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Pihtlal uus
vallavolikogu aseesimees
Seoses vallavolikogu senise aseesimehe Tiit Rettau
asumisega tööle vallavalitsusse, täidab volikogu aseesimehe kohuseid Priit
Kuusk.
Reformierakonna nimekirjas volikokku saanud
Tiit Rettau asus tööle Pihtla vallavalitsusse majandusspetsialisti ametikohale.
Pihtla vallavanema Tõnu
Hüti sõnul on Rettau kureerida eelkõige vee- ja kanalisatsiooni ning prügimajandusega seotud küsimused.
Samuti transpordi- ja teedeprobleemid, soojusenergeetika jms.
Tiit Rettaud asendab
volikogus kinnisvarabüroo
Arco Vara Saaremaa esinduse juhataja Priit Kuusk,
kes hakkab täitma ka volikogu aseesimehe kohuseid.
Pihtla vallavolikogust
lahkus Eesti Kristliku Rahvapartei nimekirjas volikokku pääsenud Matti
Mägi, keda asendab Lii
Mägi. Lii Mägist sai ühtlasi ka volikogu revisjonikomisjoni esimees, sest varem sellel kohal olnud Tiit
Rettau asendaja Priit
Kuusk loobus suure töökoormuse tõttu revisjonikomisjoni esimehe kohale
kandideerimisest. Samas
taastas oma volinikuvolitused Res Publica nimekirjas
volikokku saanud Andu
Aavik, mistõttu lahkus volikogust Gabriel Sepp.
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Valla arengukava
ootavad muudatused

Pihtlasse on loodud lasteaed-algkool.

Aitamaks kaasa
Pihtla valla sihipärasemale arengule
kavandab vallavolikogu täpsustada
ja konkretiseerida
valla arengukava.
Vallavolikogu komisjonid hakkavad ette valmistama arengukava täpsustusi ja muudatusi, mis esitatakse vallavalitsusele detsembriks
süstematiseerimiseks. Samuti pannakse arengukava muudatused siis ka avalikule arutelule.
Valla senine 2004.–2006.
aastat puudutav arengukava on suures osas täidetud.
Nii võib ära märkida kanalisatsiooni- ja joogiveetorustike rekonstrueerimist,

jäätmehoolduseeskirja
koostamist, teede remonti,
soodustuste tegemist elamispinna
muretsemisel,
valla reklaamimise alast tegevust, vaatamisväärsuste
korrastamist, matkaradade
väljatöötamist ja näiteks
Sutu supelranna heakorrastamist.
Samuti on toimunud
Sandla kultuurimaja renoveerimine akende vahetuse
ja katuse kapitaalremondi
näol ning raamatukogud on
muudetud kaasaegseteks
infokeskusteks. Pihtlasse
on loodud Pihtla lasteaedalgkool ning kapitaalremont
on tehtud Kaali Põhikoolis
ja Pihtla Algkoolis. Samuti
on võimaldatud haridusasutuste ruumide kasutamist

küla-, seltsi-, spordi- jne.
tegevuseks. Haridusasutused on varustatud vajalike
õppematerjalide ja kaasaegse tehnikaga, õpetajatele ja
kasvatajatele on võimaldatud täiendkoolitus.
Arengukava täitmata või
pooleliolevatest töödest
võiks mainida valla jäätmemajanduskava koostamist,
puhastite renoveerimist,
Pihtla raamatukoguhoone
ja kaupluse vahelisele teele
välisvalgustite rajamist,
vallapäevade korraldamist,
valda träiskohaga kultuuritöötaja ametikoha loomist,
sotsiaalkorteri loomist, koduhooldussüsteemi korraldamist ja naabrivalve propageerimist.
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Vald maksab uuest aastast lapse kohta kahe huvikooli kohamaksu
Pihtla vallavolikogu otsustas, et
uuest aastast
maksab vald lapse
kohta kahe huvikooli kohamaksud
täies ulatuses.
“Siiamaani on vald
maksnud huvikooli tasu
täies ulatuses, sõltumata

