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Toimetajad:
tel 457 9736
Ilme Kolter,
Anneli Ibrus

Tänud
K

ool on õpilastele nagu hüppelaud
elluastumiseks ja õpetaja ei saa teha
rohkem kui hoovõtul julgustada. Aga nad
püüavad ,annavad parima ja vahel natuke
rohkemgi. Õpilane saab tunda õnnestu
mise elamust,kui ta kasutab omandatud
teadmisi ja kogemusi edukalt olümpiaa
didel, viktoriinidel, tasemetöödes.
Eriti edukad on meie õpilased tänavu
olnud spordis ja noppinud sealt palju
auhinnalisi kohti. Siinkohal tuleks ära
märkida järgmist: Saare maakonna põhi
koolide kergejõustiku MV viievõistluses
poiste ja tüdrukute võistkondlikus ar
vestuses I koht, sama koolide arvestuses
I koht. Eraldi tahaks ära märkida Kaarel
Kolterit, Sander Lõhmust ja Timo
Kleed.
Osaleti geograafia, bioloogia, käsitöö,
tehnoloogiaõpetuse, inglise keele ja
matemaatika olümpiaadel. Kõige pare
mini läks tehnoloogiaolümpiaadil - Ott

Sagor saavutas 5.koha.
Esimest korda käisid meie kooli
4.klassi õpilased Kuressaares Saaremaa
algklasside teaduspäeval.
Et tõsta huvi teadmiste vastu ja süven
dada õpioskust, toimusid III veerandil
oma kooli aineolümpiaadid ja RÜM.
Kevad on tasemetööde tegemise aeg.
Nende tööde kaudu on võimalik mõõta
õpilaste teadmiste taset, kvaliteeti, edu
kust. Tasemetööd toimusid alates 2. klas
sist. Vabariiklikud tasemetööd toimusid
6. klassis eesti keeles, matemaatikas ja
ajaloos. 8.klassis toimus eesti keeles
maakonna etteütlus. 9.klassi õpilased
sooritasid kolm eksamit: emakeele-,
matemaatikaeksami ja valikaineeksami
kas keemiast-, ühiskonnaõpetusest- ja
inglise keelest.
Loomulikult tehakse iga aine taseme
töö kohta kokkuvõte ja analüüs eraldi,
aga kooli taset näitab just üldine kokku
võte. Sooritatud tööde keskmine hinne
oli 3,3. Paremad tulemused olid 6. klassi
emakeeles ja ajaloos, kus keskmine hin

ne oli vastavalt 4,1 ja 4,2. Mis tähendab,
et oli klasse, kes sooritasid oma töö
keskmisele hindele „4” ja enam ning oli
klasse, kus keskmine hinne oli alla „3”.
Siinkohal tahan öelda,et lisaks sporti
misele, tuleb koolis palju suuremat tähe
lepanu pöörata õppimisele, mis on siiski
õpilase põhitöö. Kui õppimine korras,
siis tuleb kõik muu.
Et parimaid edutada, toimus neile eks
kursioon Hiiumaale.
Lõpetuseks tahan öelda tänusõnad
kõigile õpilastele, õpetajatele nii las
teaias kui koolis, ringijuhtidele,kooli
teenindavale personalile, lastevanema
tele, kultuurimajale, vallavalitsusele, kes
väärtustavad haridust ja leiavad aega ning
tahtmist end lastele pühendada, selle ni
mel tööd teha.
Soovin teile kõikidele ilusat algavat su
vepuhkust ja palju päikest.
Kaunist ja kosutavat suve kõigile!
Malve Kolli
direktor
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Siin nad on,meie linnupojad!
Kõik on väikesed ainult kord.
Siis tuleb kätte teiste kord,
laps olla, ringi karata-ei ole
miskit parata.
Ranek Kajar Järviste, Lopp Made, Ruudi
Nellis, Sagor Nils, Varik Janeli
Mustjala Lasteaed tänab lapsevanemaid
hea koostöö eest ja soovib oma lõpetaja
tele head koolitee algust.
Mustjala Lasteaed-Põhikooli
9. klassi lõpetajad:
Aigar Harjus, Kristen Kaasik, Heleriin
Lopp, Aimar Lõhmus, Joel Paas, Ott
Sagor, Siina – Mai Särnits, Jaanus Tatter,
Kelly Toomse, Kätlin Vinter. Klassijuha
taja Tiiu Lõhmus

