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Õppeaasta 2016/2017

Seljataga on see meeletu
nädal, mil kõik abituriendid
üleöö lapsikuks muutuvad,
pisitüdrukuteks ja -poisteks
riietuvad, veepritsid käes ja
kaisuloomad kaenlas, mööda
koolimaja ja selle lähiümbrust
ringi tormavad. Möödas on
kevadpidu, kus parimatest parimad said õppimise eest kiituskirjad või ainekiituskirjad.
Möödas on ka ekskursioon,
mis oli igati kosutav ja üldist
silmaringi arendav.
Ees on veel pingeline eksamisessioon
9.klassile, kellele pärast seda ulatatakse
16.juunil põhikooli lõputunnistus.
I. Üldine statistika

• Koolis õppis 48 õpilast ja lasteaias käis
25 koolieelikut
• Meie kooli lapsed käisid järgmistel aineolümpiaadidel:
geograafia
bioloogia
inimeseõpetuse
käsitöö
• Auhinnalisi kohti toodi makonna kergejõustikuvõistlustelt ja maakonna põhikoolide kergejõustiku viievõistluses tuli
meie kooli esikoht.
Parimad sportlased:

Eva Sagor, Lota Sagor, Emma Sagor, Annaliisa Põld, Timo Klee, Kaarel
Kolter

• õpilased käisid Rajaleidjas ja Rajaleidja
käis nõustamas õpilasi koolis
• algklasside õpilased said teadmisi Päästeametist
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• 8.klass osales projektis “Mina ja meri”
• kevadel käis kogu kool ekskursioonil
Hiiumaal
• saime osa Tartu ülikooli teaduskooli bussi
tegemistest
• käisime teatris
• osalesime vabariigis Känguru võistlustel
• võtsime osa “Hea lapse viktoriinist”
• käisime kogu kooliga Sõrve poolsaart uudistamas
• lasteaed osales laste lustipäeval Kuressaares
II. Lõpetamine

Väikestel lastel on väikesed peod,
väikesed südamed, väikesed teod…
Väikestel lastel on veeselged silmad
nende jaoks selged ka vihmased ilmad!
Väikestel lastel on looduse juuksed,
tõeline naer ja tõelised nuuksed…
Jäägu sul silmad veel kauaks nii särama,
lahti siis sulle kõik maailma väravad!

Lasteaialõpetajaid on tänavu 9:
• Heidy Aun
• Risto Klee
• Trevor Lõhmus
• Riste Nellis
• Genely Piik
• Loore-Liis Rääk
• Luisa-Lee Rääk
• Mia Eliise Sillamägi
• Kert Uus
Soovime neile kõigile pikka ja turvalist
kooliteed!






Tuul tõuseb tiivusse,
lendu meid viib,
kaugusse siit,
sinna – kus silmapiir.
Meeles vaid püsib koos veedetud aeg,
ühised rõõmud, ühine vaev…
Soovime 9.klassile head põrumist eksamitel, õigeid valikuid eluteel ja selget sihti
silme ette!
Tänavused lõpetajad on:
• Timo Klee
• Annaliisa Põld
• Ivari Pihl
• Airi Saarma
• Lota Sagor
• Maria Regelia Vaher
Kooli üheks hindamiskriteeriumiks on
õpilaste edasijõudmine. Meie koolis on 13

õpilast, kes õpivad hinnetele 4 ja 5 ning
kelle käitumine on hea või eeskujulik. On
ka õpilasi,kes õpivad samuti hästi, aga kelle
käitumine on paraku rahuldav. Kooli lõpetavad kolm õpilast kiituskirjaga:
Karoliina Korobljova (3. kl.)
Eva Sagor (8. kl.)
Made Lopp (2. kl.)
Õppenõukogu otsusega avaldati direktori
käskkirjaga kiitust järgmistele õpilastele:
1. Kenert Tuvike
2. Arabella Remm
3. Rasmus Lõhmus
4. Ruudi Nellis
5. Anete Pahapill
6. Kristin Loodus
7. Albert Erik Venda
8. Karel Kaasik
9. Liina Vinkel
10. Rainis Varik
11. Danii Marii Sillamägi
12. Annaliisa Põld
13. Airi Saarma
Autahvlile kanti järgmised õpilased:
1. Karoliina Korobljobva
2. Ragne Heinmets
3. Janeli Varik
4. Eva Sagor
5. Lota Sagor
6. Made Lopp
7. Teele Voksepp
8. Oskar Varik
Ainekiituskirjaga tunnustati:
Randmar Põld – inglise keel
Gustav Arak –inglise keel,
matemaatika
Albert Erik Venda – inglise keel,
kirjandus, loodusõpetus, muusika
RagneHeinmets – inglise keel,
muusika, vene keel, ajalugu, eesti
keel, kirjandus, loodusõpetus,
inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Kaarel Kolter – inglise keel, sport
Henry Aun – vene keel,
loodusõpetus
Annaliisa Põld – vene keel,
matemaatika, eesti keel, kirjandus,
muusika, sport
Teele Voksepp – vene keel, eesti
keel, kirjandus,muusika
Eva Sagor – vene keel, matemaatika,
eesti keel, kirjandus, inimeseõpetus
(olümpiaadil 4.koht), keemia,
bioloogia, geograafia, sport