sellest, et mõni laps käib
näiteks kirjade järgi 3- 4
huvikoolis,” sõnas Pihtla
vallavanem Tõnu Hütt.
Tema sõnul tekkis volikogul õigustatud küsimus, et
kas üks laps ka reaalselt
suudab käia nii paljudes
ringides ning kas vald ikka
peab selle täies ulatuses

maksma.
“Pihtla vald on olnud
küllaltki vastutulev, sest
näiteks Kuressaare linn sellisel määral huvikooli õppetasu tasumist ei rakenda,”
lausus Tõnu Hütt. Tema
sõnul otsustas volikogu, et
järgmisest aastast maksab
Pihtla vald täies ulatuses

lapse kohta kahe huvikooli
kohamaksu.
“Üks ring võiks olla näiteks sportliku ning teine
kultuurilise kallakuga. Kuid
see on vaid soovitatav ning
pole kohustuslik,” lisas vallavanem.
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Vald kehtestas Kõljala
keskuse detailplaneeringu
Pihtla
vallavolikogu
kehtestas Kõljala keskuse
detailplaneeringu, mille
kohaselt luuakse keskuse
ümbrusesse üle 20 elamukrundi ning avaõhu tegevuspinna saab Kõljala külaselts.
Detailplaneering fikseerib Kõljala keskuse lähiaastate arengud ligikaudu 86 hektari suurusel alal. Detailplaneering
määrab ära elamuehitusalad, alad sotsiaalseks tegevuseks,
täpsustab
muinsuskaitsepiirkonda
ning detailplaneeringu käsitlevasse alasse rajatavaid trasse.
Detailplaneeringu põhilisi aspekte on keskuse
ümbruse alade avamine
elamuehituseks. Nii saab
Kõljala keskus tulevikus
laieneda enam kui 20 väikeelamu võrra.
Planeering määratles
ka enam kui hektari suuruse maatüki, mida vald
hakkab riigilt munitsipaalomandisse taotlema
ning mida tulevikus hakkaks kasutama Kõljala
külaselts “Kevade”. Alale on planeeritud lõkkeplats, pallimänguplats,
samuti
vabaõhulava.
Kõljala külaselts taotles ja
sai ala arendamiseks raha
kohaliku omaalgatuse
programmist.
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Pihtla vald taotleb
Kõljala lasteaiahoone
kordategemiseks raha
Pihtla vald soovib
Euroopa Liidu
abiprogrammi
raames taotleda
Kõljala endise
lasteaia hoone
rekonstrueerimiseks ligi 9,2 miljonit krooni.
“Projekti kogumaksumus on 10, 8 miljonit krooni ning kui meie taotlus
peaks heakskiidu leidma,
lisab vald projekti läbiviimiseks omafinantseeringuna
1, 6 miljonit krooni,” lausus
Pihtla vallavanem Tõnu
Hütt.
Tema sõnul peab rahastamistaotlus esmalt saama
heakskiidu Eestist ehk siis
eelkõige rahandusministeeriumilt. Seejärel peab taotluse heaks kiitma ka Euroopa
majanduspiirkonna
Norra finantsmehhanism.
Hobused aitavad
erivajadustega
lastel areneda
Tõnu Hütt lausus, et
projekti rahastamise korral
rajatakse Kõljala endise
lasteaia hoonesse ruumid
erivajadustega lastele ning
seal hakkab toimima
hipoteraapia ehk ratsutamisravi. Kuna lähedal asub
Kõljala hobutall, saab erivajadustega laste arendamisel
kasutada hobuste abi.

EVP-de kasutamisaja lõpuni jääb kaks kuud
Rahandusministeerium
meenutab, et pärast 31. detsembrit 2006 ei saa erastamisväärtpabereid (EVP-d)
enam kasutada maksevahendina maa ja eluruumide
erastamisel ega nendega
mingeid muid tehinguid
teha, riik hüvitab õigeaegsel taotlemisel kasutamata
jäänud väärtpaberid.
Ühispank soovitab kodanikel meelde tuletada,
millises pangas asub nende
erastamisväärtpaberiarve
ja ning järele vaadata, kas
arvele pole jäänud mõnd
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summat. Erastamisväärtpaberitehinguid
teevad
praegu üksnes SEB Eesti
Ühispank ja Hansapank.
Kellel on erastatava maa
eest hetkel veel tasumata,
saab järelejäänud summat
kasutada maa eest tasumiseks. Kui sellist võimalust
pole, võib erastamisväärtpaberid maha müüa või
oodata hüvitamist järgnevatel aastatel. Soovitame
inimestel erastamisväärtpaberitega seonduva aegsasti üle kontrollida.