K

evad on kokkuvõtete tegemise aeg.
Me oleme koolis kogu õppeaas
ta jooksul autasustanud õpilasi,kes on
saavutanud häid kohti aineolümpiaadi
del, konkurssidel,viktoriinidel, spordi
võistlustel. Koolis on palju õpilasi, kes
on tublid, hoolsad, kohusetundlikud,
viisakad, aktiivsed kaasalööjad paljudes
üritustes.
Mustjala Lasteaed-Põhikool tänab
vanemaid, kes on kasvatanud sellised tublid lapsed:
Kairi Korobljova ja Kristjan Korobljov,
Edith Viira ja Tiit Miller, Kirsti Mihkel

son, Valdo Oder, Jana ja Marko Kaasik,
Pille ja Priit Venda, Ave ja Anto Sagor,
Reet Mägi ja Raivo Heinmets, Jane ja
Priit Aun,
Andra ja Meelis Lopp, Kerti Varik ja
Ergo Vokk, Ilme ja Kalle Kolter, Tiia
Haalen ja Enno Voksepp,
Marit ja Taisto Sillamägi, Valentina ja
Aarne Saarma, Piret Pihler ja Jaanus
Klee, Elle ja Gunnar Viira,
Tiina Siinvert, Anneli Ibrus ja Priit
Lõhmus, Kersti Alle ja Arvi Lopp, Reine
ja Talvo Vinter, Agnes Kahju ja Andreas
Lõhmus, Tiina ja Siim Tatter, Külli
Aru-Vinkel ja Kaido Vinkel.

“Maailm, kus kõik kõigub,
vajatakse kindlat toetuspunkti.
Selleks toetuspunktiks on kodu,
kus alles kasvatuse läbi saab
laps tõeliseks inimeseks.”

Karoliina Korobljova -kiituskiri,
Anna Sagor, Liispet Viira, Rainis Varik,
Lota Sagor, Eva Sagor- kiituskiri
Ainekiituskirjaga tunnustati
järgmisi õpilasi:
Henry Aun (inglise keel), Kätlin Vin
ter (inglise keel), Rainis Varik (inglise
keel, loodusõpetus, ajalugu),
Eva Sagor (loodusõpetus, ajalugu,
vene keel, eesti keel ja kirjandus), Rag
ne Heinmets (inglise keel, eesti keel),
Annaliisa Põld (inglise keel, eesti keel),
Lota Sagor ( kirjandus, vene keel), Liis
pet Viira (biloogia, füüsika, inglise keel,
kirjandus), Anna Sagor (eesti keel),
Emma Sagor (eesti keel, loodusõpetus),
Heleriin Lopp (geograafia, kirjandus,
matemaatika), Teele Voksepp (eesti keel,
kirjandus, vene keel),
Danii Marii Sillamägi (vene keel).

Õppenõukogu otsusega avaldati
direktori käskkirjaga kiitust
üheteistkümnele õpilastele:

Õppenõukogu otsusega on kooli
AASTA TEGIJAD ja said kooli
tänukirja järgmised õpilased:

Eliise Miller, Kristin Loodus, Albert
Erik Venda, Karel Kaasik, Liina Vinkel,
Sandra Lopp, Henry Aun, Teele
Voksepp, Annaliisa Põld, Airi Saarma,
Marliin Siinvert.

Johanna Liset Oder, Ragne Hein
mets, Eliise Miller, Anna Sagor, Henry
Aun, Kaarel Kolter, Timo Klee, Heleriin
Lopp, Annaliisa Põld, Sander Lõhmus,
Marliin Siinvert, Airi Saarma, Lota Sag
or, Eva Sagor, Ott Sagor, Aimar Lõhmus,
Jaanus Tatter, Kätlin Vinter.

