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Pihtlas jääb maamaks ka
järgmisel aastal samaks
Pihtla vallas jäävad volikogu otsusega
ka järgmisel aastal maamaksumäär ja
maamaksu vabastamise tingimused
samasuguseks nagu sellel aastal.
“Teisisõnu,
saavad
maaomanikud järgmisel
aastal sama suure maamaksu arve kui tänavu,”
lausus Pihtla vallavanem
Tõnu Hütt. “Eelmisel aastal maamaksu vallas tõsteti ning vald ei näinud mõtet maksu hakata uuesti
tõstma. Seda enam, et
maamaksu tõus ei anna
valla eelarvesse nii palju
juurde. Küll mõjutaks maamaksu tõus aga valusalt
vallaelanike rahakotti.”
Tõnu Hüti sõnul kavandab riik järgmisel aastal
teha maa korralise hindamise, mis toob ilmselt tulevikus kaasa maamaksu

tõusu.
Pihtla vallavolikogu otsusel on ka järgmisel aastal maamaksu määr hinnatsoonides H0592001 (peamiselt Kaali ja Kõljala piirkond)
ja
H0592002(enamus valla
territooriumist) haritava ja
loodusliku rohumaa osas
1,5% ning metsamaa, õuemaa ja muu maa osas 1,5%
maa maksustamishinnast
aastas.
Maamaksu määr hinnatsoonide H0592003(Vätta,
Kailuka, Vanamõisa, Laheküla), H0592004(Sutu) ja
H0592005(Rannaküla ja
Nässumaa) haritava ja loo-

dusliku rohumaa osas
0,7% ning metsamaa, õuemaa ja muu maa osas 0,7%
maa maksustamishinnast
aastas.
Pihtla valla maanõuniku
Inge Aru sõnul jäävad ka
maamaksu
vabastamise
tingimused järgmisel aastal
samaks tänavuse aastaga.
Nii vabastatakse 2007.
aastal maamaksust Pihtla
valla
elanikeregistrisse
kantud mittetöötav vanadus- ja töövõimetuspensioni saaja tema kasutuses
olevalt Pihtla vallas asuvalt
elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa
maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.
Samuti saab maamaksuvabastust Pihtla valla
elanikeregistrisse kantud

Vallavanem Tõnu Hüti
aastalõpupöördumine
Austatud
vallaelanikud!
Alanud detsembrikuu
toob meie hingedesse
rõõmsa ärevuse jõulude ja
aastavahetuse ootuses.
Samas on aastale hinnangute andmise aeg ja kokkuvõtete tegemise ning
sihtide seadmise aeg järgmiseks ja kaugematekski
aastateks.
Aasta numbrites
Seljataha jäävat aastat
alustas eelmisel sügisel
valitud volikogu töiselt,
menetledes ja kinnitades
eelarve mahus 14 miljonit
krooni. Suuremateks tuluallikateks omatulude
poolt vaadatuna on üksikisiku tulumaks, mida planeeriti 5,6 miljonit krooni,
kuid juba praegu on lae-

kunud üle 6 miljoni krooni. Omatuludest on suurimad veel maamaks 850
000, müügitulu 200 000 ja
eelmisest aastast tuli üle
2,1 miljoni krooni.
Riigieelarvest saime
Pihtlast Riigikogusse valitud Jüri Saare tõhusal
kaasabil Sandla kultuurimaja renoveerimistöödeks 1 miljonit krooni.
Selle ja valla omapoolse
138 000 krooni eest vahetati kõik aknad, välisuksed, uuendati fassaad ja
ehitati kaasaegseks raamatukogu tualettruum.
Investeeringute poolest
oli see ka aasta suurim.
Veevärgist ja
valla teedest
Jätkus tegevus valla
suurima, veevärgi ühis-

projekti projektdokumentatsiooni ettevalmistamisel, mille rakendumisel
saavad uued torustikud
Kaali, Kõljala ja Püha külad. Oleme selleks omaosaluse katmiseks deponeerinud 1,5 miljonit
krooni. Juba mõnda aega
oleme otsinud võimalust
saada raha Kõljala lasteaia
rekonstrueerimiseks. Sedakorda
valmistasime
konsultatsioonifirmaga
ette põhjaliku projekti
taotlemaks raha Norra ja
EMP( Euroopa Majanduspiirkond) finantsmehhanismidest kogumaksumusega 10 miljonit krooni. Vastus selgub järgmisel aastal.
Jätkub lk 2

represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik
tema kasutuses olevalt Pihtla vallas asuvalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses
tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendivõi üüritulu.
Tänavu maamaksu soodustust saanud vanaduspensioni saajad vabastatakse 2007.a maamaksust varem esitatud avalduse alusel ja uut avaldust enam
esitama ei pea.
Isik, kellel on õigus ja
kes soovib saada maksuvabastust, saab esitada avalduse koos pensionitunnistuse koopiaga või represseeritu tunnistuse koopiaga
vallavalitsusele kuni 7. jaanuarini.
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Irina Mägi/Meie Maa

Kuressaare
jõulukuusk
toodi Pihtla
vallast

Möödunud nädalal Kuressaare
keskväljakul püsti pandud
jõulukuusk toodi tänavu Pihtla
vallast Marje Looduse valdustest.
“Ma ei mäletagi, et Kuressaare jõulukuusk
oleks varem leitud Pihtla vallast, tavaliselt
tuuakse see ikka Kaarma vallast,” lausus
Kuressaare linna haljastuse ja heakorra spetsialist Kaljo Ellik.
Tema sõnul on kuuse leidmine igal aastal
suur töö, sest puu otsimise ja valimisega tegeletakse pea terve aasta.
Ligi 20 meetri kõrgune jõulupuu transporditi ja paigaldati Kuressaare keskväljakule
möödunud nädalal.
“Valisime kuue kandidaadi seast ja eks ikka
otsustasime kuuse valikul tema väljanägemise järgi,” lausus Kuressaare jõulukuuse väljavalimisega tegeleva AS- i Saare Kommunaal
teedejaoskonna juhataja Urmas Kuusk.

Vallavanem Tõnu Hüti
aastalõpupöördumine
Algus lk 1
Vallateede hoiukava kohaselt kaeti sel sügisel uue
kruusakattega Ennu küla
tee, tehti ka teede regulaarset hooldust. Koostati
kaasaegne, nõuetele vastav
teeregister. Koostamisel on
järgnevate aastate teehoiukava, kus võetakse plaani
ka mõnede teelõikude immutuskatte alla viimine.
Vastavalt rahalistele võimalustele tellime taludelähedastele teedele tolmutõrjet
kloriididega.
Sotsiaaltoetusi 1, 2
miljoni krooni ulatuses
Erinevaid sotsiaaltoetusi
jagub aastas 1, 2 miljoni
krooni ulatuses. Sinna kuu-

luvad toimetulekutoetused,
hooldaja ja hooldekodu toetused ja toetused raskustesse sattunutele. Oleme
toetanud pensionäre nende
ühisel ekskursioonil, oleme
katnud nende peo korralduskulusid.
Erinevalt varasematest
aastatest ei ole me pidanud
eraldama märkimisväärseid vahendeid haridusasutustele, sest oleme suutnud
need majad ilusasti korda
teha. Nüüd piirdume korralike ülalpidamiskuludega.
Sellest õppeaastast alates
juhib Kaali Põhikooli uus
direktor, hästi käivitus
Pihtla Lasteaed-Algkool,
mille tegevust on kaugemaltki tunnustatud. Häirivalt mõjub põhikooli õpilas-

te arvu vähenemine, sellega seotult ka fakt, et paljud
lapsevanemad ei taha
mõista oma valla kooli tähtsust ning lapsed linna põhikoolidesse saadavad.
Küladega suhtlust
tuleb parandada
Oleme aasta jooksul teinud head koostööd volikogu ja vallavalitsuse vahel,
allasutuste ja seltside, maavalitsuse, omavalitsusliidu
ja paljude koostööpartneritega. Tahaks edaspidi tunda aktiivsemat suhtlust küladega, sest ikka veel ei ole
ka suuremates külades külavanemaid, kes ju oleks
need sõnumitoojad ja ideede kandjad külaelu edendamiseks.