Hipoteraapia ehk ratsutamisteraapia on kogu maailmas
tuntud ravivahend, mis aitab suhtlemisraskustega lastel ühiskonnas kohaneda.
Meie Maa arhiiv

Hipoteraapia ehk ratsutamisteraapia on kogu
maailmas tuntud ravivahend, mis aitab suhtlemisraskustega lastel ühiskonnas kohaneda. Ratsutamine haarab kõiki lapse meeli, mõjutab tema sõnalist
väljendust, liikumist ja
mõtlemist.
Ratsutamine aitab puudega lapsel oma liigutusi ja
rühti kontrollida, samuti
arenevad hobust juhtima
õppinud väikese patsiendi
minateadvus ja iseseisvus.
Ratsutamisteraapia on
täiendav või alternatiivne
teraapiavorm füsio-, tegevus-, kõne- või psühhoteraapiale. Selle eesmärgiks
on panna ratsutaja reageerima hobuse liikumisele,
muutes vajadusel asendit ja
säilitades samaaegselt tasakaalu.
Koostöö hobusega võimaldab ratsutajal ka mitteverbaalset kontakti ja aitab
suhtlemisraskustega inimestel, eelkõige lastel,
ühiskonnaga
kohaneda.
Terapeutilist ratsutamist
soovitatakse ka inimestele,
kes on jõudnud eluga ummikusse ja kellel on probleeme iseendaga hakkama
saamisega.

Lisaks on kavas Kõljala
lasteaia hoone ruumides
luua kõnedefektiga lastele
rühm ning lisaks logopeedi abile saaks majast ka
muud meditsiinilist abi.
Tõnu Hütt lausus, et nii
lasteaia- kui põhikooliealisi
lapsi arvestades on Pihtlas
10–15 logopeedilist abi vajavat last.
Kaali raamatukogu
kolib korterist välja
Kui projekt peaks
heakskiitu leidma, kolib
seni korteris tegutsenud
Kaali raamatukogu samuti
Kõljala lasteiaia rekonstrueeritavasse
hoonesse.
Tõnu Hüti sõnul on Kõljala
lasteaia hoone seisukord
praegu küllaltki kehv. Hoone ühes osas tegutseb Kõljala külaselts ning teine
majaosa seisab niisama
ning laguneb.
Vallavanema kinnitusel
peaks projektitaotlus läbima tänavu nn. Eesti vooru
ja järgmisel aastal jõuab ka
Euroopa Liidu abiprogrammi arutada. Kui taotlus rahuldatakse, saaks Kõljala
lasteaia hoone rekonstrueerimist alustada 2008.
aastal.

Oliver Rand
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Masa küla
piirile võidakse rajada prügila

Pihtla soovib katta valla
internetiühendusega

Saaremaa uue prügila
asukohana on jäänud alles kaks kandidaati, nende seas ka Pihtla vallas
Masa ja Reo küla piiril
olev piirkond.
Teise kohana kaalutakse prügila rajamist
Kaarma valda Uduverre.
Lähiajal on kavas teha
Pihtla ja Kaarma valla territooriumi osa üldplaneering ja tellida ka keskkonnamõjude hindamine, et
selgitada kumb piirkond
on prügila rajamiseks
soodsam. Mõlema koha
puhul võib probleeme tekitada lennuohutuse küsimus, sest prügilaks kaalutavad Masa ja Uduvere
piirkondade kohalt läheb
läbi lennukoridor. Siiski
arvatakse, et see prügila
rajamisel takistuseks ei
tohiks saada.
Üldplaneering hõlmab
külltki suurt ala. Planeeringu koostajal on kavas
novembri lõpus või detsembris kohtuda Masa
piirkonna elanikega ning
tutvustada planeeringut
ka avalikkusele. Kohtumisel saavad elanikud
avaldada oma arvamust
prügila kohta ja esitada
küsimusi. Planeeringu
arutelu aja ja koha teatame vallalehes ja maakonnalehes Meie Maa täiendavalt.

