kalev
Kaasik, Marilen Orb, Kätriin Kaunis ja Robin Vaga.
Seekord oli tase küllaltki ühtlane ja ise ei oleks tahtnud
küll zürii nahas olla. Õpilased andsid endast parima ja
meie olime rahul. Kaali Kooli näiteringides on aasta
vältel osalenud 33 õpilast ja kõik on olnud agarad
tegijad.
Uudse algatusena toimus
aprillikuus Kaali Kooli
Kuldvillak, kus põhiküsimused valmistasid ette
aineõpetajad vastavalt õppeprogrammile, lisaks oli alati
nii kordamisküsimusi eelmisest voorust kui silmaringi
avardav varia rubriik. Huvi kasvas mäng-mängult,
kokkuvõttes selgus, et osalejaid oli 25%. Parim mängija
oli Maria Anisovets, teise koha saavutas Toomas Mitt ja
kolmandaks jäi Õnne Kull.
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Lasteaialastel oli igapäevast huvitavat tegevust tänu
väga tublidele töötajatele pidevalt. Lisaks mahtus aprilli
lihavõtte - mängupidu ja maikuu algas kahe Pihtla valla
lasteaia ühise nõiatralliga Kaalis. Kostüümid ja
tegutsemishimu olid lausa kadestamist väärt.
Rõõmustame ka pikalt oodatud uue trepi valmimise üle.
Detailid järvepoolse trepi renoveerimiseks kinkis Alver
Sagur juba eelmisel aastal. Aitäh talle!
Mai algas. Õpilastel on viimane võimalus oma kokkuvõtvaid hindeid läbi kohusetundliku õppetöö ja üleminekueksamite ning tasemetööde parandada. Samal ajal on
ootamas eriti aktiivne klassivälise tegevuse kuu. Kaali
Koolis on tulemas: kooli spordipäev Kuressaares, samal
päeval ka osalemine heategeval teatejooksul, algklasside
ja lasteaia teatrikülastus, kevadpeod koos heategeva
müügiga, osalemine maakondlikel spordivõistlustel,
lõpuklassi viimane koolikell, ehk nn „Tutipäev“. Maikuu
lõpeb projektinädalaga, mil traditsiooniline õppetöö
asendub väljasõitude, laagrite, teemapäevade ja muu
huvitavaga.
Nagu ikka maikuus, külastab selgi aastal meid Katariina
Kool Soomest, seekord tulevad nad 22.mail.
Praegu käib veel ettevalmistus mudilaskooriga maakonna laulupeoks, mis toimub 08.juunil Kuressaare
lossihoovis. Tulge kõik kuulama ja kaasa laulma!
1.-8. klassi lõpuaktus toimub 3. juunil, sama päeva õhtul
ka direktori pidulik vastuvõtt kooli parimatele õppuritele
ja nende vanematele.
Kohtumiseni vastuvõtul, loodan, et kõigi õpilaste ja
nende vanematega.
Marjana Prii,
Kaali Kooli direktor

Kevadlaat Kõljalas!

Kultuuriselts Kevade kutsub vallarahvast
laupäeval, 25. mail algusega kell 11
Kõljala külaplatsile kevadlaadale!
Kavas: loterii-allegrii, rohevahetus ning ostmamüüma-vahetama oodatakse kõiki rohenäppe!
Tooge näitusele või tulge müüma kõiki talve jooksul
kappidesse kogunenud käsitöid
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Kevadpeod Kaali Koolis
Kaali Kooli lasteaiaosa kevadpidu toimub 14.mail algusega
kell 16.00
Kaali Kooli kevadpidu toimub 16. mail
algusega kell 18.30
Näitus
heategevuslik müük (taimed, käsitöö, küpsetised)
kohvik
KONTSERDI algus kell 19.00

29. mail kell 15.30 on sõimerühma kevadpidu.
Sõimerühma lõpetavad: Arete Koov, Raido Õispuu,
Anna Paiste, Miia - Lee Tael, Ilotana Ajangu, Karmen
Kaju, Annabel Lember, Mairold Õispuu. Nimetatud
lapsed on edasi sõimerühmas kuni 1.juulini ja
8.augustist on nad oodatud „Pokude“ rühma.
31.mail on „Pokurühma“ lõpupidu algusega
kell 15.30.
Lasteaia lõpetavad : Boris Jaagup Viin, Sander
Hõbelaid, Mareli Välja, Triine Riand, Livia Summer
Aliise Meri, Karel Martin Saar, Jason Mäeots, Markus
Seeger.