Just praegu tegeletakse
valla arengukava uute prioriteetidega järgnevateks
aastateks. Teretulnud on
kõigi vallaelanike arvamused ja mõtted arengute
kohta. Meil on suhteliselt
väikene vald, seega ka kõhnem rahakott ning sellest
tulenevalt peame oma valikuid suuremateks kulutusteks põhjalikult kaaluma.
Mida suurem nõuandjate
ring, seda õiglasemalt saab
volikogu oma otsuseid rahaeraldusteks langetada.
Kõigeks selleks soovin
tarku mõtteid, ideederohkust ja püsivust meie ühise asja ehk vallaelu korraldamise ajamisel. Ühtlasi
soovin rahulikku ja ilusat
jõuluaega ning toredat aastavahetust kõigile!

Tõnu Hütt

Pihtla vallavanem
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Vald hakkab oma valdusse
taotlema puhke- ja tõmbealasid
Pihtla vallavolikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks
hakata taotlema
riigilt munitsipaalomandisse maid
Sutu ranna ääres,
puhkealana kavandatavas Vanamõisa karjääris ja
Kõljala keskuses.

“Hakkame neid maatükke taotlema valla arengu
seisukohalt, sest valla
omandusse saaduna on
võimalik hakata neid piirkondi arendama nii Pihtla
valla elanikke kui ka valda
külastavate inimeste huve
silmas pidades,” lausus
Pihtla vallavanem Tõnu
Hütt. “Praegu seisab nii

Pihtla vald
võttis vastu
lisaeelarve

Vald taotleb Püha-Vanamõisa tee
sõidetavaks muutmist

Pihtla vallavolikogu kinnitas lisaeelarve mahus
122 000 krooni, mis kulub lõviosas planeerimisprotseduuride läbiviimiseks ja Sandla raamatukogu tualeti renoveerimiseks.
Planeerimistoimingute
läbiviimiseks näeb lisaeelarve ette 60 000 krooni.
Sandla raamatukogu WC
renoveerimine
läheb
maksma 37 000 krooni.
Prügiveoks näeb lisaeelarve täiendavalt ette 15
000 krooni ning pangaintresside maksmiseks 10
000 krooni.

mõnegi piirkonna arendamine selle taga, et maatükk
pole valla omanduses.”
Nii hakkab vald taotlema Kõljala keskuses olevaid sotsiaalmaid, et anda
nad riigi positiivse otsuse
korral kasutada külaseltsile.
Puhkajatele
mõeldes
soovib vald saada enda

Pihtla vallavolikogu otsustas teha
pöördumise Saarte Teedevalitsuse
poole, et taotleda
Püha-Vanamõisa
tee sõidetavuse ja
sõiduohutuse
parandamist.
“Õnneks pole seal juhtunud liiklusõnnetusi, kuid
sõltuvalt aastaajast ja kehvadest ilmastikuoludest on
Püha- Vanamõisa teelõik
kohati läbimatu,” ütles
Pihtla vallavanem Tõnu
Hütt. Eriti teeb muret umbes 4 kilomeetri pikkune
teelõik Sutu küla juures,

mis suurte vihmasadude
korral on väga raskesti läbitav.
Pihtla vallavolikogu tegi
Saarte
Teedevalitsusele
pöördumise võtta nimetatud teelõik kapitaalremonti. Nii teeb vald ettepaneku
järgmisel aastal teelõiku
töödelda kloriidiga tolmuvabaks, lähiaastatel võiks
aga Saarte Teedevalitsus
võtta eesmärgiks tee immutuskatte alla viimine.
Vallavanem Tõnu Hüti
hinnangul peaks volikogu
pöördumine Saarte Teedevalitsuse poole aitama kiirendada teelõigu kordasaamist.

