Karnevalirõõmu aitas kostüümideta lastele jagada õpetaja Mai,
kes otsis välja põrsaste rüüd.
Meie üritus õnnestus ja soovin
lasteaia ja koolipere poolt kõigile
õnnelikku draakoniaastat!
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Pihtlas armastavad kõik teatrit!

Draakoni aasta
sai uhke
alguse!

Hiina horoskoopide päritolu on
vajunud aegade hämarusse. Hiina
astroloogide
ennustamiskunsti
tunti juba tuhandeid aastaid tagasi
ning isegi tänapäeval ei ole Hiina
astroloogia oma võlu kaotanud,
vaid pakub inimestele jätkuvalt
huvi. Hiina astroloogias on
kasutusel 12 märki, mis kannavad
looma nime.
Ei ole küll täpselt teada, kuidas
märgid nimed said, kuid draakoni
aasta
algas
Pihtla
Koolis
loomakarnevaliga.
Oli
väga
mitmesuguseid loomakesi. Meeldivalt üllatasid meid kõiki
1.-4.
klassi õpilased, kes olid ettevalmistanud toreda kava, kus
tutvustati 12 Hiina kalendriaasta
looma.
Lapsed olid ise joonistanud
loomade pildid ning igaüks
tutvustas endajoonistatud looma
lähemalt. Lapsed olid riietatud
vastavalt sellele loomale, keda ta
tutvustas. Aitäh lastevanematele,
kes lastele vahvad peakatted ja
riided muretsesid.
Marekust sai rott, Robin
Malgast - pühvel, Kirkest - tiiger,
Mariliisist-kass, Hilda Mariest jänes, Stellast - draakon, ToyaKarliinist - madu, Laurast hobune, Williamist - kits, KeyaLiisist - lammas, Robin Ajangust ahv, Raimondist - kukk, Andrast koer, Hans-Heikist - siga.
Nutikama lahendusega kostüümikandjad
said
päeva
lõpus
draakonipildiga
tänukaardi.
Lasteaialapsed
lustisid koos
koolilastega. Õpetaja Piret oli
ettevalmistanud
laulumängude
kava ja kui õpetaja Tiia kord
akordioni kätte võtab, siis oh neid
tantsujalgu! Lapsed olid uhked
oma kostüümide üle, kuid oli ka
neid, kellel kostüümi mingil
põhjusel ei olnudki.
Kooli direktor Elna Õunpuu

Pihtla kooli
lapsed Hilda ja
Pipsik Stella
uues
näitemängus
läinud aasta lõpul. Teatrietenduste rohkearvulisuse
poolest
võiksime
peatselt ka
Pihtlas oma
teatri avada!

Reeküla koguduse noored
jõulunäidendiga "tuuril"
Juba aastakümneid on Reeküla koguduses
jõuluõhtu
jumalateenistuse
kulminatsiooniks olnud laste ja noorte
jõulunäidend.
Sel aastal õppisid Reeküla koguduse
pühapäevakooli lapsed ja noortegrupi
noored selgeks südamliku jõulunäidendi
"Eve jõulusoov".
Etendus "Eve jõulusoov" räägib loo
ühest
purunenud
perekonnast,
andestamisest ja leppimisest.
Nukud ja mänguautod, uisud ja
jalgrattad, Wii mängud ja põrkepallid ...
laste jõulusoovidel ei ole lõppu. Aga Eve
ainukene soov on, et isa koju tuleks.
Alkoholiprobleemid on Eve vanemate
vahele sügava lõhe tekitanud. Isa
lubadused end muuta jäävad vaid
sõnadeks. Ema kannatus katkeb ning ta
ajab isa kodust minema.
Eve tunneb väga suurt puudust isast ja
palub Jumalat, et tema vanemad jälle ära
lepiksid. Usu läbi Jumalasse leiab Eve
ema jõudu oma mehele andestada, kuid
meest üles leida tal enam ei õnnestu.
Tööotsingud on Eve isa viinud teise linna.
Ühel õhtul satub ta ühe kiriku
pühapäevakooli jõuluõhtule, kus vestlus
koguduse pastoriga annab talle kindlust, et
ka tema elu võib muutuda. Isa kirjas
kodustele palub ta andestust ja võimalust
uueks alguseks. Eve ja tema ema on isa
saadetud kirja pärast väga õnnelikud ja
vastavad, et nad ootavad teda koju.