Pihtla vald otsib
operaatorit, kes
tagaks Pühasse
rajatud Tele2
mobiiltelefonimasti
baasil valla territooriumil interneti
püsiühenduse.
“Kõige tõsisemad läbirääkimised on käinud
Norby Telecom AS- iga,
kes levitab internetti Muhu
saarel ning on huvitatud
interneti levikust eelkõige
Ida- Saaremaal,” ütles Pihtla vallavanem Tõnu Hütt.
Tema sõnul läbirääkimised
kindlasti jätkuvad, ehkki
Norby Telecomi tulekut
pole lähiajal oodata, kuna
nad on praegu seotud interneti arendusprojektiga
Pärnumaal.
Vallavanema sõnul raskendab Pihtla internetiprojekti rakendamist asjaolu, et masti omanik Tele2
soovib interneti püsiühenduse tagavalt võimalikult
operaatorilt suurt rendihinda. Soolane rendihind on
mitmed huvilised eemale
peletanud.
“Samas on vald igati
huvitatud interneti levikust
ning püüame omalt poolt
teha kõik, et projekt rakenduks,” lisas Tõnu Hütt.
Päästerõngaks
võib
osutuda riigi infosüsteemide arenduskeskuse, Saare
maavalitsuse ja kohalike
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Sandla kultuurimaja sai
uued aknad ja uksed
Pihtla vald lasi
tänavu vahetada
Sandla kultuurimaja kõik aknad
ja uksed, tööd
läksid kokku
maksma 1, 1 miljoni krooni.
Pihtla vallavanem Tõnu
Hütt nentis, et töid Sandla
kultuurimaja renoveerimiseks tuleb veel teha küll ja
küll. Nii tuleb välja vahetada hoone kütte- ja elektrisüsteem, mis omakorda
tingib majakarbi siseviimistluse tegemise.
Valla kavade kohaselt on

Sandla kultuurimajas lisaks
tavapärastele
tegevuste
säilimisel luua lisavõimalusi valla vanurite sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Nii on kavas hoone
ruumidesse rajada eakate
inimeste jaoks hoolekodu,
kuna vajadus selle teenuse
jaoks on suurem, kui paari
ruumi eakate jaoks kohendamine.
Pihtla vallavalitsus kavandab hoolekodu teema
tõstatada ka mõne järgmise vallavolikogu istungi
ajal.
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omavalitsuste ühine riigihange valdade ja külade
internetiseerimiseks. Riigihange on kavas lähiajal välja kuulutada. Kaks eelnevat
riigihanget Külatee 3 projekti raames ebaõnnestusid.
Paralleelselt valda hõlmava internetiprojektiga on
väike hulk huvitatud isikuid
paigaldanud Teetormaja
OÜ kaasabil Ilplasse
internetilevikut tagava väikese masti. Hetkel kasutab

selle teenuseid kolm peret,
kes taotlesid vallalt ka
masti ja selle paigaldamise
maksumuse katmist 14
000 krooni ulatuses. Vald
taotlust ei toetanud.
“Vald asus seisukohale,
et meie huvi on tagada interneti levik võimalikult
laiale elanikkonna grupile
ning sellekohased ettepanekuid peaks arvestama ka
järgmise aasta eelarve,” lisas Tõnu Hütt.
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Pihtla vald toetab Saaremaa
esindust saarte mängudel
Pihtla vald otsustas toetada
Saaremaa Saarte Mängude
Assotsiatsiooni(SSMA),
kes saadab järgmisel aastal
Saaremaa sportlased ülemaailmsetele saarte mängudele.
Pihtla
vald
toetab
SSMA-d nii tänavu kui
järgmisel aastal kokku
9000 krooniga, et Saaremaa sportlased saaksid
edukalt esineda 2007. aastal Rhodosel toimuvatel
ülemaailmsetel saarte mängudel. 1991. aastast saarte
mängudel käinud Saaremaa sportlased on toonud
ohtralt medaleid. Pihtlale
on kõige suuremat au ja
kuulsust toonud võrkpallu-

