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Tõnu Post on Saaremaa aasta põllumees
2011
Tänavune SaareMaaPäev tõi Pihtla
valda uudise: Tõnu Post on Saaremaa
aasta põllumees 2011.
Ja tõsi ta on, kui Pihtla valda ei
kujutaks ette Kõljala Põllumajandusliku osaühinguta, siis võib öelda, et
samamoodi ei kujutaks ette osaühingut
ega ka valda ja volikogu ilma Tõnu
Postita
–
niivõrd
iseenesest
mõistetavalt on nad olnud ning valla
elu edendanud.
Kõljala POÜ-l on praegu 1100
looma, nendest umbes 520 lüpsilehma.
Tootmine on koondatud kaasaegsesse
farmikompleksi, mis muide, oli
Saaremaal esimene maailmatasemel
laudakompleks.
.

Kõljala POÜ-le on aastaid au ja
kuulsust toonud ka vissivõistlustel
osalenud lehmad ning Tõnu Post on
öelnud, et tunnustuse taga on kindlasti
tublid töötajad ja tõuaretus. Nii võis
lugeda maakonnalehest Saarte Hääl
Muide, seesama saarlaste päevaleht ongi
koos Raadio Kadiga aasta põllumehe
konkursi eestvedajaiks olnud juba viis
aastat.
Soovime
meiegi
omalt
poolt
tänavusele aasta põllumehele jõudu ja
jaksu nii ühistu- kui ka vallaasjade
edendamisel.
Kraater
Foto: Egon Ligi/Saarte Hääl

Kaali-Kõljala otsa lapsed said lõpuks lasteaia
Tänavune tarkusepäev oli eriliselt rõõmus KaaliKõljala piirkonna mudilastele ja nende vanematele –
Kaali koolimajas avati lasteaed, kuhu 1. septembril läks
15 last – vanemasse rühma seitse ja nooremasse
kaheksa.
Kui siiani oli vallavalitsuses kirjutatud projekte ning
üritatud raha leida vana päevakodu renoveerimiseks,
siis nüüdne lahendus – lasteaed koolimajja – on ilmselt
tänases päevas parim lahendus. On ju laste arv sedavõrd
vähenenud, et koolimaja kippus koolilastele suureks
jääma, samas aga pidid lasteaiaealised lapsed leppima
mängurühmaga korrusmaja korteris.
Kaali koolimajja ehitas lasteaia Saare Majaehitus
OÜ, kokku maksid tööd 60 152 eurot, sellest 31 956
eurot saadi regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmist. Valla omaosaluseks lasteaia ehitustöödeks
oli 28 196 eurot.
Kõljalas suleti lasteaed 1992. aastal, sest volikogu
leidis tookord, et sellist „luksust“, nagu on 16 lapsele
päevakodu ülalpidamine, vald endale lubada ei saa.
Nüüd arvatakse õnneks teisiti ning Pihtla vald võib
ennast tõeliselt lapsesõbralikuks vallaks pidada – on ju
mõlema valla kooli juures nüüd olemas lasteaed.
Kaali-Kõljala piirkonna lapsevanematele teeb aga
nende piirkonnas lasteaia avamine vaid rõõmu. On ju
neil nüüd palju lihtsam minna oma päevatööle, kui on
teada, et pere pisemad on kenasti hoitud.
Tänusõnad kuulusid 1. septembri pidukõnedes nii
vallavalitsusele, kui ka –volikogule, aga lisaks
ehitajatele ja kooli hoolekogule. Kooli direktor Marjana
Prii tunnistas aga, et suur kummardus tuleb teha just
koolimaja endi personalile, kes praktiliselt kogu suve
olid nõus uueks sügiseks ettevalmistusi tegema. Muidu
lihtsalt poleks kõikide töödega 1. septembriks valmis
jõutud.