Kui varasematel aastatel on Reeküla
laste ja noorte jõulunäidendit esitatud
vaid ühel korral - Reeküla koguduse
jõulujumalateenistusel, siis sel aastal
otsustasime
oma
jõulunäidendit
pakkuda ka teistesse kohtadesse, et
rohkem inimesi näidendist rõõmu
saaksid.
Käisime oma etendusega esinemas
Muhu noortekeskuses, Aste klubis,
Valjala
rahvamajas,
Kuressaare
Nelipühi
kirikus,
Püha
kirikus,
Kuressaare Metodisti Kirikus ja Reeküla
Metodisti
Kirikus.
Näidendi
esitamine pakkus rõõmu ja põnevust nii
tegijatele
kui
ka
vaatajatele.
Täname
südamest
Krista
Kütti
juhendamise eest!
Täname
Pihtla
Vallavalitsust
transpordi- ja rahalise toetuse eest!
Täname kõiki vaatajaid sooja vastuvõtu
eest! Ja suur-suur tänu kõikidele
etenduses osalenud lastele ja noortele
lõbusate proovide, teie vastupidavuse ja
pingutuste eest!
Marjana Luist

Kellel on koju seisma jäänud
mingil põhjusel suusad,
suusasaapad või suusakepid,
palun annetage Pihtla koolile!
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Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates
veebruari
keskpaigast
võivad kõik need, kes e-loendusel
osaleda ei jõudnud või soovinud,
hakata ootama rahvaloendaja
külastust Üle 2000 rahvaloendaja
alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad
hakkavad
tõepoolest käima alates 16 veebruarist, kindlasti mitte enne seda,“
kinnitas kohalik piirkonnajuht Anu
Anja. „Loendajad külastavad vaid
neid inimesi, kes pole osalenud eloendusel või kui ankeet on jäänud
lõpetamata,“ lisas ta.
Rahvaloendaja
tunneb
ära
Statistikaameti poolt väljastatud
pildiga töötõendi, sinise kohvri ja
loenduse logoga salli järgi. „Tõendil
on
loendaja
nimi
ja
pilt,
Statistikaameti
logo,
töötõendi
number
ja
kehtivuse
aeg.
Rahvaloendaja peab oma töötõendit
näitama kohe uksel,“ selgitas
Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa
ringkonnajuht Malle Lehtma.
Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on
sülearvuti, kuhu ta märgib kõik
vastused. Iga leibkonna ja inimese
kohta avaneb arvutis ankeet, mida
peale täitmist ja kinnitamist enam
uuesti avada ei saa. Kõik andmed on
loendajate arvutites krüpteeritud.
„See tähendab, et kui rahvaloendaja
järel uks sulgub, võite täitsa kindel
olla, et teie vastused on kindlalt
kaitstud,“ kinnitas ringkonnajuht.
Kui kedagi pole kodus või pole
vastamiseks parim aeg, jätab
loendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega.
„Siis
tuleks
loendajale helistada ja leppida kokku
kohtumiseks sobiv aeg, pidades
siiski silmas, et loendaja tööaeg on
kell 9–21,“ ütles piirkonnajuht Anu
Anja.
Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult
sujuvalt,
tasub
inimestel
rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi
valmistuda. Valmis tasub vaadata
leibkonnaliikmete isikukoodid ja
ametinimetused, sest seda sageli
igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks
täpsustada
eluruumi
ehitamise

ajavahemik

ja

suurus.

