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Pihtla valda tuli kaks maavalitsuse
teeneteplaati
Ajakirjanikust naiskodukaitsja Rita Loel
(vasakpoolsel pildil) ja
kooliõpetaja Inge Vahter
olid need, keda riikliku
autasuga, maakonna
teeneteplaadiga
tunnustati. Jäädvustatud
on hetked, kui
maavanem Kaido Kaasik
oma vabariigi
aastapäeva vastuvõtul
Kuressaare linnuse
kapiitlisaalis tublidele
kodanikele autasud üle
annab. Fotod: Saarte
Hääl/Tõnu Veldre
Saare maavanema Kaido Kaasiku sõnul otsustati maakonna
teeneteplaadid anda üle saarlastele, kes aastakümneid on pühendumisega
töötanud saarlaste heaks, vedanud kohaliku elu ja andnud endast palju
rohkem kui neilt nõutud.
Ja nii said maavalitsuse komisjoni otsusega
Saare Maavalitsuse
teeneteplaadi tänavu:
* Saarte Hääle toimetaja Rita Loel naiskodukaitse Saaremaa ringkonna
taastamise, eestvedamise ning ajaloo uurimise ja talletamise eest. Rita
Loel on olnud naiskodukaitses erinevate ettevõtmiste algataja: Saaremaa
ringkonna taastamine, sõduriperede toetusprogramm, Saare maakonna
aasta ema ja isa konkurss ning tänuüritused, naiskodukaitse ajaloo
uurimine ja talletamine ning läbi erinevate mälestusürituste järjepidevuse
säilitamine. Ka on ta olnud esimene taastatud NKK Pihtla jaoskonna
esinaine.

* Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik
Inge Vahter Saare maakonna hariduselu
edendamise eest.
Inge Vahter töötab Saaremaa Ühisgümnaasiumis
alates 1981. aastast. Tema käe all on aastate
jooksul õpetust ja juhendamist saanud lugematu
hulk noori, kelle jaoks on Inge Vahteri juures
õppimine määranud ka edasise kutsevaliku.
Tema juhendatud õpilaste uurimisteemad on
leitud enamasti õpilase kõige lähemast
koduümbrusest, kuid viinud parimaid tema
õpilaste seast välja rahvusvaheliste tunnustusteni.
Nii on Inge õpilased saavutanud märkimisäärseid
tulemusi nii maakondlikel, vabariiklikel kui ka
rahvusvahelistel konkurssidel ja olümpiaadidel.

Vald tänas 20. sünnipäeval staažikamaid
Pihtla valla 20. aastapäeva üritused kulmineerusid 16. märtsi õhtul
piduõhtuga Sandla kultuurimajas, kus (vallavanem Jüri Saare
hinnangul) oli kohal kümnendik valla rahvast. Ettekande valla ajaloost
esitas Tõnu Hütt. Ühiselt vaadati Saaremaa Rahvateatri „Abruka
lugusid“, tunti rõõmu staažikate vallatöötajate tunnustamisest, söödi
ühiselt sünnipäevatorti ning keerutati jalga pärnakate ansambli Härra
Kuu muusika saatel. Õhtut juhtis Kaali Kooli huvijuht Krista Kütt.
Oma õnnesoovid tõi Pihtla vallale endine naabervallavanem, praegu
maavanema ametit pidav Kaido Kaasik.
Tänukirjad koos meenega said 20 aastat vallas töötanud Tiina Süld,
Janne Sepp, Marju Pulk, Elna Õunpuu, Marvi Aavik, Krista
Tuuling, Mai Pääsk, Alvi Lepik, Maaja Viin, Aime Nuut, Maie
Vahter, Valja Tõrv, Merike Pääbus, Leo Kundrats, Anu Tuuling,
Annely Õisnurm ja nende aastate jooksul valda juhtinud Peeter
Paomees, Endel Pank, Tõnu Post, Liilia Lember ja Tõnu Hütt.