Airi Saarma – käsitööolümpiaadil
5.koht, kirjandus, ajalugu,
ühiskonnaõpetus
Lota Sagor – vene keel, kirjandus,
füüsika, geograafia, sport,
ühiskonnaõpetus
Timo Klee – matemaatika, sport,
ühiskonnaõpetus
Anna Sagor – kirjandus, loodusõpetus, sport, ühiskonnaõpetus
Karoliina Korobljova – eesti keel
Made Lopp – eesti keel, loodusõpetus
Karel Kaasik – loodusõpetus
Sandra Lopp – loodusõpetus, sport,
ühiskonnaõpetus
Rainis Varik – geograafia
Emma Sagor – sport
Johanna Liset Oder – loodusõpetus,
sport
Lisandra Piik – sport
Laur-Justin Auväärt – sport
Oskar Varik – ajalugu
Dhana Aus – sport
Liina Vinkel –ajalugu

Õppenõukogu otsusega on kooli AASTA
TEGIJAD järgmised õpilased:
Ragne Heinmets
Lota Sagor
Eva Sagor
Karoliina Korobljova
Timo Klee
Annaliisa Põld
Danii Marii Sillamägi
Made Lopp
Janeli Varik
Teele Voksepp
Eliise Miller

Kõikide nende laste vanemad olid kutsutud koos lastega direktori vastuvõtule, kus
tänasime nii lapsi kui lapsevanemaid.
Parimad tulemused vabariiklikul matemaatikavõistlusel Känguru:
Gustav Arak – vabariigis 116.koht,
oma kooli parim tulemus
Lota Sagor
Ragne Heinmets
Eva Sagor
Ruudi Nellis

Klassikursuse kordajaid ja pikendatud õppetööle jääjaid sel õppeaastal ei ole. Meie
õpilased on olnud tublid.
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Peale õppetööd said õpilased osaleda
järgmistes ringides:
• bänd
• mudilaskoor
• tütarlaste ansambel
• kitarriring
• jalgpall
• kergejõustik
• folkloor
• pühapäevakool
• Minu Tantsukool
• noorkotkad-kodutütred
Meie õpilased käisid ka ratsutamas ja saavutasid väga häid tulemusi vabariiklikel
võistlustel. Märkida võib siinkohal Danii
Marii Sillamäge.
Õppekasvatustöö kõrval pöörasime
suurt rõhku meie õpilaste käitumisele ja
väärtushinnangutele. Võib öelda, et see
paraneb aastast aastasse, aga sellega tuleb
veel tööd teha.
Lõpetuseks tahan öelda, et üksinda
ei saavuta midagi. Kõik tulemused saavutatakse kollektiiviga, tublide õpilaste ja
õpetajate-ringijuhtide hea koostöö tulemusena. Minu tänusõnad kuuluvad kõigile
õpilastele, õpetajatele nii lasteaias kui koolis, ringijuhtidele, lastevanematele, kultuurimajale, vallavalitsusele – kõigile, kes
väärtustavad haridust ja leiavad aega ning
tahtmist end lastele pühendada või selle
nimel tööd teha. Ilusat ja kosutavat suvevaheaega teile kõigile!
Kohtumiseni sügisel!
Malve Kolli