LASTEAEDA! Esimest korda läksid 1. septembril Kaali koolimajja
lasteaeda Oskar ja Epp Kristel.
Lasteaed ootab nüüd veel korraliku mänguväljaku rajamist, kuid need
tööd jäävad tõenäoliselt kevadesse. Kahe lasteasutuse ühe katuse alla
toomine annab aga ka paremad võimalused ruumide kasutamiseks. Nii
on võimalik lasteaialastel võimlemistundides käia koolimaja suures
spordisaalis ning ka lasteaia toidud valmivad kooli sööklas.
Tänavu sügisest õpib Kaali koolis 38 last Ka nende päevad on
toredaid ettevõtmisi täis.
Kraater

Pihtla vallavolikogu ootab vallakodanike ja kodanike ühenduste
ettepanekuid valla arengukava muutmiseks. Arengukava on
saadaval valla kodulehel (www.pihtlavv.ee ) ja valla
raamatukogudes. Ettepanekuid oodatakse 17. oktoobrini.
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Kultuuriselts Kevade suvistest tegemistest
Jälle üks tegus suvi on läbi saamas ja
tujukad ilmad ning üha pikenevad
õhtud sunnivad meid järjest enam
tubaseks. Seega on praegu just paras
aeg suvest kokkuvõtteid teha ja
tulevikuplaane pidada.
Esimeseks suuremaks sellesuviseks
ürituseks, kus Kultuuriselts Kevade
liikmed
võõrustajatena
aktiivselt
tegutsesid oli 11. Juunil Kõljala
külaplatsil toimunud Pihtla valla
esimene küladepäev (millest oli
pikemalt juttu juba Kraatri juunikuises
numbris).
Järgmiseks juunikuiseks ettevõtmiseks oli muidugi jaanituli. Tantsumuusikat tegi seekord ansambel Härra
Kuu Pärnumaalt ja ka lõbusaid võistlusi ning mänge jagus nii suurtele, kui
väikestele.
15. augustil aga sõitis bussitäis
Kultuuriselts Kevade aktiivsemaid
liikmeid Saaremaa põnevaid paiku
avastama (või taasavastama). Esimene
peatus tehti Goodkaarma seebikojas.
Seal saime ülevaate seebi valmistamise
iidsest kunstist ning ka ise seebi
tegemist proovida. Järgmiseks viis tee

Salme
valda
Riho
Kadastiku
mahlatööstust ja õunaaeda uudistama.
Kõhud lahke peremehe poolt pakutud
õunu, ploome ja õunamahla täis, viis
tee meid edasi Lõmala omapärast
sadamahoonet
kaema.
Edasi
suundusime Lümanda valda KipiKoovi matkakeskusega tutvuma ning
miniloomaeda vaatama.
Pärast
maitsvat lõunat Lümanda söögimajas
saime võimaluse kohtuda Karala
külaseltsi juhi Kaja Juulikuga, kes
lahkelt tutvustas meile Karala uut
seltsimaja ning tegi huvitava ülevaate
ka Karala külaseltsi tegemistest. Lisaks
oli meil Kaja Juuliku juhatamisel
võimalik imetleda kohalikke kauneid
taluõuesid ning aktiivse naise enda
laotud muljetavaldavaid kiviaedu.
Päeva lõpetasime Kõljala külaplatsil,
kus
jõudsime
tõdemuseni,
et
Saaremaal on küll palju imelisi paiku,
kuid ka meie enda külaplats on üks
kena koht!
Augustisse mahtus veel Kõljala
külaplatsil
toimunud
kohtumine
psühholoog Ruth-Kaja Pekiga, kes
rääkis kohale tulnud prouadele,

preilidele naiseks olemise rõõmudest
ning
muredest
ja
erinevate
generatsioonide
üksteisemõistmisel
ette tulevatest raskustest. Tema jutust
jäi kõlama järgimist väärt mõte, et
positiivne mõtlemine ja kibestumuse
vältimine on pika ja õnneliku elu alus!
Kultuuriselts Kevade suvise hooaja
lõpetas traditsiooniline suvelõpupidu
ansambliga Seelikukütid. Imeilus õhtu
lõkketule, küünlavalguse ning hea
muusikaga pani suvele toreda punkti.
Kultuuriselts Kevade tänab abi eest
ürituste korraldamisel Kõljala POÜ
juhti Tõnu Posti, Pihtla Vallavalitsust,
Kaali jahiseltsi ning kõiki aktiivseid
Kultuuriselts Kevade liikmeid. Eriti
suur tänu Veeve Kaasikule, kelle
nakkava entusiasmita poleks Kõljala
külaplats nii ilus ja üritused nii hästi
korda läinud!
Juba 1. oktoobril on aga kõik
huvilised taas oodatud Kõljala
külaplatsile, kus toimub järjekordne
Õunapäev!
Kaili Kaasik