Autahvlile kanti üheksa õpilaset:
Johanna Liset Oder- kiituskiri, Ragne
Heinmets, Emma Sagor– kiituskiri,

Malve Kolli
direktor

Tere hea lehelugeja!
20. augustil möödub 24 aastat Eesti Taasiseseisvumisest. Ka sel aastal toimub (arvult neljas) iga-aastane 20.
augusti vabaõhukontsert Vaba Rahva Laul Kuressaare Lossihoovis. Esmakordselt toimub sama kontsert
22. augustil ka Tartu Lauluväljakul. Seekord laulame Jaak Joala(65) ja Georg Otsa (95)repertuaaris olnud po
pulaarseid laule. On ju need kaks meie kuulsaimat lauljat ligi 70 aasta kestel aidanud optimistlikumalt elada.
Sellel meile tähtsal päeval on põhjust neid suuri lauljaid meenutada! Meile ja meiega laulavad sel korral Rene
Soom, Alen Veziko, Koit Toome, Mart Müürisepp, Oliver Leppik jt. Osalemas arvukalt koore. Ka publik saab
palju laulda.
Olete oodatud neljandale Vaba Rahva Laulule!
Piletid müügil Piletilevis hinnaga 6 eurot, kohapeal 10 eurot. Lapsed 10.a (k.a.) tasuta.
Kontserdi korraldaja FIE Ülo Kannisto, ylo.kannisto@gmail.com, tel. 5154202
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Kaunid kodud 2015
I
gal kevadel korraldab vallavalitsus val
la sisese kaunite kodude konkursi,kus
igal omanikul on võimalik vastavalt oma
oskustele ja võimete selles osaleda. Kau
nis kodu on visiit valla maine kujundami
sel, mis paneb naabri pingutama. Kauni
kodu komisjon on oma otsuse teinud ja
tänavused “ Kaunis kodu 2015“ võitjad
Mustjala vallas on:
1.Vana-Nelise talu, Võhma küla,
omanikud Mai Voksepp ja Väino
Vaikmaa.
2.Tulesoo talu, Küdema küla, omanikud Edith Viira ja Tiit Miller
3. Kajupõlde talu, Mustjala küla,
omanikud Juta Raaper ja Jaanus
Sirkel
Võitjate autasustamine toimub Võidupü
hal 23.juunil Mustjala jaanitulel
Kauni kodu komisjon

Edith Viira ja Tiit Milleri Tulesoo talu. Foto: K.Kolter

Mustjala “Kuldking„ tantsupeol

L

aupäeval, 13.juunil toimus Kuressaa
res Saare maakonna 45.tantsupidu
„Aja lõim“. Mustjala vallast osalesid kooli
kõige väiksemad võimlemistüdrukud ja
rahvamaja nais- rahvatantsurühm Kuld
king. Toimus ühine rongkäik läbi linna ja
hiljem poolteisetunnine tantsuetendus
linna staadionil. Meie valla rongkäigu

Valmistumine rongkäiguks. Foto: K.Kolter

pead ehtis lipu kõrval kodukultuuriseltsi
Koit poolt kootud külade vaip, kus kõik
meie valla külad peal. Üldse kaunistasid
tantsupeo atraktsioone kõikide valdade
omakootud värviküllased kaltsuvaibad,
mis tantspeole igati sobisid.
Poolteisetunnine kontsert oli väga
kaunis, kus meie oma maakonna tantsijate

kõrval osales ka TTÜ tantsurühm Kuljus
Tallinnast, mille ridades tantsis/juhendas
meie kooli vilistlane Ado Lõhmus.
Tänud Ly Haandile ja Helje Raaperile,
kes meie valla osavõtjatele tantsud sel
geks õpetasid.
Mustjala rahvamaja
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Mustjalale 15 medalit

100m II koht Timo Klee, I koht Johannes Treiel
ja III koht Aimar Lõhmus. Foto: K. Kolter