Mustjala kooli direktor

Mustjala küla
II kokkutulek
 Mustjala küla II kokkutulek toimub laupäeval ,15.juulil Kõlakoja platsil algusega kell 16.00.
Peale registreerimist toimub ürituse avamine ja lipu heiskamine. Kell 17.00
minnakse kirikusse, kus toimub teenistus kokkutulnutele. Kirikus laulab ka Mustjala segakoor Mustel. Üritus jätkub kell 18.00 kontserdiga kõlakojas. Kavas on
koorilaul, rahvatants, näitemäng, vahepalad ja külapillilood. Peale kontserti teeme
ühise pildi ja istutame kõlakoja platsile puu. Järgneb õhtusöömaeg kell 19.00 supi,
koduleiva ja kringliga. Ei puudu koduõlu, grillikuumad tooted ja puhvet suures
telgis. Toimub käsitöö ja kohalike kunstnike maalide näitusmüük rahvamajas ning
vaatame uuesti üle talusildid. Kell 20.00 süütame koos lõkke, tantsuks mängivad
pillimehed Vigalast.
Osalustasu 10/5 €, lapsed tasuta. Maksta 10.juuliks Mustjala külaselts a/a
221049146843 või sularahas Mustjala poodi Anne Vaheri kätte, kuid tasuda saab
ka kohapeal registreerijatele.
Ole hea, planeeri enda aeg ja teata juba täna üritusest kõikidele oma tuttavatele, kes Mustjalat omaks peavad.
MTÜ Mustjala külaselts
Kohtumiseni !
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VALLAVALITSUS JA VALLAVOLIKOGU
Vallavalitsuse istungid:
Projekteerimistingimused väljastati:

•
•
•
•
•
•

Võhma küla Aadama kinnistule mesindushoone rajamiseks;
Järise küla Vanaudise kinnistule elamu ehitamiseks;
Pahapilli küla Kopli kinnistule elamu ehitamiseks;
Ninase küla Seebi kinnistule elamu ehitamiseks;
Rahtla küla Peru-Anni kinnistule elamu, kahe majapidamisabihoone, töökoja-lao, kuni 5 ühekorruselise puhkemaja ehituseks;
Küdema küla Tulesaare kinnistule (Tulesoo) sauna ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmisest keelduti:

•

Panga küla Rannaääre kinnistule hoonete ehitamiseks

Ehitusluba anti:

•
•
•
•
•
•
•

Küdema Jõe-Laasma grillimajale päikeseelektrijaama ehitamiseks;
Pahapilli küla Raja kinnistule puurkaevu rajamiseks;
Kugalepa küla Jüri kinnistule paadikuuri ehitamiseks;
Küdema küla Männiku kinnistule elamu ehitamiseks;
Ninase küla Janne kinnistule puurkaevu rajamiseks;
Rahtla küla Ennu kinnistule puurkaevu rajamiseks;
Põlde päikeseelektrijaama ehitamiseks.