Ahjud ja pliidid korda
Pärnus põhjustas valesid ehitusvõtteid
kasutanud ning tuleohutusnõudeid
eiranud majaomanik omaenda kodus
tulekahju.
Esiteks oli puidust seinaroovitus
paigal-datud liiga lähedale läbi maja
seina jooksvale korstna ühenduslõõrile
ning ka isolatsiooni kiht oli liiga
õhuke. Teiseks põletas omanik
korstnas pigi, mille tagajärjel tõusis
ühenduslõõri temperatuur tavapärasest
kõrgemaks ning süütas seinaroovituse.
Tuli levis elumaja seina sees kuni
katusealuseni välja. Pigi põletamist
tohib
teha
ainult
kutseline
korstnapühkija rangelt ohutusmeetmeid jälgides.
Selle 7. septembril Audru vallas
puhkenud tulekahju valguses on paslik
enne aktiivse kütteperioodi algust
meelde tuletada põhitõed, mida ahjude,
kaminate ja pliitide juures jälgida.
Esmalt
tuleks
lasta
kogu
küttesüsteem enne kütteperioodi üle
vaadata: nii küttekolle, soojamüür,
viimalõõrid kui ka korsten. Soovitan
seda teha kutselisel korstnapühkijal,
kel on ette näidata kutsetunnistus.
Nimelt toimus eelmisel aastal seadusemuudatus, mille kohaselt tohib
teenustööna küttesüsteeme puhastada

ainult kutsetunnistusega korstnapühkija. Siinkohal selgituseks, et eramus
tohib omanik enda tarbeks ka ise
küttesüsteemi puhastada, kuid kord
viie aasta jooksul peab seda tegema
kutseline korstnapühkija, kes annab ka
kogu süsteemile üldhinnangu ning
väljastab korstnapühkimise akti, mida
tuleb säilitada kuni uue akti
väljastamiseni.
Samas
soovitan
eramaja omanikul kutsuda korstnapühkija juba sel aastal, mitte jääda
ootama viie aasta möödumist. Omanik
saab kutselise korstna-pühkija tööd
kõrvalt jälgida ja esitada küsimusi oma
küttesüsteemi eripärade ja puhastamise
kohta, et juba järgmisel aastal oma
ahju/pliiti spetsialisti näpunäidete järgi
ise
puhastada.
Kujutelm,
et
korstnapühkimistööd piirduvadki ainult korstna puhastamisega tahmast, on
vale. Iga küttesüsteem on unikaalne
oma lahenduste poolest ja tema
eripäradega kurssi viimiseks on hea
professionaali nõuanne.
Tihti on tulnud kohata väärarusaama, et ka korterelamutes tohib
küttesüsteemi ise pühkida. Mitme
korteriga
majja,
alates
paariselamutest, tuleb kutsuda alati kutseline korstnapühkija. Kaasa arvatud

siis, kui kortermajas on soojatootjateks
tahke-, gaasi- või vedelkütusel
küttekolded.
Korstnapühkijal tuleb puhastada ka
korteritesse
jäävad
küttekolded,
soojamüürid ja viimalõõrid. Mitte nii,
et korstnapühkija puhastab ainult
korstna ja küttekolde puhastab
korteriomanik ise.
Seadusandluse mõistes tuleb küttesüsteeme puhastada kas kasutusjuhendis ette nähtud sagedusel või kui
seda ei ole, siis vastavalt vajadusele,
aga mitte harvem kui üks kord aastas.
Ka potsepa poolt laotud küttekoldele
peab potsepp määrama puhastussageduse. Seejuures peab pühkimissagedus välistama tahmapõlengu ohu.
Kuna küttesüsteemid on väga
erinevad ning samuti ka nende
kasutusaktiivsus, siis ongi puhastamissagedus otseselt nende kahe
teguriga seotud. Kusjuures tuleb
rõhutada, et tahmapõlengu tekkimisel
on juba tuleohutuse nõudeid rikutud.
Lisaks
kujutab
kontrollimatu
tahmapõleng endast väga suurt ohtu
ning võib viia kogu vara hävinemiseni.
Indrek Laanepõld
järelevalve teenistuse juht
Lääne-Eesti päästekeskus