Tööpakkumised
Kaali Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja
ametikohale.
Nõuded kandidaadile:
Haridus vastavalt Haridusministri määrusele
nr.65/26.08.2002 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Eeldame kandidaadilt pingetaluvust, koostöövalmidust ja
kohusetundlikkust.
Avaldus koos haridust tõendava dokumendi koopia ja CV-ga
saata aadressil kool@kaali.edu.ee hiljemalt 15. Maiks 2013
Tööleasumise aeg: 03. Juuni 2013
Kaali Kool kuulutab välja konkursid järgmistele õpetajate
ametikohtadele:
Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetaja
Tütarlaste käsitöö-ja kodundusõpetaja
Füüsikaõpetaja
Nõuded kandidaatidele:
Vastavus Haridusministri määrusele nr.65/26.08.2002
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.
Avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV
saata hiljemalt 15.juuniks aadressil kool@kaali.edu.ee

Pihtla valla III külade päev
toimub 22.juunil 2013
algusega kell 12.00
Pihtla Pritsumaja juures

NB!
Lapsed, kes alustavad õpinguid Pihtla Kooli I klassis
1.septembrist 2013.a., palun esitada alljärgnevad
dokumendid 15. juuniks Pihtla Kooli direktorile.
1. Õpilase tervisekaart ( annab välja perearst)
2. Avaldus kooli direktorile
3. Õpilaspileti pildid 2 tk ( 3x4)
4. Sünnitunnistuse koopia.
Lugupidamisega Elna Õunpuu

Võta kaasa sõbrad ja hea tuju ning tule
PEALELÕUNASELE PEREPÄEVALE
Sandlasse 17. mail algusega kell 16.00
Toimuvad spordivõistlused kogu perele.
16.00 laste kevadjooksud.
17.00 laste jalgpallivõistlused ( võistkonnas 6+1
mängijat)
18.00 annab Martin Kallas soovijatele
malesimultaani
18.30 võistlused peredele ( 2 last+ 2 täiskasvanut )
Alates kella 16.00 avatud müügikohad.
NB! Pere võtab kaasa soolase või magusa
küpsetise, mida pärast võistlusi ühiselt
kohvilauas „nautida“.
Kes soovib ise midagi müüa või lihtsalt ära anda,
andke sellest teada tel.5268684, 53025620 või
Sandla kauplusse 4595222.

Suuremõõdulise prügi konteinerid
on 12.-13.mail 2013
Pihtla vallamaja, Kõljala mõisa,
Kailuka seltsimaja ja Sandla klubi juures
VASTU EI VÕETA: olmejäätmeid, rehve, koduelektroonikat,
ehitusprahti ja ohtlikke jäätmeid

LK 4

KRAATER

_____ _

Õnne pisiperele!
LIISA KESKÜLA

MAI 2013

Pihtla raamatukogus
avatud Pihtla Kooli
III kunstinäitus

23.aprill

Õnnitleme!
Mai
Salme Benno 97
Kangrusselja
Salme Aavik 89 Reo
Niina Pilter 89 Sepa
Armilde
Soostermaaker 89 Ennu
Lukiina Nõu 89 Kõljala
Ellen Leht 85 Kailuka
Mahta Palts 85 Tõlluste
Helga Tamm 81 Kõljala
Enno Teigamägi 75 Ilpla
Väino Mõik 75 Nässuma
Ain Mägi 70 Püha

Vanemad:
ANGELA HEINMETS ja
ALEKSANDR KESKÜLA
Kõljala küla

Püha kihelkond
90 aastat tagasi

Kaali
Külastuskeskus

5.mai 1923

otsib oma töökasse kollektiivi:
Ettekandjaid
Hotelli administraatoreid
Jäätisemüüjaid
Kõikidel soovijatel saata oma CV
aadressile: kaali@kylastuskeskus.ee

Õnnetused ja kuritööd.
Vargus.
Käesoleval kevadel varastati
Pihtla vallast, Kukesaare
rannast Eestimaa laevaehituse
seltsi tamme puid ära 10 000
marga väärtuses. Krimin. Pol.
läks korda varastatud puud kätte
saada. Varguse oli toime pannud
keegi A.T. ühes naisega.-

Korstnapühkija vallas 24.-26.juulil
Info tel. 5066193, 4530286
Vaata ka: www.pihtlavv.ee /valla ajaleht

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