Vallavanem Jüri Saar tänab õpetaja Anu
Tuulingut.
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Veeprojekt Pihtla
vallas jätkub
Juba mõnda aega Pihtla vallas kestnud
projekt “Act4myBalticSea” ehk kohalike omavalitsuste tegevused puhtama
Läänemere nimel, mis on toetust saamas EL programmilt INTERREG IVA
Saarte ja saarestike alamprogrammilt,
on jõudnud oma viimasesse aastasse.
Üheks projekti tulemiks on hiljuti
TTÜ Kuressaare Kolledži toel valminud
Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirjad, mis kehtestati
märtsis.
Reovee käitlemise ja puhta joogivee
teemat käsitleb ka Pihtla raamatukogus
ülespandud näitus, mis mõne aja pärast
viiakse Kaali raamatukokku, et ka
siinsed inimesed saaksid ennast nende
teemadega kurssi viia.
Kõik need tegevused toetavad Eestis
vastu võetud seadusi. Meil ei ole
üleriigilist seadusandlikku akti, mis
reguleeriks reovete käitlemist hajaasustuses, kuid alates juba 2010. aastast
on pandud Veeseaduse parandusega
kohalikele omavalitsustele kohustus
kehtestada omavalitsuse territooriumil
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
Nimetatud projekt ongi toetanud Pihtla
valda nende eeskirjade väljatöötamisel.
Kuna Pihtla on maapiirkondade
omavalitsustest selle tegevuse osas
esimeste hulgas, siis on plaanis oma
kogemusi ka teistega jagada. Nimelt oli
14. märtsil kavas seminar, kus tutvustati
Pihtla valla jaoks väljatöötatud eeskirju
teistele Saaremaa valdadele ja ka Hiiuning Läänemaa esindajatele.
Ka Keskkonnaministeerium on huvi
tundnud siin väljatöötatud eeskirjade
vastu, et nende toel aidata teiste Eesti
maapiirkondade omavalitsusi seadust
täitma ja oma heitvee töötlemist
kontrolli alla saama.
Kui
siiani
on
hajaasustuse
majapidamised saanud toetust vaid
puhta joogivee saamiseks nende jaoks
väljatöötatud veeprogrammist, siis nüüd
on vajalik teha lobitööd, et seda
programmi laiendada nii, et
maainimesed saaksid tuge ka omapuhastite
nõuetekohaseks väljaehitamiseks.
Saaremaa partnerid üllitasid hiljuti
käsiraamatu, mis peaks olema abiks
omavalitsustele ja majapidamistele oma
reovee käitlemise planeerimisel.
NB! Seda raamatut võib saada Pihtla
vallavalitsusest.
Maret Pank
TTÜ Kuressaare Kolledž

KRAATER

APRILL 2012

Emakeelepäevast, pillidest ja Maalist
Emakeelepäeva lähenedes keerlesid mõtted ikka selle ümber,
kuidas tänavu üritust lastele
huvitavaks muuta.
Varasematel aastatel oleme kohtunud pr Laine Tarvise, kirjanik Lembit Uustulndiga, ajakirjanik Rita
Loeliga. Lapsed on lugenud luuletusi
ning esitlenud omatehtud raamatuid.
Kõik need kohtumised ja tegemised
on olnud huvitavad ja sisukad.
Tänavu oli meil 14. märtsil
külaliseks pr Lea Kuldsepp, kes
rääkis lastele väga huvitavalt oma
kooliajast ja sellest, kuidas ta
Saaremaale elama tulles mõistis
paljusid asju kas vääriti või üldse ei
saanud aru.
Näiteks: See kleit ei aita - no mida
moodi see kleit mind aitama peab.
Lea teadis, et öeldakse: see kleit ei
sobi. Selliseid vahvaid näiteid saare
murraku kohta tuli küllaga. Meie
kooli õpetaja Piret oskas raamatust
lugeda teksti hoopis naljakas keeles,
millest ei saanud esimese kuulamise
peale õieti midagi aru, sest lugu oli
Lõuna-Eesti murrakus.
Tänu Piretile said lapsed kuulata
ka sellist eesti keelt, mida meie
kodusaarel igapäevaselt ei kuule.
Eesti keel on rikas keel.
Oh neid laste naerurõkatusi, mis
valla pääsesid, kui Lea Kuldsepast
sai Abruka Maali. Maali sidus rätiku
pähe ning mahlakad Abruka lood
pääsesid valla. See kohtumine andis
kõigile osalejatele palju positiivseid
emotsioone, mille eest Abruka
Maalile palju, palju tänu.