Küttekollet saab puhastada aastaringselt. Oluline on tagada juurdepääs katuse kaudu korstnale kui ka ruumidesse, kus asuvad
küttesüsteemi osad. Korstnapühkijate kontakte saab infotelefonilt 1524. Korstnapühkija annab tehtud töö kohta akti. Akt annab
tehtud tööle garantii. Akti võivad hiljem küsida nii tuleohutuse inspektorid kui kindlustus. Korraliku ja kuiva küttematerjali
kasutamine säästab küttesüsteemi eluiga ja kütmine on efektiivsem. Parim on kütta lehtpuuga. Prahti ja sünteetilisi materjale ei
maksa küttekoldes põletada. Kõige ohutum on kütta üks ahjutäis korraga. Väga külma ilma korral tuleb kütta mitu korda päevas.

SEPTEMBER 2011

KRAATER

LK 3

Rootsis ja Soomes kogemusi kogumas
22.-26. augustini oli mul meeldiv
võimalus
Pihtla
Vallavalitsuse
liikmetega osaleda õppereisil Rootsis
ja Soomes. Reis sai teoks tänu Euroopa
Liidu
projektile
„Kohalike
omavalitsuste tegevused puhtama
Läänemere nimel“.
Reisi eesmärkideks oli osavõtt
Stockholmi rahvusvahelisest veenädalast (WWW), projekti töörühma
koosolekust
ning
poliitikutele,
spetsialistidele ja projektis osalejatele
meie projektipartnerite juures hajaasustuses ja külalissadamates kasutusel
olevate reoveekäitluse tehnoloogiatega
tutvumine.
Õppereisi jooksul oli võimalus
näha, kuidas Rootsi ja Soome
hajaasustuste
majapidamistes
on
lahendatud
reoveekäitlemise
probleemid. Huvitav oli tutvuda Roosi
maapiirkondade
Norrtälje
ja
Östhammari omavalitsustes asuvate
suvlilate reovete käitlemise viisidega.
Oluliseks peeti tekkivate reovete hulga
vähendamist ja mikrobioloogilise
saaste
tekkimise
võimaluste
ennetamist. Selleks kasutatakse väga
palju kuivkäimlaid.

Uudse lahendusena oli mõnes
suvilas kasutusele võetud
nn.
vaakumtualetid. Selle tööpõhimõte on
tolmuimeja
tööprintsiibil
töötava
seadme abil suunata tekkiv väljaheide
kinnisesse kogumiskaevu tunduvalt
väiksema loputusvee hulgaga. See
vähendab
kogumismahutisse
kogutavaid jääke, mis omakorda annab
omanikule rahalist säästu, kuna mahuti
tühjendamise vajadus tekib harvem.
Kõige olulisem printsiip, mida väga
rangelt jälgitakse nii Rootsi kui ka
Soome hajaasustuse piirkondades on
musta (kloseti) vee ja majapidamises
tekkiva pesuvee ehk hallivee eraldi
käitlemine. Mustad veed kogutakse
reeglina
kinnistesse
kogumismahutitesse ja hallid veed suunatakse
läbi 2-astmelise septiku pinnasesse.
Viimasel ajal on hakatud juhtima halli
vett enne pinnasesse immutamist ka
läbi bioloogilise filtersüteemi Biolan.
Huvitav oli tutvuda Uusinmaa
piirkonnas asuva uue, 2007.aastal
valminud
elamusse
ehitatud
kompostimisega
ja
ventileeritava
kuivkäimlaga, kus siduva ainena
kasutatakse turba ja saepuru segu.