ajavahemik ja suurus. „Küsimused on
täpselt samasugused nagu e-loendusel ning
vajadusel rahvaloendaja selgitab, mida
täpselt soovitakse teada saada. Näiteks
tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis
haiguslugu välja otsida, vaid märkida
lihtsalt, kas inimesel esineb pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“
küsimus,“ selgitas piirkonnajuht.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt
ka tema sissetuleku suurust – küsitakse
vaid elatusallika kohta ehk kas selleks on
palk, pension, toetus, teiste pereliikmete
poolne ülalpidamine vms.
Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on
igal juhul kaitstud ja mida keegi vastas,
teab ainult tema ise. „Rahvaloendusel
kogutud
andmeid
kasutatakse
vaid
statistika tegemiseks. Neid ei anta edasi
teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi
ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed,“
selgitas piirkonnajuht.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja
selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid
olulisi otsuseid tehes saaks tugineda
värskele teabele ühiskonna vajaduste kohta.
Võimalikult täpsete andmete saamiseks on
loendus kõikne – see tähendab, et
küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt)
elavat inimest ja loendatakse kõik
eluruumid.
Karin Volmer, statistikaamet

Rahva ja eluruumide
loendus 2011
31. detsember 2011: kõik
rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri
seisuga
Küsitlusloendus:
16. veebruar – 31. märts 2012
Rahvaloendaja näitab alati
töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie
palganumbrit ei küsi ja enne
16. veebruari Teid loendama
ei tule.
E-loendus toimus 31.
detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
Tulemusi avaldatakse alates
2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine
on kohustuslik. Lisainfo:

www.rel2011.ee ja
infotelefonil 625 9100
(küsitlusloenduse ajal E–R kell
8–18)

Tasuta kunstikursused täiskasvanuile
Meil on hea meel Teid teavitada, et ka
selle poolaastal toimuvad Saaremaa
Kunstistuudios tasuta kunstikursused
täiskasvanutele. Tulemas on kolm
kursust:
Säästlik maastiku kujundamine ja
planeerimine turismikeskkonnas.
Kursuse maht 32 tundi. Kursuse
kestvus 01.02.2012 - 03.04.2012.
Kursus hakkab toimuma neljapäeviti
alates kell 18:00. Sihtgrupp:
turismiobjektide omanikud, taluturismi
korraldajad, FIE-d kodumajutajad,
haljastajad.
Tootearendusena disainitud vilt.
Kursuse maht 24 tundi. Kursuse
kestvus 06.02.2012 - 31.03.2012.
kursus hakkab toimuma kolmapäeviti
alates kell 18:00. Sihtgrupp: FIE-d
käsitöömeistrid, käsitööettevõtjad,
valdade käsitööseltside juhendajad..

Väikeettevõtluses rahvuslike rõivaste
kujundus. Kursuse maht 21 tundi. Kursuse
kestvus 08.02.2012 - 30.03.2012. Kursus
hakkab toimuma teisipäeviti alates kell 18:00.
Sihtgrupp: rõivaste kujundajad ja tootjad
väikeettevõtluses, õmblejad, valdade käsitöö
õpitubades osalejad, noorte õmblusringide
juhendajad. Rohkem informatsiooni kursuste
kohta ka meie kodulehel
http://www.kunstistuudio.ee/tasuta-kursused/
Avaldusi koolitusel osalemiseks on võimalik
täita kas Saaremaa Kunstistuudios koha peal
(Lossi 5, Kuressaare) või saates avalduse meile
e-maili teel aadressil info@kunstistuudio.ee
Kursusel osalemise avaldus on saadaval
meie kodulehel.
NB! Kahjuks ei ole võimalik kursusel
osaleda, kui te olete antud projekti raames
juba kahel tasuta koolitusel osalenud.
Saaremaa Kunstistuudio
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Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