Maaüksuste jagamine, liitmine ja nimede muutmine:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küdema küla Pihlaka kinnistu jagati Pihlaka ja Pihlakamarja
maaüksusteks;
Tagaranna küla Astangu kinnistu jagati Astangu (maatulundusmaa) ja Astangu (elamumaa);
Vanakubja küla Harjuste kinnistu jagati Harjuste (maatulundusmaa) ja Harjuste (elamumaa);
Võhma ja Pahapilli külas liidetavatele maaüksustele anti nimed Leselehe, Ubalehe, Maikellukese ja Kuldvitsa;
Panga küla Pihlaka maaüksusel tehti piirimuudatus;
Merise küla Metsa ja Kuke piirid muudeti jagamise teel;
Võhma küla Randeri-Metsa nimeks sai Palundi-Metsa ja Vana-Uuelu nimeks sai Palundi-Laane;
Tuiu küla Paka nimeks sai Karjaaia ja täpsustati kõlvikuid;
Võhma küla Pajumaa nimeks sai Tammepargi.
Määrati õpilaskoha ja lasteaiakoha tegevuskulu 2017. aastaks.
Õpilaskoha kulu on 239,21 eurot ja lasteaiakoha tegevuskulu
on 314,49 eurot.
Kinnitati hajaasusutuse programmi hindamiskomisjon koosseisus esimees Maret Pahapill, liikmed Kristina Kauber, Tiit
Voksepp, Ilmar Pungar ja Ülle Välja.
Moodustati heakorrakomisjon 2017. aasta „Kaunis kodu“
väljaselgitamiseks koosseisus esimees Kalle Kolter, liikmed
Erich Arro ja Maret Pahapill.
Võeti vastu korraldus valla teede sulgemiseks alates 15.
märtsist metsamaterjali vedavatele veokitele ja teistele mootorsõidukitele, mis on kogumahult raskemad, kui 8 tonni.
Kinnitati kortermaja Mustjala Alevi 7 sisekorraeeskiri.
Kinnitati 2017. aastaks hankeplaan.
P. Pajule tagastati vaie ja määrati uus tähtaeg katastriüksuste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moodustamiseks toimikute esitamiseks vallavalitsusele.
Võeti vastu korraldused Võhma küla Vapso ja Võhma küla
Niidi maaüksuste ostueesõigusega erastamiseks.
Võeti vastu korraldus Võhma küla Vapso A-43 maa tagastamiseks.
Võeti vastu määrus valimisjaoskondade moodustamiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Mustjala Lasteaed-Põhikooli katlamaja sissepääsu rekonstrueerimiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumised Mustjala Lasteaed-Põhikooli katlamaja sissepääsu renoveerimise järelevalve
korraldamiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati tulemused tolmuvaba katete
ehitamiseks ja kruusateede remondiks 2017.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Mustjala küla
Mõisa tänava tänavavalgustuse taastamiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Võhma küla Vikivälja tänavavalgustuse taastamiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati hanke tulemused valla keskuse suviseks hoolduseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati parim pakkumine Mustjala
Rahvamaja katuse renoveerimiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati parim pakkumine rahvamaja
katuse renoveerimise järelevalve korraldamiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Silla kalmistu
välikäimla ehituseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Mustjala Rahvamaja lisaseadmete soetamiseks ja paigalduseks.
Kuulutati välja hange kruusakattega teede seisundi parandamiseks.
Kuulutati välja hange Silla kalmistu kiviaia ümberlappimiseks.
Kinnitati parim hinnapakkumine vallavara kindlustamiseks.
Kinnitati hanked ja hangete tulemused küttepuude ostmiseks
rahvamajale ja vallalemajale
Kinnitati hanke Mustjala Lasteaed-Põhikoolile küttepuude
ostmise pakkumine.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Mustjala Silla
kalmistu ohtlike puude maha võtmiseks.
Kuulutati välja hange ja kinnitati pakkumine Mustjala valla
kohalike teede teeäärte niitmiseks.

Vallavolikogu 24.03.2017

•
•
•
•
•

Kehtestati Merise küla Metsa-Kuke detailplaneering.
Anti nõusolek Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsile maa rendilepingu ja avaliku kasutamise lepingu sõlmiseks Võhma külas
asuvale Tammepargi maaüksusele tammepargi rajamiseks.
Kinnitati vallavanema palk, volikogu esimehe ja volikogu alatiste komisjonide esimeeste tasu, volikogu liikmete, komisjoni liikmete ja vallavalitsuse liikmete hüvitise maksmine.
Kinnitati valla teehoiukava aastaks 2017.
Kinnitati Mustjala valla 2017. aasta eelarve.

Vallavolikogu 27.01.2017

•

Võeti vastu otsus Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamise mittealgatamise kohta.
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 Lusikapäev. Seekord toimus Mustjala valla lusikapäev
1.juunil, lastekaitsepäeval.
Volikogu saali olid kogunenud noored emmed – issid
oma maimukestega. Tervituskõne vallavanemalt ja seejärel esinesid Mustjala lasteaia
väikesed laululinnud õpetaja
Reine Vinteri juhendamisel.
Õnnitleti lapsevanemaid ja
igale lapsele kingiti nimeline
hõbelusikas koos kauni lillega.
Pidulik koosviibimine lõpetati
kohvilaua ja ühise pildiga.
Lusikaomanikud 2017 on:
Rasmus Heinsaar, Melissa
Tasa, Meris Kauber ja Maia
Lember.

Kristina Kauber
sotsiaaltöökorraldaja

 Rahvamajast. Sisetööd
algasid kolm kuud tagasi ja tänaseks on tööd lõpusirgel. Ehitaja
– Spetsiaalne OÜ – on väga
tubli olnud ja töödega graafikus. Maja kõik ruumid saavad
veel viimast lihvi, paigaldatud
on uus elekter, ehitatud uued
ahjud. Juuni lõpuks on siseviimistlus lõpetatud. Suvel ootab
ees plekk-katuse vahetus.