Maakasutusõigus versus pindalatoetus –
kuidas vältida arusaamatusi ?
Igal suvel jõuab PRIAsse maaomanike kaebusi selle kohta, et
tema maid kasutab ja saab PRIAst
pindalatoetust keegi, kellele ta pole
selleks luba andnud. Vahel taotleb
samale maale toetust mitu isikut.
Kuidas on toetused ja maakasutusõigus seotud ning kuidas
arusaamatustega toime tulla?
PRIAlt on päritud, miks me maaga
seotud toetustaotlusi vastu võttes ei
küsi kõigilt ka maakasutusõiguse
kohta dokumenti, et omanike õigusi
ei rikutaks.
Pindalatoetuste taotlejaid on üle
17 000 ja taotlusalust pinda üle
860 000 hektari, põllumassiive üle
220 000. Mõnigi suurtootja majandab
mitmel tuhandel hektaril ning on
põllud rentinud sadadelt erinevatelt
maaomanikelt.
Kui juba taotluse esitamisel nõuda
maa kasutusõiguse kohta dokumente,
siis oleks seda vaja nõuda kõigilt
taotlejatelt ja
iga massiivi ning
katastriüksuse kohta, sest omanik
võib iga oma põllu erineval ajal
erinevale rentnikule kasutada anda ja
osa maad hoopiski ise kasutada.
Tõendeid peaks koguma igal aastal
uuesti, sest olukord muutub pidevalt.
Poleks mõistlik toota sadu tuhandeid

Poleks
mõistlik
toota
sadu
tuhandeid pabereid ja kulutada nende
koostamiseks ja töötlemiseks märkimisväärselt aega, sest ilma loata
maakasutuse juhtumeid on suhteliselt
vähe. PRIA saab paljudel juhtudel neile
rikkumistele jälile. Administratiivses
(taotlusandmete võrdlemine registriga) ja kohapealses kontrollis tuvastasime mullu 136 taotlejat, kel polnud
tervele või osale taotletud maale
kasutusõigust. Neist viie kohta saime
info kaebuse või vihjena.
Rendisuhteid reguleerivad seadused
Pindalatoetuse saamiseks peab
taotlejal olema õigus maa kasutamiseks ning ta peab tagama, et maad
hoitakse heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes. Kasutusõigus
on maa omanikul, rentnikul (põllumajanduslik rendileping), aga maa kasutamine võib toimuda ka kasutusvalduse või tasuta kasutamise lepingu
alusel.
Rendisuhete tõendamiseks ei saa
PRIA ise tingimusi määrata, sest Eestis
reguleerib rendisuhteid “Võlaõigusseadus” (§ 339-360) ja see ei kehtesta
rendilepingule kohustuslikku vormi.
See võib olla oma sõnadega kirja