1. Koduteenuste osutamise tingimused
10. Teenuse osutaja teeb otsuse teatavaks
TUGITEENUSED
ja
kord
(edaspidi
kord)
sätestab
Pihtla
esitajale isiku
vanust
ja arengutaset
arves1. Koduteenuste osutamise tingimused
ja kord
(edaspidi
kord)
sätestab Pihtla Vallavalitsuse
Vallavalitsuse poolt osutavate
taval ja talle arusaadaval viisil hiljemalt
1. Kommunaalja muude
maksude
poolt
osutavate
harjumispärases
keskkonnas
toime
tulla
aitavate teenuste
(edaspidi
koduteenus)
harjumispärases
keskkonnas
toime
15
tööpäeva jooksul
otsuse
langetamisest.
tasumine, toetuste taotlemine
tulla aitavate teenuste
(edaspidi
Otsus koduteenuste otsustamisest keelduteenustasu 0,64 €
korraldamise
Pihtla
vallas.
-kommunaalmaksete maksmine
koduteenus) korraldamise Pihtla vallas.
mise kohta peab olema põhjendatud.
-ühekordsete toetuste taotlemine
2.
Käesolevas
korras
kasutatakse
11.
Koduteenuste
osutamiseks
sõlmivad
2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: -ajakirjanduse tellimine
mõisteid järgmises tähenduses:
sotsiaalhooldaja, Pihtla Vallavalitsus ja
2. Abistamine arstiabi korraldamisel
2.1 Koduteenus- isikule või
klient vormikohase lepingu, mille vormi
2.1
KoduteenusIsikule
või
perekonnale
kodustes
tingimustes
osutatav
teenus,
teenustasu
0,64mis
€ aitab tal
perekonnale kodustes tingimustes
kinnitab Pihtla Vallavalitsus.
-arsti
koju
kutsumine
osutatav
teenus, mis aitab
tal
Koduteenuste
harjumuspärases
keskkonnas
toime
tulla. osutamise lepingu
-abistamine raviasutuse
harjumuspärases keskkonnas toime
tingimused vaadatakse üle lähtuvalt
külastamisel
tulla.
kliendi vajadustest,
kuidtoimetulekuks
mitte harvem kui kodus
2.2 põhiteenus- teenus, mis on hädavajalik
kliendi
ja mille mitteosutamine
-kliendi külastamine haiglas
2.2 põhiteenus- teenus, mis on
üks kord aastas. Lepingut võib muuta
põhjustaks
kliendi
hooldekandeasutusse
paigutamise.
-ravimite muretsemine
hädavajalik kliendi
toimetulekuks
mõlema poole
kokkuleppel.
-abistamine ravimite manustamisel
kodus ja mille mitteosutamine
12. Eluruumi korrastamisel on ühe
- abivahendite
soovitamine
põhjustaks
kliendi
kliendi
kohta
korrastava
eluruumi
2.3 Tugiteenus- Teenus, mis toetab kliendi toimetulekut
kodus ja mille
mitteosutamine
ei ja nende
hooldekandeasutusse paigutamise.
suuruseks kuni 50 m2 või 2-toaline korter.
muretsemine
põhjusta
hooldekandeasutusse
sattumist.
2.3 TugiteenusTeenus, mis toetab
Klient peab tagama vajalikud
3. Abistamine ühekordsetel
kliendi toimetulekut kodus ja mille
koristusvahendid.
asjaajamistel
2.4
Sotsiaalhooldajakes abistab
koduhoolduse
toimingutes
mitteosutamine
ei põhjusta teenuse osutaja,
13. Kütmisabi
osutamisel
on ühe kliendi klienti
teenustasu
1,92 € , millega
2
hooldekandeasutusse
sattumist.
kohta
kuni
50
m
või
2-toaline
korter.
-arhiivitõendite
muretsemine
klient ei tule igapäevases elus toime .
2.4 Sotsiaalhooldaja- teenuse osutaja, Klient peab tagama ettevalmistatud
-matuste korraldamisel
kes abistab
koduhoolduse klienti küttematerjali.
-hooldekodusse suunamisel’
2.5
Klient- millega
isik, kellele
lepingu
aluselkorraldatakse
koduteenuseid.
toimingutes,
klient osutatakse
ei tule 14.
Pesu pesemine
-muudel asjaajamisel
igapäevases elus toime .
pesumajas või kodus. Kodus pesumasina
4. Kevadine ja sügisene
2.5 Koduteenuseid
Klient- isik, kellele
osutataksekõrvalabi
olemasolu
vajalik.
3.
osutatakse
vajavatele
isikutele, kelle elukohana
on kantud
suurpuhastus
lepingu alusel koduteenuseid.
15. Sotsiaalhooldaja toob toiduained ja
- tunnitasu 1,92
€
rahvastikuregistrisse
Pihtla vald ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed
ülalpidajad.
Kui
3. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi majapidamistarbed lähimast kauplusest
- akende pesemine
seadusjärgsed
eionole suutelised
hooldusttoitude
tagama, (käivad tööl) siis võib Pihtla
vajavatele isikutele,ülalpidajad
kelle elukohana