rid. 1991. aastal võitis Rein
Haug Ahvenamaal Saaremaa võrkpallimeeskonna
koosseisus kulla. Samasse
meeskonda kuulus ka Pärnust pärit, kuid Pihtla vallas elav endine Saare maavanema kt. ning praegune
Eesti Posti juht Hans Teiv.
Kaks kulda võrkpallimeeskonnas
on
võitnud
Shetlandil toimunud saarte
mängudel ka Toomas
Jasmin. Kolm hõbedat on
saanud võrkpallimeeskonnas Gabriel Sepp. Tublilt
on Pihtlat kergejõustikus
heitealadel esindanud ka
Aare Lõhmus. Kui kellegi
nimi mainimata jäi, siis
Kraater vabandab!
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Palju õnne!

September
Ella-Elvine Krull (Ilpla) 94
Eduard-Friedrich Leht
(Kailuka) 90
Olga Saar (Ilpla) 85
Lembi Lopp (Kõljala) 84
Paul Kaasik (Masa) 83
Heinrich Mets (Kõljala) 82
Helbe Lepik (Kiritu) 82
Theodor Saar (Ilpla) 80
Kalev Haug (Pihtla) 75
Oktoober
Alise-Vilhelmine Riik
(Tõlluste) 91
Alla End (Ennu) 90
Elfriette Koel (Pihtla) 88
Leonid Kahm (Kuusiku) 85
Maimu Kahm (Kuusiku) 85
Sinaida Opp
(Suure-Rootsi) 83
Luule Samson (Sandla) 75
Leonhard Merela (Masa) 75
Harry Sepp
(Suure-Rootsi) 75
Harry End
(Suure-Rootsi)75
November
Tarsine-Lovise Turja
(Kõljala) 86
Amanda-Elfriede Mihkelson
(Sandla) 84
Linda-Johanna Kirs (Ilpla) 82
Valve Hõbenik (Tõlluste) 75
Uudo Kantemus( Kõljala)75
Sünnid:
Mareli Välja 23.07.2006
Sandlas
Marten Väli 15.10.2006
Kõljalas
Surmad:
Leida Paomees (Reeküla)
9.oktoober 1920 27.juuni 2006
Viktor Lepik (Pihtla)
7.september 1913 19.august 2006
Arvo Lember (Sutu)
14.detsember 1946 23.september 2006
Elmut Kiil (Mustla)
8.august 1946 - 24.september 2006
Bruno Liik (Kõljala)
28.september 1923 04.oktoober 2006
Meeta-Vilhelmine Sepp
(Mustla) 19.mai 1911 06.oktoober 2006
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Laste koolitranspordi soodustusest
Pihtla valla õpilased, kes
kasutavad ühistransporti
ja soovivad selle kompenseerimist, peaksid endale
ostma
sularahapõhise
kiipkaardi.
Vastavalt vallavolikogu
otsusele kompenseeritakse kaardile kantud sõiduraha maksumusest:
* gümnaasiumiõpilastele 100%
* linnas põhi- ja huvikoolides käijatele 50%
* Vättal elavatele põhikooli õpilastele 100%

Esmase sularahapõhise
kiipkaardi saamiseks tuleb
pöörduda GoBus Saaremaa kontorisse Kuressaares Pihtla tee 20
Esmase kaardi eest tuleb maksta 250 krooni,
millest 50 krooni moodustab kaardi maksumus ja
200 krooni bussi sõiduraha.
Edaspidi ei ole vaja
kaardile lisaraha kandmiseks bussifirma kontorisse pöörduda, vaid seda
saab teha bussijuht bussi