Seejuures
tualettruum
on
ise
hügieeniliselt puhas ja täiesti lõhnatu.
Väga palju kasutatakse aastaringselt
kasutuses olevate elamute ja ka
suvilate
juures
väljas
asuvaid
kuivkäimlaid. Heidete kogumiseks
kasutatakse plastikust mahuteid, mille
põhja asetatakse kuivi oksaraage ning
see on paigaldatud eelnevalt samblaga
kaetud lamedale plastikpannile (nt.
Salvo kelk). Läbi mahuti põhja
puuritud aukude koguneb tekkiv
vedelik pannile ning aurustub. Lisaks
siduva turba ja saepuru segu
kasutamisega on kogu ümbritsev
hügieeniline ja praktiliselt lõhnatu.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et need
probleemid, mis on täna Soomes ja
Rootsis, on meie jaoks tulevikus
kindlasti sama olulised – näiteks lisaks
reovete käitlemisele, paatide pesemine,
lõbusõidupaatide reo- ja pilsivete
käitlemine jne. Oli tõesti huvitav näha,
kuidas rasketes looduslikes tingimustes
(kaljune pinnas) on kasutusele võetud
ökoloogiliselt ja ka majanduslikult
otstarbekad lahendused ning kus
reovete töötlemise jäägid suunatakse
väetisena taaskasutusse.
Kogu reisi jooksul nähtu julgustab
küll kõigile oma valla inimestele
jagama
soovitusi
oma
reovete
käitlemise viiside üle järele mõtlema ja
enam kasutusele võtma väga odavaid
ja
samas
loodussõbralikke
kuivkäimlaid. Ja mis kõige tähtsam –
eelnevalt kirjeldatud tehnoloogiate
kasutusele võtmine tagab meile lisaks
ka kvaliteetse joogivee.
Endel Pank
ehitusspetsialist
See võib olla oma sõnadega kirja
pandud või ka suuline.
Kasutusvaldust
reguleerib
“Asjaõigusseadus” (§ 201-224) ja
tasuta
kasutamise
lepingut
“Võlaõigusseadus” (§ 389-395). Ka
neid kokkuleppeid võib teha nii
suuliselt kui kirjalikult.
Kui pindalatoetuste taotlejal maakasutusõigus tegelikult puudub, aga ta
hakkas maad harima/kasutama, siis
rikub ta tegeliku omaniku omandiõigust ja ka toetuse saamise tingimusi.
Kui selline info PRIAsse jõuab – näiteks
maaomanik teatab -, siis saadab PRIA
taotlejale järelepärimise ja tal tuleb
oma maakasutusõigust, nt suulise
rendilepingu olemasolu tõendada. Kui
taotleja seda ei suuda, jätab PRIA talle
toetuse maksmata.
Järg lk 4
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Algus lk 3
12.oktoobril
kell 11.00 toimub
Kui samale maale
taotlevad
toetust
mitu taotlejat, kellest ükski ei suuda tõendada oma
vallamajas
tasuta
õppepäev,
kus
maakasutusõigust
ja
maa
tegelikku
hooldamist, jätab PRIA neile kõigile toetuse
tutvustatakse
määramata.
PRIA
omandivaidlusi
ei
lahenda, vajadusel tuleb osapooltel pöörduda
rahastamisvõimalusi LEADER,
kohtusse.
KIK, EAS ja KOP programmidest.
Eelistage kirjalikke
lepinguid
Oodatud
on kõik huvilised.
Oleme
nii
rentnikest
taotlejaile kui ka maaomanikele alati soovitanud: sõlmige
Eelnevalt palun osavõtust
maakasutuse
kohta
lepingud
teatada vallasekretärile kirjalikult, et vajadusel oma õigusi tõendada.
Lepingus peaks
te.4530282
võikindlasti
e-mail: kirjas olema andmed maa rendile andja ja võtja kohta, nende
õigused
(sh
õigus
riina@pihtlavv.ee.taotleda pindalatoetusi) ja kohustused (sh rendi suurus või muu
hüvitis), lepingu jõustumise ja kehtivuse aeg ning andmed maa kohta. Lepingule lisage
katastriüksuse plaan, millel on rendile antav maa tähistatud. - Niisuguse lepingu
olemasolu annab kindlust mõlemale poolele.
Rendisuhte puhul on oluline, et kui rendileandja vahetub (maa saab uue omaniku), siis
rendilepingu kehtivus sellega ei lõpe. Kui näiteks uus maaomanik tahab ise maad
kasutada, tuleb tal eelmise rendileandja ja rentniku vaheline leping üles öelda.
Kui maaomanik leiab, et tema maad on omavoliliselt kasutatud, saab ta sellest PRIAle
teatada ja küsida, kas ja kes on tema maale toetust taotlenud. Kui sinna ongi taotletud,
käivitub eespool kirjeldatu: järelepärimine, õiguste tõendamine, nende puudumisel
toetusest ilmajäämine. Mõni maaomanik on ka PRIA-le eraldi teatanud, et ei luba oma
maale üleüldse kellelgi toetusi taotleda.
Topelttaotlemised samale maale tuvastab aga PRIA administratiivse kontrolli käigus
– konkreetsel maal saab olla vaid üks toetuste saaja.
Kokkuvõttes on maakasutusõigusega seotud sihilikke rikkumisi siiski suhteliselt vähe
ning taotlejate teadmised toetuse saamise nõuetest on aasta-aastalt paranenud. Infot saab
alati meie kodulehelt www.pria.ee ja infotelefonil 7377 679.
Ahti Bleive, PRIA peadirektori asetäitja