ning vajaduselisikule
abistab lihtsamate
- akende soojustamine
kantud
rahvastikuregistrisse
Pihtla
vald
valmistamisel
(
toidu
valmistamise
Vallavalitsuse otsusega koduteenuseid osutada ka isikutele,aeg
kellel on
seadusjärgsed
ülalpidajad.
- aknakardinate
vahetamine’
ning
kellel
reeglina
puuduvad kuni 45 minutit).
- laearmatuuride puhastamine
seadusjärgsed
ülalpidajad.
Kui 16. Koduteenuste korraldamise ja nende
- Abistamine kappide ja panipaikade
Koduteenuste
loetelu ja eihinnad
seadusjärgsed ülalpidajad
ole kehtestab
üle arvestusevallavalitsus.
pidamise eest vastutab valla
korrastamisel
suutelised isikule hooldust tagama, sotsiaalnõunik.
5. Transporditeenus
(käivad
tööl) siis hinnad
võib kehtestab
Pihtla
4.
Koduteenuste
Pihtla
Vallavalitsus.
osalustasu
määramisel
Pihtla
vallavolikogu
22.03. 2006Kliendi
määrus nr.8,
kilomeeter 0,26 €
Vallavalitsuse otsusega koduteenuseid
„Koduteenuste osutamise
kord”
arvestatakse
teenuse mahtu ja kliendi majanduslikku
olukorda.
osutada ka isikutele, kellel on
seadusjärgsed ülalpidajad.
Koduteenuste loetelu
5.
Tasuta koduteenust
õigus saada kliendil, kes on toimetulekutoetuse saaja või kelle
Koduteenuste
loetelu ja onhinnad
ja hinnakiri Pihtla
kehtestab
vallavalitsus.
sissetulek
on väiksem kehtivast miinimumpalgast.
- vaipade puhastamine- kloppimine
4. Koduteenuste hinnad kehtestab
vallas
- pesu triikimine, riiete pisiparandused
Pihtla Vallavalitsus. Kliendi osalustasu
3. Vestlus ja teabe
edastamine
6.
Taotlus
koduteenuse
osutamiseks
registreeritakse
Pihtla
valla
sotsiaaltöötaja
juures.
PÕHITEENUSED
määramisel arvestatakse teenuse mahtu
(tunnitasu
1,92
€)
1. Toiduainetega
ja kliendi majanduslikku olukorda.
- kliendi
ärakuulamine
7.
Sotsiaalnõunik
või
sotsiaalhooldaja
teeb kodukülastuse, mille käigus
hindab
kliendi
majapidamistarvetega
5. Tasuta
koduteenust on
õigus
saada
teabe
edastamine
kliendil,
kes on toimetulekutoetuse
varustamine (tunnitasu
€)
): metoodika
tunnitasu 1.9
toimetulekuvõimet
ja selgitab koduteenuste
vajaduse.1,92
Toimetulekuvõime
hindamise
4. Kliendi
pesemine (tunnitasu
1,92 €)
saaja või kelle sissetulek on väiksem
- tellimuste vastuvõtmine, kaupade
- abistamine pesemisel
kinnitab
Pihtla Vallavalitsus.
kehtivast miinimumpalgast.
ostmine ja koju toomine
- abistamisel riietumisel
6. Taotlus koduteenuse osutamiseks
- toiduainete tuppa toomine hoidlast
registreeritakse Pihtla valla sotsiaal- väljanägemise korrastamine
- valmistoidu koju toomine
töötaja juures.
- abistamine toidu valmistamisel
5. Abistamine eluaseme kütmisel
7.
või sotsiaalhooldaja
- abistamine
(tunnitasu 1,92 €)
8. Sotsiaalnõunik
Koduteenuseid
osutatakse nii mitu
tundi söömisel
kui kokku lepitakse
teeb kodukülastuse, mille käigus
- toidunõude pesemine
- kütte tuppa toomine
hindab kliendi toimetulekuvõimet ja
esmaste
majapidamistarvetega
- tubade
kütmine
9.
Otsusekoduteenuste
koduteenustevajaduse.
osutamise või sellest keeldumise kohta teeb
Pihtla
Vallavalitsus 15
selgitab
varustamine
kütte
muretsemine
Toimetulekuvõime
hindamise
päeva jooksul.
2. Eluruumide korrastamine
- tuha välja viimine
metoodika
kinnitab
Pihtla
(tunnitasu
1,92
€)
tunn
- abistamine kütmisel
Vallavalitsus.
10.Teenuse
osutaja
teeb
otsuse
teatavaks
esitajale
isiku
vanust
ja
arengutaset
arvestaval
ja
talle
põrandate
pühkimine
ja
pesemine
6.
Talvel
lumelükkamine
8. Koduteenuseid osutatakse nii mitu
- prügiämbri
tühjendamine
(tunnitasu
€)
arusaadaval
viisil hiljemalt 15 tööpäeva
jooksul
otsuse langetamisest.
Otsus1,92
koduteenuste
tundi kui kokku lepitakse.
voodi
korrastamine
teerada
maja
juurest
väravani,
9.
Otsuse koduteenuste
osutamise või
otsustamisest
keeldumise
kohta peab
olema
põhjendatud.
tolmu
pühkimine
teerada
maja
juurest
kaevuni,
sellest keeldumise kohta teeb Pihtla
- pesu pesemine ja korraldamine
- teerada maja juurest puudekuurini.
Vallavalitsus 15 päeva jooksul.