S

aaremaa valdade XXIII suvemängudel kergejõustikus või
tis Mustjala vald üldarvestuses III koha kokku 15 medalit.
Pendelteatejooksus olime kolmandad, aeg 53,1 koosseisus Eva
Sagor, Lota Sagor, Annaliisa Põld, Timo Klee, Aimar Lõhmus ja
Allan Lopp. Naiste odaviskes saavutas Kätlin Vinter II kohaga
tulemusega 25,63 ning kuulitõukes III koha tulemusega 9,17.
Kaks medalit võitis Heli Loodus, 100m I koht, aeg 16,7 ning
kauguses III koht tulemusega 3,11. Helje Kolla saavutas kuuli
tõukes 9,86 II koha ja kettaheites 20.48 III koha. Meesveterani
de odaviske 31,03 võitis Raivo Heinmets. Kuulitõukes saavutas
Rainer Raaper III koha,tulemus 12,87. Meeste 1500m jookus
oli teine Janar Mai, aeg 4,36,0. Meeste 100m jooksus saime
kaks medalit: II koht Timo Klee, aeg 11,5 ja III koht Aimar Lõh
mus aeg, 11,6.

Mustjala poisid

K

aarel Kolter osales 30.mail vabariigi TV 10 Olümpiastardi
IV etapil Rakvere staadionil ja saavutas PV palliviskes kol
mandat aastat järjest I koha, seekord tulemusega 76,68. Timo
Klee osales TV 10 finaalis üheksavõitluses 11.-12. juunil Kures
saares ja saavutas 7356 punktiga väga tubli 4.koha.
Õnnitleme treener Mihail Kauberit!

Kaarel Kolter peale võistlust. Foto: K. Kolter
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VALLAVALITSUS JA VALLAVOLIKOGU
Vallavalitsuse istungid:

Projekteerimistingimused anti:
	- Kugalepa küla F 1 rekonstrueerimiseks ehitusprojekti
koostamiseks;
	- Pahapilli küla Varese Sadama ehitiste rekonstrueerimiseks
ehitusprojektide koostamiseks.
Ehitusload anti:
	- Ninase küla Pihla kinnistule suvila ehitamiseks;
	- Paatsa küla Männi kinnistule käsitöömaja-abihoone
ehitamiseks.
Kasutusload anti:
	- Vanakubja küla Päikese kinnistul asuvale puurkaevule;
	- Küdema küla Pärna kinnistul asuvale puurkaevule.
Väikeehitise püstitamiseks anti kirjalik nõusolek:
	- Küdema küla Männiku kinnistule kuuri ehitamiseks.
Võhma küla Tammetõru maaüksus nimetati Uue-Niidi-ks.
Määrati valla maid riigi omandisse
Moodustati heakorrakomisjon 2015 “Kaunis kodu” väljaselgi
tamiseks.
Kinnitati 2015. aasta hankeplaan.
Kuulutati välja kruusateede remondi lihthange ja kinnitati
tulemused.

Valiti välja parimad hinnapakkumised:
	- Mustjala Lasteaed-Põhikoolile II korruse põranda 		
renoveerimiseks;
	- vallavara kindlustamiseks;
	- tolmuvaba katte ehitamiseks Vikivälja teele.
Võeti vastu määrus õpilaskoha ja lasteaiakoha tegevuskulu
kohta 2015.

Vallavolikogu 24.04.2015

Kehtestati Panga küla Seebilõuka detailplaneering.
Võeti vastu otsus anda MTÜ Mustjala Külaseltsile tasuta
avalikuks kasutamiseks 3500 m2 maad koos Mustjala ajaloolise
pritsumajaga ja sõlmida rendileping 15 aastaks.
Moodustati vallas mittetulundustegevuseks raha eraldamise
komisjon koosseisus: Siim Tatter, Liili Ader, Enno Kolter, Vello
Paas ja Maret Pahapill.