EELK Püha Jakobi koguduse teated
Pühapäeval, 2. oktoobril kell 15 – 16. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus
armulauaga.
Teisipäeval, 4. oktoobril kell 18.30 – Koguduse kooli hooaja algus.
Reedel, 7. oktoobril kell 18 – Külas „laulev evangelist“ Kirsti Malmi. Õhtu on
avatud kõikidele huvilistele. Samas toimub ka Püha koguduse sügisleerikursuse
algus. Leeritundide edaspidine aeg ja koht lepitakse kokku esinemisel kogunemisel.
Leeriõnnistamine 11. detsembril. Info tel 51 48 199.
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 15 – Lõikustänupüha. Jumalateenistus armulauaga.
Jumalateenistusele järgneb lõikustänupüha kohvilaud, mille katame ühiselt.
Pühapäeval, 16. oktoobril kell 15 – 18. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus
armulauaga.
Teisipäeval, 18. oktoobril kell 18.30 – Koguduse kool.
Reedel, 21. oktoobril kell 11 – Teetund koguduse majas.
Pühapäeval, 23. oktoobril kell 15 – 19. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus
armulauaga.
Pühapäeval, 30. oktoobril kell 15 – Usupuhastuspüha sõnajumalateenistus.

SEPTEMBER 2011

Õnnitleme!

Juuli
Reinhold Joost 89 Kõljala
Luule Rooso 86 Suure-Rootsi
Õie Kõuts 80 Kailuka
Helgi Rebbas 75 Pihtla
Lembit Tõnn 70 Sandla

August
Armilda-Leontine Soon 88 Kõljala
Estra-Elmiire Vipp 85 Kangrusselja
Palmi Jõgi 84 Kangrusselja
Asta Välja 83 Tõlluste
Ilmar Tuuling 82 Kiritu
Ete Eindohv 81 Suure-Rootsi
Helju Paiste 81 Kõljala
Tõnis Johanson 80 Püha
Endel Vask 70 Kangrusselja
Ester Annusver 70 Väljaküla
September
Lembi Lopp 89 Kõljala
Theodor Saar 85 Ilpla
Evald Aav 84 Kangrusselja
Palmi Häng 81 Tõlluste
Kalev Haug 80 Pihtla
Paul Mägi 70 Haeska
Eha Sepp 70 Kõljala
Juta Olop 70 Reo
Kaarin Laiõunpu 70 Püha
Ärmi Koppel 70 Ennu

Õnne pisiperele!
Ingrid Sepp
19.09.2011 Kõljala

12.oktoobril kell 11.00 toimub vallamajas

tasuta õppepäev,

kus tutvustatakse rahastamisvõimalusi
LEADER, KIK, EAS ja KOP programmidest.
Oodatud on kõik huvilised.
Eelnevalt palun osavõtust teatada vallasekretärile tel 4530 282
või e-mail: riina@pihtlavv.ee .

Pihtla vallavolikogu otsustas
22.09 istungil määrata avalike teede
kasutusse järgmised erateed: IlplaKailuka tee pikkusega 892 m ning Anni
tee pikkusega 678 m.
…………………………………………
Järgmisse Kraatrisse ootame kaastöid
20. oktoobriks.

Mälestame
Harry End
1931 - 2011
Suure-Rootsi

Pihtla vallavalitsus kuulutab välja
vähempakkumise

lumelükkamiseks Pihtla vallas
Pakkumised esitada vallamajja 25. oktoobriks 2011.
Täpsem info: abivallavanem Tiit Rettau,
tel 4530 286, 5066 193

Korstnapühkija
Pihtla vallas
26., 27. ja 28.
oktoober
Info: Tiit Rettau
4530286, 5066193