Kalle Kolter
Vallavanem

•
•
•
•
•

Anti nõusolek Laimjala vallale kasutusrendilepingu sõlmimiseks.
Anti kooskõlastus Leisi vallale uue koolibussi kasutusrendile
võtmiseks.
Kiideti heaks Torgu valla poolt võetavad varalised kohustused.
Avaldati arvamust Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta Pöide
valla liitmiseks Saaremaa vallaga.
Võeti vastu otsus Saaremaa valdade ühinemislepingu muutmiseks seoses Pöide valla lisamisega ühinevate valdade lepingusse.

•
•

Kinnitati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused.
Algatati Mustjala valla Liiva küla nime muutmine Liivaranna
külaks seoses haldusreformiga.

Vallavolikogu 26.05.2017

•
•
•

Määrati Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvuks 31.
Moodustati valimisringkond ja jaotati mandaadid.
Moodustati 7 liikmeline valimiskomisjon.

Vallavalitsus
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Aadresside korrastamisest Mustjala külas
Mustjala külas on määratud liikluspinnad (tänavad). Liikluspinna
ääres olevad aadressid peavad
nimetatud olema selliselt, et ühel
pool liikluspinda (tänavat) kõrvuti asetsevatel maaüksustel või
järjestikku paiknevatel hoonetel
on paaritud numbrid ja teisel pool
liikluspinda (tänavat) asetsevatel
maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Mustjala aadresside muutmisvajadus
tuleneb Ruumiandmete seaduse § 48st tuPraegune aadress katastritunnus

lenevalt, kus on koha-aadressi määramise
üldnõuded, lg 6 kohaselt:
Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid
määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool
liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on
paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku
paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.
Väljakute ja platside ääres järjestikku paiknevate maaüksuste ja hoonete korral võib
kasutada järjestikuseid numbreid.
Tulenevalt sellest on vaja korrasta-

Uus aadress

omanik

Alevi tn 1
48301:002:0157 Alevi tn 2a
Riina Allik
Alevi tn 10
48301:002:0398 Alevi tn 10
MaiPihlak/
			
Dmitry Terekhov
Alevi tn 11
48301:002:0550 Alevi tn 11
Kodulootuba/vald
Alevi tn 12
48301:002:0436 Alevi tn 12
Urmas Lopp
Alevi tn 13
48301:002:0362 Alevi tn 12 a Vallamaja/vald
Alevi tn 14
48301:002:0333 Alevi tn 14
Kortermaja
Alevi tn 15
48301:002:0358 Alevi tn 15
Kortermaja
Alevi tn 16
48301:002:0356 Alevi tn 17
Garaaž/vald
Alevi tn 17
48301:002:0357 Alevi tn 16
Päevakodu/vald
Alevi tn 18
48301:002:0069 Alevi tn 18
Vahur Lõhmus,
			
Riina Palomets,
			
Endel Tisler
Alevi tn 19
48301:002:0051 Alevi tn 23
Vello Salundi
Alevi tn 2
48301:002:0174 Alevi tn 2
Riina, Aare Allik
Alevi tn 20
48301:002:0011 Alevi tn 25
Lea Venda
Alevi tn 21
48301:002:0034 Alevi tn 21
Jüri Uustal
Alevi tn 21
48301:002:0033 Alevimetsa
Jüri Uustal
Alevi tn 21
48301:002:0032 Alevi tn 27
Jüri Uustal
Alevi tn 2b
48301:002:0437 Alevi tn 2b
Riina Allik
Alevi tn 3
48301:002:0078 Alevi tn 3
Irina Arhipova
Alevi tn 5
48301:002:0042 Alevi tn 6
Coop kauplus
Alevi tn 6
48301:002:0464 Alevi tn 7a
Anneli Diels
Alevi tn 7
48301:002:0549 Alevi tn 7
kortermaja/vald
Alevi tn 8
48301:002:0014 Alevi tn 8
Margus Beljakov
Alevi tn 9
48301:002:0536 Alevi tn 9
Rahvamaja/vald
Lesta
48301:001:0605 Alevi tn 19
Viive Lõhmus
Vallamaa
48301:002:0548 Alevi tn 5
Kõlakoda-lava/vald
Kooli tn 1
48301:002:0451 Kooli tn 1
Koolimaja/vald
Kooli tn 2
48301:002:0390 Kooli tn 3
Raamatukogu/
			
vald
Kooli tn 3
48301:002:0068 Kooli tn 6
Viive Põld
Mõisa tn 1
48301:002:0079 Mõisa tn 1
Mait Põld
Mõisa tn 2
48301:002:0065 Mõisa tn 3
Anne, Eino Vaher
Mõisa tn 3
48301:002:0066 Mõisa tn 5
Heljo Suurna
Mõisa tn 4
48301:002:0067 Mõisa tn 7
Aavo Lõugas
Mõisa tn 5
48301:002:0491 Mõisa tn 9
Kairi, Kristjan
			