Väiketalunikud saavad PRIAst
elatustalude toetust taotleda
Kuni 6. novembrini saab
PRIA piirkondlikes büroodes taotleda elatustalude
kohanemise toetust. Toetuse suurus on 15 647
krooni taotleja kohta aastas ja toetust makstakse
viieaastase kohustuseperioodi jooksul kokku 78
235 krooni.
Elatustalude kohanemise toetust saab põllumajandusega tegelev FIE,
kelle omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulu oli
2005. aastal üle 31 293
krooni ja kogu ettevõtlustulu ei ületanud 281 639
krooni. Kui talunik tegeleb
taimekasvatusega,
siis
peab ta kasutama vähemalt 0,3 hektarit põllumajandusmaad ja kui tegeleb
loomakasvatusega, siis
peab pidama vähemalt
ühte põllumajanduslooma.
Kui taotleja taotleb elatustalude
kohanemise
toetust, võtab ta kohustuse täita kõiki toetuse saamise nõudeid viie aasta
jooksul alates 6. novembrist 2006. Tänavu on viimane aasta, mil elatustalude kohanemise toetust
saab esmakordselt taotleda. Edaspidi uusi taotlusi
enam vastu ei võeta, küll
aga saavad toetust taotleda need väiketalunikud,
kes on endale juba kohustuse võtnud.
Toetatavad tegevusalad
on kala-, taime- ja põllu-

majanduslooma kasvatus,
mesindus,
maaturism,
komposti ja mulla tootmine, puidu töötlemine ja
puidust toodete valmistamine maapiirkonnas, ehitusmaterjali
tootmine
maapiirkonnas, teenindusasutuse rajamine maapiirkonda jms.
Toetuse määramise või
taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA hiljemalt järgmise aasta 11.
veebruariks ning toetus
makstakse välja hiljemalt
30. aprilliks 2007. a.
Möödunud aastal rahuldas PRIA 2839 väiketaluniku taotluse elatustalude
kohanemise
toetuseks
ning maksis välja kokku
üle 44 miljoni krooni toetust.
Täpsemat infot saab
PRIA keskusest Tartus,
PRIA piirkondlikest büroodest ja koduleheküljelt.

paigaldatud aparaadi abil
vastavalt reisija soovile
saja krooni kaupa.
Sõidukompensatsiooni
saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus,
millele on lisatud ostutðekk. Avalduse blankette
sõidukompensatsiooni
saamiseks või kiipkaardi
(50 krooni) maksumuse
kompenseerimiseks saab
vallavalitsusest või Pihtla
valla koduleheküljelt.
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Teadmiseks loomapidajatele!
Aasta lõpp läheneb ja
PRIA saadab kõikidele
loomapidajatele täitmiseks aasta inventuurilehed, kuhu tuleb märkida
milliseid loomi majapidamises peetakse. Seega tuleks üle vaadata, et loomad ning nendele PRIAst välja antud passid vastaksid PRIA nimekirjale.
Loomapidajad,
kes
soovivad saata loomi
kombinaati peavad kontrollima, et loomal oleks
kõrvas kaks numbrit, mitte üks. Numbrid peavad
olema EE ISO koodiga.
Ühe numbriga võib looma
kombinaati saata vaid juhul, kui märk on tähistatud EST ISO koodiga.
Samuti peavad kombinaati
viidavad loomad olema
puhtad, muidu neid vastu
ei võta.
Täiendavat infot saab
numbril 45 95 630.

Lasteaed- algkool korraldab laada
Pihtla Lasteaed-algkool korraldab 4.novembril oma
ruumides “NIDI_NODI” laada.
Müügiga tegelevad lapsed. Isade abiga viiakse läbi ka
töökorras köögiinstrumentide oksjon. Pakkumisele
lähevad kaks elektripliiti.
Instrumentide alghinnad on 400 ja 800 krooni. Liisimise võimalus! Kui sul soovi, astu ligi! Ära prisket rahakotti unusta! Laada Albert tüdrukutega.

KRAATER
P I H T L A VA L L A I N F O L E H T
Toimetaja: Oliver Rand, tel 52 34 082, e-post oliver@kuressaare.ee
Kontakt: Pihtla vallamaja, Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond
94101. Tel 459 625. WWW.PIHTLAVV.EE