Et Maali kenasti meie armsasse
kooli
kohale
jõudis,
täname
bussijuht Ants Metsmaad!
15.märtsil saime osa” tagasi
kooli” raames vaskpillipäevast meie
kooli saalis. Kuressaare Muusikakooli õpetaja Karlis Saar rääkis
lastele väga huvitavalt kaasatoodud
pillide „elulugu”. Karlis on tõesti
mees nagu orkester. Ükskõik millise
pilli kätte võttis, igaühest tuli lugu
välja! Lapsed, kes soovisid pilli
puhuda, see võimalus ka anti.
Lapsed said tuttavaks kaasaegse
trompetiga,
algse
trompetiga,
kornetiga,
metsasarvega, trombooniga,
tšembe
trummiga,
eufooniumiga.
Nii mõnigi laps hetkeemotsioonil
tahtis kindlasti muusikakooli minna.
Ja kes teab, võib olla ongi mõni
tulevane maailmakuulus muusik
just praegu meie koolis. Unistada
võime ju kõik, aga õpetaja Karlis
Saarele suur tänu pillipäeva eest!
Õpetajate
Tiia
ja
Marika
eestvedamisel
toimus
koolis
legendaarne
muusikajäljendus
konkurss „Tähed muusikas”.
Kolmanda
õppeveerandi
lõpuüritusel said esineda kõik
koolilapsed, kes vähegi soovisid.
Jäljendati populaarsete ansamblite
lauljaid ning pillimehi. Parimad
esinejad saavad esinema ka kooli
kevad-kontserdile.
Palju
tänu
eestvedajatele ning osalejatele.
Elna Õunpuu
Pihtla Kooli direktor

Koolide hoolekogud said koolitust
28. märtsil said Kaali koolis kokku esimest korda kahe valla kooli hoolekogud.
Kokkusaamise põhjuseks oli Kaali hoolekogu esimehe Kaili Kaasiku
initsiatiivil korraldatud koolitus, kus lektoriks Eesti Lapsevanemate Liidu
koolitaja Kristiine Vahtramäe. „Koolitus toimus tõesti minu initsiatiivil ja
korraldamisel,“ sõnas Kaasik, lisades, et tema mõte oli ka see, et koolitus
toimuks kahe kooli hoolekogule koos just Kaali Koolis. Üheks sääraseks
koosõppimise ideeks on ka see, et Pihtla kooli lapsevanemad sooviksid pärast
Pihtla kooli lõppu tuua oma lapsed just Kaali kooli.
Koolitus andis Kaasiku sõnul eriti nö värsketele hoolekogu konkreetseid
teadmisi nii seadustest, millest hoolekogu oma tegevuses peab lähtuma ning
pani ka mõtlema oma rolli, võimaluste ja eesmärkide üle hoolekogu liikmena.
Toimunud koolituse vajalikkusest andis märku ka asjaolu, et sellel osalejatel
oli väga palju haridusellu puutuvaid mõtteid ning probleeme, mida nad tahtsid
elavalt suuremas seltskonnas teistega jagada.
Rita Loel