Korobljova
Põlde tn 1
48301:002:0027 Põlde tn 1
Jukka Viktor
			
Resimont,
		
Tommi Olavi Tanska

da ja muuta Mustjala küla tänavate äärsed
aadressid, et need vastaksid kehtestatud
nõuetele.
Alljärgnevalt on välja toodud tabel
liikluspindade (tänavate) äärsete kinnistute
aadressidega. Punasega märgitud aadressid
tuleb korrastada ja muuta, mustaga märgitud jäävad samaks.
Iga konkreetse aadressi muutmisel
registris anname omanikule eelnevalt kirjalikult teada. Aadresside muutmise järgselt tuleb isikutel sissekirjutused ja muud
andmed üle kontrollida.

Praegune aadress katastritunnus

Uus aadress

omanik

Põlde tn 10
48301:002:0542 Põlde tn 10
OÜ S.E.G.U.
Põlde tn 11
48301:002:0492 Põlde tn 16
OÜ Ranna Plast
Põlde tn 12
48301:002:0533 Põlde tn 18
Vello Paas
Põlde tn 13
48301:002:0005 Põlde tn 13
Juta Raaper
Põlde tn 2
48301:002:0345 Põlde tn 2
Kortermaja
Põlde tn 3
48301:002:0317 Põlde tn 3
Kortermaja
Põlde tn 4
48301:002:0372 Põlde tn 5
kortermaja
Põlde tn 5//6//7//8 48301:002:0300 Põlde tn 6
Taavi Eigo
Põlde tn 9
48301:002:0493 Põlde tn 8
Janne Kolter
Kuuri
48301:001:0554 Põlde tn 7
Puudekuur/ vald
Aili
48301:001:0792 Põlde tn 9
Alajaam/vald
Kivinuki
48301:002:0477 Põlde tn 11a Helgi-Elsi Lõhmus
Kibuspuu
48301:002:0543 Põlde tn 12
Jaak Karpovski
Kullerkupu
48301:002:0476 Põlde tn 11
Mall, Meelis,
			
Veeve Venda
Põlde
48301:001:0595 Põlde tn 13a Kai Madisson,
			
Jaak Õunapuu
Jaagu
48301:002:0535 Põlde tn 15
Jaanus Sirkel
Poopuu
48301:002:0126 Põlde tn 17
Salme Poopuu
Teraviljahoidla
48301:002:0222 Põlde tn 14
MTÜ Saare Rannad
Tamme
48301:002:0414 Põlde tn 19
Kristi Kasela
Kiriku tn 1
48301:002:0311 Kiriku tn 1
Malve Kolli,
			
Heinrich Mares,
			
Marje Tisler
Kiriku tn 2
48301:002:0601 Kiriku tn 2
RMK
Kiriku tn 3
48301:002:0551 Kiriu tn 3
EEL Kirik
Rahtla tn 1
48301:002:0519 Rahtla tn 1
Saale-Reet Raaper
Rahtla tn 2
48301:002:0438 Rahtla tn 2
Saale Kadarik,
			
Toomas Kaju,
			
Liivi Meister
Rahtla tn 3
48301:002:0520 Rahtla tn 3
Saale-Reet Raaper
Rahtla tn 4
48301:002:0521 Rahtla tn 5
Jane, Priit Aun
Vene tn 3
48301:002:0486 Vene tn 3
Lehti Heinmets
Vene tn 4
48301:002:0138 Vene tn 4
EA Õigeusu kirik
Värava
48301:002:0487 Vene tn 1
Endi Lopp
Saare
48301:002:0484 Vene tn 5
Janek Ader
			
Küsimuste korral ja selgituste saamiseks helistada tööpäevadel

457 9634 Maret Pahapill

Mustjala vallavalitsus
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Mustjala segakoor vaimulikul laulupeol
 Laupäeval, 10. juunil peeti Kuressaare lossihoovis üle
aastakümnete taas vaimulikku
laulupidu, mis oli kulminatsiooniks kolmele tähtsale tähtpäevale: Martin Körberi 200
sünniaastapäevale, reformatsiooni 500. ja Eesti rahvakiriku
100. juubelile. Ei puudunud
laululavalt ka meie segakoor
Mustel, kes jõudis maikuus
juba ka Leedus laulmas käia.
Pidu oli ilus.
Aitäh meie koorijuhile
Imbile, et tal ikka jagus kannatust meile kõik need laulud selgeks õpetada. Meie repertuaaris on tänu sellele peole nüüd
ka mitmed vaimulikud laulud.
Edith