Kadripäev Pihtlas läks korda
24.novembril oli Pihtla
Lasteaed-Algkoolis põnev
päev. Lapsevanemad olid
lastele meisterdanud uhked kadrikostüümid. Kui
onu Aksel bussiga lasteaiaõuele vuras, pandi põsele veel viimane meik ja
kadrisõiduks läks lahti.
Kadrisõitu tulid ka kooliõpilased koos oma klassijuhatajaga. Eelnevalt olid
lapsed õpetajate Piret Aaviku ja Mai Pääski käe all
kõvasti kadrilaule ja tantse harjutanud, et kusagil
mitte hätta jääda. Vallamajas ootasid meid rõõmsameelsed vallaametnikud,
kes lauludele ja tantsudele
kaasa elasid.
Kadrimoor otsis puuhalust kadrititele “isa”. Et”
titt “juhtus olema suurte
punaste silmadega, arva-

sid mehed, et ei ole nende
nägu. Vallamaja ja perearstikeskuse toad said õnneviljaga rohkesti üle puistatud.
Edasi läks sõit Mäe tallu. Perenaine Tiia oli külla
kutsunud ka naabrinaised.
Kelmikad naabrinaised ei
olnud kitsid lapsi kiitmast,
sest kadrid näitasid ka siin
oma oskusi. Ka selle pere
peremees ei tunnistanud
“halutitte”omaks. Ei olevat tema nägu. Eks peremehe jutt ikka olnud õige
küll!
Pillimängu ja laulude
saatel sooviti külarahvale
vilja- ja karjaõnne, pojatütre õnne, kõige rohkem
raha õnne. Kui lasteaeda
jõuti, ootas kadrisid ees
üllatus! Noorema rühma
lapsed olid end tädi Marvi,

omandisse Sutu rannaäärset ala ja Vanamõisa karjääri, kuhu kavandatakse samuti puhkeala.
“Tegu on riigi tagavaramaadega ning loodame positiivset otsust meie kavandatavale taotlusele,” lisas
Tõnu Hütt.

Kaili ja Terje abiga kadrideks maskeerinud. Teadagi olid ka neil vahvad riided vanemate poolt kaasa
pandud. Väiksed kadrid
olid naljakad ja julged.
Eks nii tuleb neid vanarahva kombeid au sees
hoida ja põlvest põlve edasi
viia.
Suur, suur tänu vallamaja töötajatele, perearsti
keskusele, pikk ja pehme
pai Tiia ja Matti Mägile
ning headele külatädidele
sooja vastuvõtu ning helde käega jagatud kadrinänni eest.
Kõigile rahulikku advendiaega!
Elna Õunpuu

Pihtla LasteaedAlgkooli juhataja

Pihtla elanikud oodatud
Saaremaa
prügila
avalikule
arutelule
Kaarma ja Pihtla vallavalitsused kutsuvad vallaelanikke ja asjast huvitatud isikuid valdade territooriumiosade üldplaneeringu koostamist
tutvustavale
arenduspäevale.
Vallavolikogud algatasid
Masa ja Uduvere piirkonna
üldplaneeringu Saaremaa
prügila asukoha valikuks.
Arenduspäev toimub 19.
detsembril algusega kell 16
Vaivere Seltsi Majas (vanas
koolimajas).
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Sünnipäevad

Anastasia Nikonorova 91
Suure-Rootsi
Aliise Mägi 85 Sandla
Aksel Mägi 80 Väljaküla
Milvi Nelis 70 Ilpla
Laine Saar 70 Püha

Palju õnne!

Sandla jõululaat pakub
mitmekesist valikut
12. detsembril toimub
Sandla kultuurimajas suur
jõulaat, kus pakutakse
mitmekesist kaubavalikut
ja saab osta ka Pihtla vallas toodetava kaubamärgi
Powered by Karmel tooteid.
Laadalt saab osta endise teletähe Karmel Eikneri
Sandlas valmistatavaid
tooteid, kuid suurmüügil

on ka palju muud huvitavat. Kella 17-20 kestval
jõululaadal saab osta jõulukaupa OÜ Haljastelt Viljandist, kosmeetikat jms.
Laada
korraldaja
Annely Õisnurm ütles, et
kindlasti lisandub kauplejaid veelgi.
Lastele korraldatakse
jõululaada käigus piparkoogi kaunistamise töötu-

EELK Püha Jakobi
koguduse teated
Ander Aus 24.10.2006
Saue-Putla

Mälestame!
Aksel Nelis
24.01.194209.11.2006 Pihtla
Loviise Kõuts
02.06.1925 27.11.2006 Sandla
Ilse Uljas
19.01.1936 29.11.2006 Tõlluste