Saaremaa aasta naiskodukaitsja on Kaile Koppel
Saaremaa naiskodukaitsjad otsustasid tunnustada Pihtla jaoskonna tegevliiget
prl Kaile Koppelit Saaremaa aasta naiskodukaitsja 2011 tiitliga. Tunnustus
anti välja neljandat korda. Kaile on olnud naiskodukaitsja ligi 10 aastat ning
oma tublidusega teeb silmad ette paljudele. Viimased kolm aastat on ta olnud
ka ringkonna juhatuse liige.
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Kaali kooli kolmas veerand tõi tegijaile rõõmu
Selle õppeaasta III veerand on olnud
meie majas olnud täis toimetamist. Kohe
veerandi alguses toimus koolis ja
lasteaias konkurss talvepiltidest üldpealkirjaga "Talverõõm".
Osavust joonistamisel ja õlipastellitöödes
näitasid väikesed tähetäpsid, järvehaldjad
ja kõik kooliõpilased. Nagu ikka konkursil,
selgusid ka parimad maalijad, kelleks
osutusid: Rasmus Laisaar "Tähetäpside"
rühmast, Marten Sink "Järvehaldjate"
rühmast, Karel Järsk 1.-3. klassidest,
Mariliis Salu 4.-6.klassidest ja Marju Väli
7.-9. klassidest.
Rõõmu jätkus vaatajatele ka kõikidest
ülejäänud töödest.

Toredad saavutused
Aktiivselt alustas uut aastat õpilas-esindus,
kelle abiga viidi läbi
rahuloluküsitlus
õpilaste hulgas.
Selles
selgunud
mureküsimustele
loodetakse leida lahendust. Rahulolu
maksimumi
saavutasid
koolitoit
ja
huvitegevus ( s.h. ringid).
Kooli korvpallimeeskond oli edukas 21.
jaanuaril
toimunud
maakondlikel
korvpallivõistlustel. Maakoolide arvestuses
oldi esimene, üldkokkuvõttes saavutati aga
suurepärane III koht. Suure töö on ära
teinud juhendaja Leo Kundrats. Meeskonda kuulusid Rauno Kallas, Margus
Väli, Raul Kallas, Ago Heinmets, Kert
Kesküla ja Kennert Amberg.
1.veebruaril osalesime maakondlikul
etlemiskonkursil, kus 9. klassi õpilane
Meelis Lember saavutas preemia proosateksti valiku ja esitamise eest. Juhendaja
Krista Kütt. Etlemine on saanud maakondlikult väga populaarseks ja tase on läinud
aasta-aastalt tugevamaks. Seekord osales
koolidest kokku üle 90 õpilase.

Palju sõpru
Sõbrapäeval, 14. veebruaril korraldatud
kultuurhommik andis meeleolu terveks
päevaks. Esinesid mudilaskoor, lasteaialapsed ning sõnalise poole pealt andsid lisa
direktor Marjana Prii ning huvijuht.
Õpilasesindus andis välja viis „ Hea sõbra
kaarti“, ehk siis selgusid kõige sõbralikumad õpilased. Nendeks osutusid Evert
Põllu Tähetäpside rühmast, Merili Jõgi 1.3. klassist, Ida Johanna Loel 5. klassist ja
Diana Turja 9. klassist.
Kõige suurema sõbra tiitli sai kokk Dea
Lonks. Tema suust ei ole vist keegi ühtegi
paha sõna kuulnud ja pole ta vist kunagi ka
häält tõstnud. Alati lahke ning rahulolev ja
armas kokatädi. Tema põhilause on: "Küll
saame hakkama!".
16. veebruaril käisid algklassid ja
"Järvehaldjate" rühma lapsed Kuressaare
Kultuurikeskuses
vaatamas
etendust
"Sookoll ja sisalik".
Vastlapäeva tähistasime lumememmede