 Spordist. Koolinoorte meistrid 2017:
Poiste B-vanuseklass
kaugushüpe – Laur-Justin Auväärt (5.40)
odavise(500gr) – Kaarel Kolter (50.34)
kuul(4kg) – Kaarel Kolter (13.76), ketas II koht (36.59)

Koolisõidud Sõrve ja Hiiumaale

Poiste A-vanuseklass
100m – Timo Klee II koht (11,56)
400m – Timo Klee II koht (1.01,17)
kaugushüppe – Timo Klee II koht (6.06)
Tüdrukute A-vanuseklass
100m – Lota Sagor III koht (14,64)
kaugushüpe – Lota Sagor III koht (4.43)
Maakonna koolinoorte viievõistlusel tüdrukute arvestuses võitis Annaliisa Põld, teine oli Lota Sagor. Viievõistluse poiste
arvestuses võitis Timo Klee, teine oli Kaarel Kolter. Võistkondlik esikoht koolide arvestuses tuli seekord samuti Mustjala koolile.
Saaremaa valdade XXV suvemängude kergejõustiku
võistlustel saavutas Mustjala vald üldkokkuvõttes III koha.
Pendelteatejooksus (Annaliisa Põld, Lota ja Eva Sagor, Sander Lõhmus, Timo Klee, Aimar Lõhmus) saavutasime II koha.
Valdade meeste kuulitõukemeister on Rainer Raaper tulemusega 12.41 ja kettas saavutas III koha tulemusega 34.25. Helje
Kolla saavutas kettaheites ja kuulitõukes III koha. Janar Mai
1500m II koht ja Arnold Nõmm saavutas meesveteranide
1500m jooksus III koha. Naiste 100m jooksus osales Lota Sagor ja III koht.Naiste kuulitõukes saavutas Kätlin Vinter III
koha.
Valdade kaugushüppemeister on Annaliisa Põld, tulemusega 4.54.
Palju tänu noorte treenerile Mihail Kauberile.

 25.mail pidime kogu kooliga
käima ära Harilaiul, aga kuna
seal oli ilm väga kehv, otsustasime teha hoopis Sõrvele ringi
peale. Tegime mitu peatust –
uuriseme kivistisi, rääkisime
õitsvatest taimedest ning nautisime ilusat ilma. Lõuna peeti Tigadi mäel. Sõime saiakesi
ning kringlit. Käisime ära Sõrve Sääre tipus. Oli väga tore
ringreis.
29.-30.mail oli reis Hiiumaale 1.-8.klassidega. Sõit oli
küll pikk, kuid igav ei hakanud
kellelgi. Esimesed sihtkohad
olid Rebastemäe õpperada
ning Kõpu tuletorn. Lõuna pi-

dasime Eiffeli tuletorni juures.
Ööbisime Emmaste kooli spordihallis. Õhtul peale sööki oli
kõigil vaba aeg. Suuremad käisid ümbrusega tutvumas ning
palli mängimas. Öörahu hakkas
kell 23.00. Hommikune äratus
oli kell 7.00. Pakkisime asjad
ning läksime hommikusöögile
Emmaste kooli. Sai valida pudru või krõbinate vahel. Peale
sööki kogunesime kooli saali
ning läksime koos Emmaste
kooli õpilastega segavõiskondadena võistlema. Reis kulges
hästi. Sai nutta kui ka naerda
ning kõik jõudsid õnnelikena
koju tagasi.
Teele Voksepp
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23.06

Kuhu minna:

Mustjala Anna koguduse ja apostlik-õigeusu kalmistupüha Silla kalmistul

Palju, palju õnne!
26. juuni
03. juuli
04. juuli
13.juuli
18 .juuli
21. juuli
30. juuli
30. juuli
14. august
18. august

Saima Kaasik – 75a
Akiliina Kaju – 85
Ellen Õunpuu – 85a
Hermeliine Kauber – 92a
Lehti Heinmets – 80a
Endel Paaskivi – 80
Selma Toompuu – 92
Jaan Pirsi – 75
Sulev Raaper – 80
Jaak Õunapuu – 80