Vallavolikogu 22.05.2015

Võeti vastu otsus Panga küla Ranna detailplaneeringu algata
mise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatami
se kohta.
Vallavalitsus

Kuhu minna
20.juuni Võhma küla kokkutulek
14.00 registreerimine
15.00 avaaktus
21.00 jaanituli
23. juunil
Mustjala jaanituli kõlakoja platsil
10.00 XX küladevaheline võrkpall
21.00 jaanitule süütamine
võidupüha tervitus
„Kaunis kodu 2015“
suvise pööripäeva kontsert: Kuldking,
Mustjala Memmed
rahvalikud mängud, käesurumine.
Pritsikuuri Baar,M&W Uustalu šašlõkk
tantsuks: Taniel Vares
30. juuni
Gruusia ansambli IBERI kontsert
Saaremaa sadamas kl 19.00
4. juuli
VI Selgase küla kokkutulek
16.-18. juuli
XVII Mustjala Festival, www.mustjalafestival.ee

18. juuli
Kruiisilaev Birka Stockholm,
Ninasel ,Tamme sadamas kl 9.00 - 19.00
22. juuli
Arsise käsikellade ansambli kontsert
Anna kirikus kl 18.00
25. juuli
450 aastat Paatsa küla esmamainimist,
Paatsa maalinnal kl 12.00
01. august
Mustjala külade XX jalka ja VI petank kl 11.00
Kruiisilaev Birka Stockholm, Ninasel,
Tamme sadamas kl 9.00-19.00
06. august
Kruiisilaev Saga Sapphire, Ninasel,
Tamme sadamas kl 8.00-18.00
08. august
Rahtla küla VI Kokkutulek
29. august
muinastulede süütamine,Tagaranna,Ninase,
Panga.
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Metsamaterjali kokkuvedu ja ladustamine tee äärde

M

ustjala Vallavolikogu on vastu võtnud määruse “Metsamaterjali kokkuveo, kohaliku tee kaitsevööndisse ajutise ladustamise ja sealt äraveo korra”, (edas
pidi Kord) v.v. 20.03.2015 nr 4.
Korra terviklik tekst on leitav Riigi Teatajast RT IV,
02.04.2015,25
Korra kohaselt peaks metsatööde teostaja kooskõlastama
vallaga metsamaterjali kokkuveo, ladustamise ja äraveo valla
kohalikel teedel.
Kohalik tee korra mõistes on Mustjala valla haldusterritoo
riumil olev Mustjala valla munitsipaalomanduse olev tee või

avalikus kasutuses olev eratee, mille kohta on sõlmitud lepin
gud vallavalitsuse ja tee omaniku vahel.
Tööde teostamisel tuleks jälgida, et tööde käigus oleks ta
gatud ohutu liiklus teedel, virnad tuleks asetada nii, et see ei
segaks liiklemist. Peale tööde teostamist peaks jälgima, et tee
saaks korrastatud ja tasandatud ning vajadusel ka tekkinud au
gud täidetud.
Siin on oluline roll ka külavanematel, külaelanikel, kes näe
vad-kuulevad, mis kohapeal toimub. Alati tasub üle küsida, kas
vald on teadlik teostatavast metsaraie- ja veotöödest.
Katsume koos hoida oma valla teed sõidetavad.
MustjalaVallavalitsus

VALLAVALITSUSE AMETNIKUD PUHKAVAD
Vallavanem

Kalle Kolter

29.juuni – 17.juuli

27.juuli – 11.august

Vallasekretär

Liivi Väli

29.juuni – 17.juuli

27.juuli – 11.august

Pearaamatupidaja

Ülle Välja

29.juuni – 7.juuli

27.juuli – 9.august

Maanõunik

Ilmar Pungar

29.juuni – 17.juuli

27.juuli – 30.juuli

Sotsiaaltöö korraldaja

Saima Lõhmus

01.juuli – 17.juuli

03.august – 21.august

Maakorraldaja

Maret Pahapill

29.juuni – 17.juuli

27.juuli – 31.juuli

Sünnipäevaõnnitlused
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Kärner
Veljo Arvo Rand
Hermeliine Kauber
Selma Toompuu
Hugo Meri
Hilja Sirkel
Aavo Lõugas
Paavo Vara

- 91
- 75
- 90
- 90
- 85
- 75
- 75
- 80

20. juuni
10. juuli
13. juuli
30. juuli
20. august
23. august
03. september
04. september

Teated Mustjala kogudustest
• 23.juuni Anna koguduse kalmistupüha algus kl 14.00
• 27.juuni Mustjala õigeusu kalmistupüha algus kl 10.00