pargi rajamisega, teatevõistlusega ja

Vastlapäeva tähistasime lumememmede
pargi rajamisega, teatevõistlusega ja
traditsioonilise pika liu laskmisega. Oma
vanuseastme pikimad liud lasksid Diana
Turja, Kennert Amberg, Gendra
Utkina, Toomas Mitt, Karel Järsk,
Henri Aus ja Oskar Sääsk.
Kolme kooli kohtumisest, mis viimastel
aastatel on küll muutunud kahe kooli
(Kaali ja Kahtla) kohtumiseks, toimus 22.
veebruari õhtul. Playback-show`s astus
üles kummastki koolist kolm võistlusgruppi, lisaks üllatusesinejatena Kaali
Kooli õpetajad, kes seekord jäljendasid
Eesti tuntuimaid lauljaid, esitades kõigile
tuntud isamaalise laulu "Ei ole üksi ükski
maa."
Vabariigi aastapäevale pühendatud
aktusel kuulati direktori kõnet ning
seejärel esitasid luule-ja laulupõimiku
nooremate klasside õpilased, mudilaskoor,
tütarlaste ansambel ja kooli parim etleja
Meelis Lember.

Oma folklooriansambel
Aasta alguses alustas tööd koolilaste
folkloorirühm. Esimeseks suuremaks
ülesastumiseks oli 1. märtsil Pärsama
kultuurimajas toimuv Laste folklooripäev.
Päeva teema „Loomine“ sobis meile
imehästi, sest eks ole muistendeid Kaali
järvest üksjagu. Kaali järve tekkeloo
vahele on põimitud regilaule ja mõned
tantsud.
Folkloorirühma liikmed on: Aureelia
Kald, Loore Kütt, Karl-Erik Pillmann,
Gustav Sepp, Robin Vaga, Kalev
Kaasik, Kätriin Kaunis, Toomas Mitt,
Ida Johanna Loel ja juhendajana
kaasategev Krista Kütt.
Märtsikuu alguses tähistasime Pihtla
valla 20 aastapäeva - õpilased osalesid
noortepeol Sandlas ning said osa valla
sünnipäevatordist. Samal päeval, 12.
märtsil, osales kooli võrkpallinaiskond
koosseisus Diana Turja, Jonne Tappo,
Marju Väli, Õnne Kull, Aureelia Kald
ja Loore Kütt Lümandas M. Jõgi võrkpalliturniiril. Naistepäeva hommikul üllatas kooli meeste- ja poistepere kõiki
mehise laulu ja lilledega.
Emakeelepäeva valmistas ette õpetaja
Aime Nuut, kuulasime 6. klassi esituses
Ralf Parve luuletust "Suur sõnelus".
Õpilased osalesid ilukirjavõistlusel ja
parima vihiku konkursil. Kõige kaunima
käekirja eest sai auhinna Merilin Mitt,
parim emakeelevihik oli Ida Johanna
Loelil.
Veerandi eelviimasel päeval toimus
kõva võrkpallilahing õpilaste ja õpetajate
koondvõistkondade vahel. Vähese treenituse tulemusena suutsid õpetajad võita
vaid esimese geimi.

Järgmised kaks geimi võitsid aga Jonne
Tapo, Marju Väli, Diana Turja, Margus
Väli, Kennert Amberg, Meelis Lember
ja Kert Kesküla.
Õppeveerandit kokku võttes sai
kooldirektor rõõmustada selle üle, et
hästi ja väga hästi õppis kooli 39-st
õpilasest 22. Kolm õpilast - Mikk
Truu, Karel Järsk ja Margus Väli ei
puudunud mitte ühest koolitunnist. Ka
see on tunnustustvääriv saavutus pikal
ja pimedal talveveerandil.