23.06

jaanituli Mustjala kõlakoja laadaplatsil

23.06

Mustjala XXII külade võrkpalliturniir mõisa pargis

23.06

Mustjala käesurumise MV

24.06

jaanituli Võhma külamaja hoovis kl 20.00; muusikat
teeb D.J, avatud baar

06.07

Helisevad Saaremaa orelid Mustjala Anna kirikus

12.07

Võhma VI jooksupäev

15.07

Mustjala küla II kokkutulek

25.-30.07 Mustjala XIX muusikafestival
29.07

Mustjala valla külade XXII jalgpalliturniir, VIII küladevaheline petangiturniir

26.08

Muinastulede öö Panga pangal, Tagarannas, Saaremaa sadamas

28.09

Parvlaev Estonia huku mälestuspäev Mustjalas

Kirikutervitus
Hiljuti peatusid minu pool Kihelkonnal mõned saksa külalised
ja küsisid, et mis kell päike tõuseb, nad tahaksid minna mere
äärde päikesetõusu vaatama. Vaatasin kalendrist järgi ja ütlesin,
et päike tõuseb veidi peale kella nelja hommikul. “Nii vara!?”
imestasid külalised ja otsustasid siiski magamise kasuks.

Meie kaunid põhjamaised valged ööd ja pikad päevad on kätte jõudnud. Nendesse päevadesse mahub rohkesti töid ja tegemisi, aga samuti ka rõõmu ja mitmeid toredaid kohtumisi.
Kiriku jaoks on tänavune aasta kahekordne juubeliaasta.
Möödub 500 aastat kui Martin Luther alustas vaidluse indulgentside ehk patukustutuskirjade müügi vastu. Diskussiooni tulemusena tekkinud reformiliikumisega sooviti tagasi pöörduda kristluse lätete juurde, rõhutades inimese isiklikku suhet Jumalaga.
See eeldas rahvakeelse kiriku ja emakeelse kirjasõna arendamist,
mistõttu omistatakse just reformatsioonile oluline roll eesti kirjakeele, eestikeelse hariduse ja rahvuskultuuri kujunemisel.
Teine suur sündmus, millest möödus 100 aastat on 31.05.
1917 Tartus toimunud Eesti I kirikukongress, mil võeti vastu otsus luua Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kui vaba rahvakirik. Siiani oli kirik pidanud alluma keisrivõimule, kuid nüüd sai ta iseseisvaks ja mõned kuud hiljem, veebruaris 1918 võeti vastu ka otsus
luua iseseisev Eesti Vabariik.
Martin Luther olevat öelnud: „Kui ka teaksin, et homme on
maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu.”
Nõnda on juubeliaasta raames üle Eesti sadu uusi õunapuid
istutatud ja ka Mustjala kiriku aeda jääb juubeliaastat uus õunapuu
meenutama.
Kirikuga seonduvatest suvesündmustest on praeguseks kokku lepitud järgmised:
23. juunil kell 14 surnuaiapüha Mustjala Silla kalmistul ja

loodetavasti toetavad ühislaulu Kuressaare Linnaorkestri pasunamehed;

4.-7. juulini toimub kristlik lastelaager Taritus, kuhu ka
Mustjala lapsi on end kirja pannud;
6. juuli õhtul kell 20 Helisevate Saaremaa orelite kontsert
Mustjala kirikus;
15. juulil kell 17 külakokkutuleku jumalateenistus kirikus
(16. juulil jumalateenistust ei toimu!);
26. juulil kell 19 Mustjala Festivali raames kontsert kirikus,
kus teemaks kiriku juubeliaasta.
Noortele vanuses 15-20 eluaastat on meil planeeritud
Saaremaal ühine leerikursus-laager. See toimub 25.-29. juulini
Valjalas. Siis on rohkem noori koos ning saab üheskoos laulda,
mõtteid vahetada ja mängida, aga loomulikult ka kiriku põhiõpetusega tutvust teha. Palun noortel, kel leerituleku vastu huvi, endast mulle teada anda mustjala@eelk.ee või tel 517 7350.
Igal pühapäeval kell 15 püüame kirikus pidada ikka jumalateenistused ja ärge oma kohta siis kirikus tühjaks jätke!
Õnnistust soovides
Rene Reinsoo

Elu on laul, nii habras ta viis.
Heliseb hetke ja katkeb siis…
Kaastunne omastele
Johannes Pahapill
Jaanis Tatter
Helju Tänav