11. Koduteenuste osutamiseks sõlmivad sotsiaalhooldaja, Pihtla Vallavalitsus ja klient
vormikohase lepingu, mille vormi kinnitab Pihtla Vallavalitsus. Koduteenuste osutamise lepingu
tingimused vaadatakse üle lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
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Õnnitleme!
November 2011
Amanda-Elfriede
Mihkelson 89
Sandla
Endla Kahm 84
Kuusiku
Leonore Pislar 84
Kõljala
Virve Aru 82
Reeküla
Kalev Pulk 81
Sandla
Valve Hõbenik 80
Tõlluste
Uudo Kantemus 80
Kõljala

Detsember 2011
Aksel-Helmut
Lemberpuu 84
Sandla
Adelaide Hallikäär 84
Sandla
Bernhard Kuusk 83
Kailuka
Saima Trei 82
Kõljala
Milvi Nelis 70
Ilpla
Laine Saar 70
Püha
Virve Havi 70
Väljaküla

Jaanuar 2012
Maimu Õisnurm 84
Kõnnu
Vilma Liik 84
Kõljala
Helju Vaher 81
Tõlluste
Marta-Serafima
Kilter 81
Sandla
Johanna-Aino
Hoogand 80
Kangrusselja
Veili-Elfriede Kald 80
Haeska
Kalju Koppel 75
Ennu
Heino Paiste 70
Sauaru
Kalev Trei 70
Liiva
Leida Truu 70
Väljaküla
Seila Välja 70
Kiritu

KRAATER

Õnne pisiperele!
Ingrid Sepp
Ott-Sander Ottis
Hanna Tarum
Richard Loik
Riko Uustal
Rico Sannik
Daniel Väli