Meie huviringid
Huviringe tegutseb Kaali Koolis 8.
Korvpalli- ja liiklusring (juhendaja Leo
Kundrats, võrkpalliring (Mari-Liis
Kabel), mudilaskoori ja tütarlaste
ansambel (Piret Laak) ning kaks näiteringi (Krista Kütt). 39-st koolis
õppivast lapsest osaleb ringide töös 36,
neist paljud mitmes ringis. On tore, et
näiteringides osalevad ka õpetajad.
Noorte seas populaarse ratsutamisega tegelemiseks ei pea kaugele
sõitma. Kõljala tall oma lahke
treenerist perenaise Kristine Järskiga
on siinsamas.
Tunnivälise tegevuse hulka kuulub
kindlalt ka
maakondlikel aineolümpiaadidel osalemine. Lisatöö on
andnud häid tulemusi bioloogias, kus
9. klassi õpilane Diana Turja saavutas
tihedas konkurentsis tubli 10. koha
ning ajaloos, kus Merilin Mitt jõudis
kõrgele 6. kohale. Tublid õpetajadjuhendajad olid vastavalt Anu Tuuling
ja Vaalja Tõrv. Arvestatavaid
tulemusi saavutasid maakondlikel
olümpiaadidel veel Diana Turja ja
Katrina Kaasik emakeeleolümpiaadil,
Maria Anisovets ajaloo-olümpiaadil,
Toomas Mitt matemaatika ja inglise
keele olümpiaadil ning Ida-Johanna
Loel matemaatika ja inglise keele
olümpiaadil.

Õpetajadki aktiivsed
Aktiivsed ja tublid ei ole mitte üksi
õpilased, vaid ka õpetajad. 17. jaanuari
õhtul
alustati
ülesaaremaalise
mälumänguga, millel kokku oli viis
etappi. Kaali "Vesiroosid" koosseisus
Aime Nuut, Kersti Nuut, Anu
Tuuling, Leo Kundrats ja Helin Mägi
olid konkurentsitult parimad ja võitsid
Saarema meistrivõistlused.
Kogu aktiivsest ning mõnusast
lasteaia- ning kooliperest, toetavatest
vanematest ja koostööpartneritest on
siiralt hea meel. Koos suudame nii
mõndagi.
Krista Kütt
Kaali Kooli huvijuht
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Tänavune valla eelarve on 1 115 430 eurot

Õnnitleme!
Märts
Regina Kaju 87
Ilpla
Eimar Mägi 84
Tõlluste
Vilma Tahker 82
Sandla
Ella Maripuu 80
Püha
Meeta Sepp 80
Pihtla
Heli-Ester Post 70
Sandla

Õnne
pisiperele!
LUISA LISETT NAHKUR
4.03 SUTU

ROMET RAHNEL

29. veebruaril otsustas Pihtla vallavolikogu võtta vastu
valla 2012. aasta eelarve kogumahuga 1115430 eurot.
Eelarves on tulud-kulud tasakaalus.
Ka tänavu läheb suur osa eelarvest haridusele, koguni 48
protsenti, mis rahas teeb 530336 eurot. Volikogu
ülalpidamiseks läheb 19170 eurot, vallavalitsusele 151550
eurot ning seltsidele 11228 eurot.
Eelarve tuludeks on arvestatud füüsilise isiku tulumaksu
690 000 eurot ning maamaksu 75 000 eurot. Toetusfondist on
eelarves ette nähtud 127 993 eurot ning erinevate kaupade ja
teenuste (sots.teenused, hoonestusõigustasu, riigilõivud jne)
36 450 eurot. Põhjalikumalt on eelarvega võimalik tutvuda
valla kodulehel www.pihtlavv.ee
tervishoid
1740 eurot

majandus
92925 eurot
8%
elamu- ja
kommunaalmajandus
44194 eurot
4%

sport,
kultuur ja
religioon
116104
eurot
10%

sotsiaalne
kaitse 69334
eurot
6%

keskkonnakaitse 51740
5%

haridus

530336
eurot
48%
üldvalitsemine 201842
eurot
18%

17.03 PIHTLA


Mälestame
Kristine Rotmeister
1921-2012 Kailuka

Aino Osa
1935-2012 Sepa

Endla Kahm
1927-2012 Kuusiku

Luule Samson
1931-2012 Sandla

 Lennart Meri mälestustuli
süüdati 29. märtsil nii mõnelegi
ootamatult Kaali trahteri kaminas, kuna hoiualal lõket endisel
kujul teha ei või. Mõnusa ja
meenutusterohke õhtul esinesid
Kaali kooli lapsed ning vahva oli
telesild Kaali- Ebavere ning
kohal oli ka Pandivere arendusja inkubatsioonikeskuse juhataja
Aivar Niinemägi – mees, kelle
algatusel Suure Lennu Kaare ehk
meteoriidi kukkumise trajektooril, tulede tegemist Lennart Meri
mälestuseks 2006.a. alustati