Vallalehe kaudu
võimalik edastada
jõuluteateid
Järgmine Pihtla vallaleht
ilmub vahetult enne jõule
ning kõigil soovijatel on
võimalus vallalehe kaudu
edastada oma tuttavatele
ja lähedastele jõulu- või
aastavahetusesoove, teateid
ning
tervitusi.
Soovide ja tervistuste
saatmine vallalehte on
imelihtne. Selleks tuleb
vaid helistada numbril 52
34 082(Oliver Rand) või
saata tervitusetekst hiljemalt 19. detsembriks
elektronpostiaadressile
oliver@kuressaare.ee
Oodatud on ka asutuste ja
juriidiliste isikute kuulutused. (Kraater)
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ba, kus oma kätt saab
proovida iga seda sooviv
mudilane.
Laada käigus korraldab
Sandla käsitööseltsing ka
kaltsuvaipade näituse, et
demonstreerida aasta esimeses pooles alanud õpingute tulemust kaltsuvaipade kangastelgedel kudumist.
“Laadale võib tulla terve perega, sest ostmishuvi ja tegevust peaks jätkuma igale pereliikmele,” lisas Annely Õisnurm.

Vägev aastalõpupidu
koos
Kama 2- ga
Sandla kultuurimaja võõrustab 29. detsembril aastalõpupidu, mille peaesineja
on Saaremaa oma ansambel Kama 2.
Pihtla valla aasta suurim ühispidu, kus osalejaid olnud igal aastal suurusjärgus 130- 180, algab
29. detsembril algusega
kell 21 ja kestab hommikuni.
Peaesineja on ansambel
Kama 2, lisaks hulganisti
muid esinejaid taidluskavadega. Pilet aastalõpupeole maksab eelmüügist
75 krooni, kohapealt ostes
90 krooni.
Kellel soovi osaleda,
saab pileteid ja laudu broneerida telefonil 45 95 243
või 52 68 684.

Pühapäev, 10. dets kl
15 II Advent Jumalateenistus armulaga
Kolmapäev, 13. dets
kl 18 Kuressaare ja Püha
kogudusekooli rühmade
ühine koosviibimine Kuressaare koguduse maja
saalis Kauba tn 5. Ühiselt
kaetakse kohvilaud.
Reede, 15. dets kl 1215 Koguduse diakooniarühm ootab kõiki kes soovivad jõuludeks kaunistada Püha kirikut ja pidada
k
o
o
s
pühadeplaane.Teetund
pastoraadis
Pühapäev, 17. dets kl
15 III Advent Jumalateenistus armulauaga

Pühapäev, 24. dets kl
15 Püha jõuluõhtu jumalateenistus
Esmaspäev, 25. dets
kl 15-17 I Jõulupüha Jumalateenistus armulauaga. Pühapäevakooli jõulupuu
Pühapäev, 31. dets kl
15 Vana-aasta õhtu Jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 7. jaanuar
kl 15 Kolmekuningapäev
Jumalateenistus
armulauaga
Pühapäev, 7. jaanuar
kl 17 Koguduse jõulupuu
hoovimaja saalis

Sandlas toimub
koolilaste disko
Sandla kultuurimajas toimub 15.
detsembril ajavahemikul kella 19 kuni
23 koolilaste diskoõhtu.
• Diskole võivad
tulla koolilapsed
alates 4. klassist.
• Esineb diskor
Peep Lõhmus.
• Pilet maksab 15
krooni.

Jõulupeod Pihtla Lasteaed-Algkoolis
Lasteaed-Algkoolis on noorema rühma jõulupidu 20.detsembril kell 15.00. Vanema rühma ja koolilaste jõulupidu on 21.detsembril kell 15.00.Kingitused on jõuluvanalt!
NB! Kui on veel kodudes eelkooliealisi lapsi, kes soovivad meie pidudest osa võtta, palun andke endast teada hiljemalt 15.detsembriks telefonil 45 95 618 või 52
89 783. Andke teada ka lapse vanus, sest sellest sõltub
peo päev.

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 4595 625. WWW.PIHTLAVV.EE