19.09. Kõljala
15.10. Kangrusselja
29.10 Tõlluste
30.10. Kõljala
24.11. Kõljala
21.12. Sandla
22.12. Kõljala

Mälestame
Paul Antsaar
1946-2011 Kõljala

Eimi Tuuling
1923-2012 Kiritu

LÜHIDALT LÜHIDALT LÜHIDALT
Pihtla kool on parim!
Samal ajal, kui naabervalla Kaarma lapsevanemad on
otsustanud vallavõimudega kohtusse minna ja üha
selgemalt ning kõvemini kõneldakse maakonna
koolivõrgu ülevaatamisest, saab kiidusõnu Pihtla vald,
ennekõike oma targa otsuse eest jätta Pihtlasse
lasteaia kõrvale 4-klassiline algkool. Hetkel on Pihtla
Kool ainus lasteaed-algkool maakonnas.
Kaali koolitüdruk käis Peterburis konkursil
Kuressaare muusikakooli keelpilliansambel, kus
mängib ka Kaali kooli õpilane Ida Johanna Loel,
saavutas
läinud
aasta
lõpul
Peterburgis
lastemuusikakoolide rahvusvahelisel konkursil nii hea
tulemuse,
mida võib nimetada jõudmiseks
maailmaklassi. On ju Vene viiulikool maailma tippe
ning tulla sealt ansambliga koju teise kohaga (kaks
kaasas olnud solisti said kolmandad kohad), on
saavutus, mida just kõigil ei ole ette näidata.
Ida Johanna tänab Pihtla Vallavalitsust, kes tema
sõitu Peterburgi toetas.
Pihtlas kuritegevus langes
Kuritegude arv kasvas nii Kuressaares kui ka enam
kui pooltes omavalitsustes.
Langustrend ilmnes vaid Laimjala, Lümanda, Pihtla,
Ruhnu, Salme, Torgu ja Valjala vallas. Ainsana Eesti
maakondadest kasvaski kuritegevus Saare- ja
Jõgevamaal, kus oli mullu vastavalt 522 ja 868
süütegu ehk aasta varasemaga võrreldes 5 ja 4
protsenti rohkem.
Kogu Eestis registreeriti mullu
42 567 süütegu, mida oli 2010. aastaga võrreldes 12%
vähem.
Pihtla vallas jõukad inimesed
Kui uskuda statistikat, elavad Saare maakonna jõukamad inimesed Kuressaares ja Pihtla vallas. Nii selgus
Äripäevas
avaldatud
üleriigilisest
tulumaksu
laekumise edetabelist. Kui Kuressaares laekus läinud
aastal tulumaksu ühe inimese kohta 464 eurot, siis
teisele kohale on meie maakonna lõikes tõusnud
Pihtla vald. “See on meie endi jaoks ka uskumatu,”
sõnas vallavanem Jüri Saar, märkides, et ju siis on
Pihtla vallas hea elada, et siia on maksujõulist
elanikkonda tulnud.

JAANUAR 2012

Autokool
alustab pühapäeval,
5. veebruaril kell 10.00
Kaali Koolis.
Ka sel aastal pakume kohalikele
elanikele võimalust osaleda
autokool Erestoni poolt
läbiviidavas B-kategooria
juhilubade koolituses.
Oma osalemisest teatada
telefonil 53449474.

Kultuuriselts Kevade soovib
kõigile
Pihtla Valla elanikele head
alanud aastat ja tänab kõiki,
kes toetasid Kõljala
külaplatsil toimunud
aastavahetuse ilutulestikku
rahalise annetusega .
Eriti suur tänu nii kauni
ilutulestiku, kui
vägeva lõkke eest Kõljala
POÜ esimehele Tõnu Postile.
Järgmisse Kraatrisse ootab
toimetaja kaastöid juba 20.02!

ALATES 10.01.2012 ON
PIHTLA RAAMATUKOGU II
KORRUSEL AVATUD NÄITUS:

"PUHAS JOOGIVESI JA MUST REOVESI.
MIKS JA KUIDAS?" NÄITUSE
KORRALDAJATEKS ON PIHTLA
VALLAVALITSUS JA TTÜ KURESSAARE
KOLLEDZH. NÄITUS ON KOKKU PANDUD
KESK-LÄÄNEMERE INTERREG IVA
PROGRAMMI PROJEKTI „RANNIKUL
PAIKNEVATE OMAVALITSUSTE
TEGEVUSED PUHTAMA LÄÄNEMERE
HEAKS“ RAAMES. TULE

KINDLASTI VAATAMA HUVITAV LUGEMINE OOTAB
SIND!

Korstnapühkija külastab taas Pihtla
valda 15. 16. ja 17. veebruaril.
Täpsem info abivallavanem Tiit Rettau käest,
tel 4530286, mob. 5066193