Teeme Ära! talgupäevale on aprilli
alguseks Pihtla vallast registreeritud neli talgut.
Esimene on Kaali Kooli talgupäev, mis toimub
laupäeval, 21. aprillil algusega kell 11. Ootame kõiki
lapsevanemaid ja ka teisi abilisi kooli ümbrust kevadiselt
puhtaks ja kauniks tegema. Vajalik on oma osalusest
teavitada koolidirektorit hiljemalt 16. aprilliks telefonil
53449474 või e-posti aadressil kool@kaali.edu.ee
Talguliste hulga selgumisel täpsustub tööde nimekiri ja
talgusupi kogus. Plaanis on koolimaja õueala
korrastamine, lasteaiale trepi paigaldamine ning
lillepeenarde korrastamine. Talgutele oodatakse poolsada
kätepaari ning kaasa tuleb võtta töökindad.
5. mail võib aga minna Kõljala külaplatsi ja keskust
koristama. Töödeks on kirja pandud okste ja prahi
korjamine ja põletamine, tulevase külamaja ümbruse
koristamine ning samuti seltsielu arendamise mõttetalgud.
Kaasa tuleks võtta kas reha, käsi-või mootorsaag, kirves,
aiakäru, traktor koos käruga, töökindad, saapad ja head
mõtted. Bensiin ja kütus korraldajatelt. Tööd aga pakutakse
50 inimesele.
Samal päeval on talgud ka Suure-Rootsi külatee
korrastamiseks – plaanitakse teeäärt võsast puhastada ja
kivi-aeda korrastada. Talgulisi võiks olla 20 ning kaasa
võiks nad võtta töökindad ja hea tuju. Kehakinnituseks
pakutakse suppi.
6. mail on Suure-Rootsi Käraja talgud. Käraja
kutsutakse kokku külaväljaku koha leidmiseks, suvikute ja
püsikute koostöö arendamiseks. Kavas on läbirääkimised,
ära-kuulamised, kaalumised, kohtade ülevaatamine,
otsustamine. Esimese ühistööna korrastatakse bussipeatus ja
selle ümbrus. Kaasa tuleks võtta midagi ühise pikniku
tarbeks.. Täpsem info kõikide Eestimaa talgute kohta:
www.teemeara.ee
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1949. aastal***
Külmale
maale
viidi.
Kaali Kooli tegemiste ja eluoluga saab tutvuma tulla kooli
.
lahtiste
uste päevadel 8.-10.
mail.
10. mai õhtul kell 18 on koolis
ka emadepäevale pühendatud
kontsert ja kevadnäitus.
Täpsem info ikka kooli
kodulehelt.
***
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tuletab meelde, et hiljemalt
15. aprilliks peavad ettevõtjad, kes on registreeritud
majandustegevuse registris
(MTR), esitama kinnituse
registreeringu õigsuse kohta.
***
Korstnapühkija on taas vallas
9.- 11 mail. Info tel 45 30 286,
506 6193, Tiit Rettau.
***
4.-11. maini on vallamajas
avatud Pihtla Külade Seltsi
naiste käsitöönäitus. Näitus
toimub kohaliku oma-algatuse
programmi poolt rahastatud
projekti „Pihtla naised
käsitööle“ raames.
***
Kevadine õunapuude
noorendus-ja tagasilõikus. Tel.
562 29612.
***
Vaata ka:
http://www.pihtlavv.ee
http://pihtlakool.wordpress.com
http://kaali.edu.ee

***
Järgmisse kraatrisse ootab
toimetaja Rita Loel kaastöid
25.aprilliks

