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Pihtla valla eelarve prioriteet
on ühisveevärgiprojekt
Pihtla vallavolikogu arutas esimesel
lugemisel valla tänavust 16, 7 miljoni
krooni suurust eelarvet, mille põhieelistus on Püha, Kõljala ja Kaali piirkondade vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine.
“Vaieldamatult on prioriteet ühisveevärgiprojekti
käimasaamine, sest see
puudutab 287 inimest Kõljalas ja Kaalis ning 90 inimest Pühas,” lausus Pihtla
vallavanem Tõnu Hütt.
Tema sõnul panustab Pihtla
vald ühisveevärgiprojekti
1, 5 miljoni krooni.
“Loodetavasti saavad
vee- ja kanalisatsioonimured tänu sellel projektile lahendatud ligi 300 Pihtla
valla inimesel,” lisas Tõnu
Hütt.
Eelarve kasv üle 4
miljoni krooni
Pihtla valla eelarveprojekt näeb tänavuse eelarve
suuruseks ette 16, 7 miljonit krooni, mis on enam
kui 4 miljonit krooni rohkem kui möödunud aasta
algul kinnitatud 2006. aasta eelarves. Samas oli tegelik möödunud aasta eelarve 14, 6 miljonit krooni,
kuid sellegi poolest on eelarve kasv märgatav.
Tõnu Hüti sõnul tuleneb
see suuresti asjaolust, et
möödunud aasta majanduskasvu tingimustes suu-

renes oluliselt üksikisiku
tulumaksu
laekumine.
“Üksikisiku tulumaksu olime möödunud aasta eelarvesse planeerinud laekuma
5, 7 miljoni krooni, kuid
laekus ligikaudu 7, 4 miljonit krooni,” võrdles vallavanem.
Ka tänavuses eelarveprojektis hoiab vald pigem
konservatiivsemat joont
ning on planeerinud üksikisiku tulumaksu 7, 3 miljonit krooni.
“Kõik, mis lisaks tuleb,
on pigem boonus ja kuskile kaotsi see raha ei lähe.
Kui vaja, teeme lisaeelarve,” selgitas Tõnu Hütt.
Vald hoidub laenu
võtmisest
Eelarve
suurenemise
valguses ei kavatse vald
tänavu laenu võtta. Meeldetuletuseks, et seda ei
tehtud ka eelmisel aastal.
Tagasihoidlikumaks jääb
käesoleval aastal valla vara
müük. Kui eelmisel aastal
müüdi vara 245 000 krooni eest(45 000 krooni võrra planeeritust rohkem),
siis tänavu planeeritakse

varamüügist saada 50 000
krooni. Tõnu Hüti sõnul on
varamüüki arvestades kõige suurema väärtusega
Sandla katlamaja.
Hüppeliselt kasvab tänavuses eelarves koolitoidule suunatud raha, mis kasvab mullusega võrreldes
enam kui poole võrra- 70
000 kroonilt 150 000 kroonini.
Oluliselt suurema rahasüsti saavad ka valla teed,
sest eelarve näeb ette remondiks ja teehoiuks 680
000 krooni. Võrdluseks,
2006. aastal oli see summa
424 000 krooni.
Vallaametnike palk
tõuseb
Käesoleval aastal kasvab
võrreldes möödunud aastaga ka vallaametnike palgakulunumber, tõus on
kokku ligi 90 000 krooni.
Samal ajal vähendab vallavalitsus või hoiab samal
tasemel vallamaja kommunaalkulusid ja ametnike
töökulusid. Nii läheb tänavu vallavalitsuse ülevalpidamine
maksumaksjale
maksma ligikaudu 150 000
krooni vähem. Sama on ka
volikoguga, mille eelarve
on vallavalitsusest 8 korda
väiksem ja kokkuhoid on
ligi 13 000 krooni.
Palgatõus ootab ka haridussektorit, sest näiteks

Pihtla lasteaed- algkoolis
kasvab palgakulu ligi 144
000 krooni võrra, Kõljala
lasteaias 26 000 krooni
võrra.
Kaali koolile eraldatakse
palkadeks tänavu ligi 70
000 krooni rohkem kui eelmisel aastal.
Tõnu Hütt lausus, et
kokkuvõttes kasvab tänavu palk nii vallavalitsuse
ametnikel kui ka valla allasutuste töötajatel.
Nii on vallavanema uus
palganumber eelarve projekti järgi mulluse 13 500
asemel 14 800 krooni.
Laias laastus hakkavad
kõik vallavalitsuse ametnikud teenima ligi 1000 krooni rohkem kui eelmisel aastal.
Veelgi suurem palgatõus
seisab ees Pihtla lasteaedalgkoolis, kus palgakasv on
enamikel töötajatel üle
1000 krooni. Kõljala
lasteiaias jääb palgakasv
alla 1000 krooni. Kaali
koolis tõuseb palk sõltuvalt
ametikohast 1000 krooni
või vähem. Õpetajatel võib
palgakasv sõltuvalt ainest
olla kuni paartuhat krooni.
Palgatõus puudutab ka
raamatukogu ja rahvamaja
töötajaid ning teisi valla allaasutusi.
Oliver Rand

Vald panustab teeremondiks ja –hoiuks
üle kolmveerand miljoni krooni
Pihtla vald kavandab käesoleval aastal panustada
koos riigiga valla teede remondiks ja hoiuks ligikaudu 780 000 krooni.
Riik eraldab Pihtla vallale
teede remondiks ja teehoiuks 680 000 krooni,
millele vald kavandab lisada veel vähemalt 100 000
krooni.
Nii on kavas tänavu
mustkatte alla saada Vana-

mõisast Lahekülla suunduv
teelõik, mis hakkab läbima
ka karjääri äärde tekkivat
puhkeala. Teeremont on
planeeritud Haeska külateele, samuti tehakse remonti väiksematel lõikudel
Vättal, Reekülas, Kaalis ja
Suure- Rootsis.
“Tööde lõplik maht sõltub ikkagi meile tee- ehitusfirmade poolt tehtavatest
pakkumistest.
Sõltuvalt

nende küsitud summadest,
saame planeerida ka tööde
lõplikku ulatust,” selgitas
Tõnu Hütt. Tema sõnul
kulub tänavu suuri summasid teehooldusele. Seda
põhjusel, et sügis oli pikk ja
talve tulek viibis kaua.
“Kruusateed on kahjustunud, kuna detsembris ja
jaanuari algul sadas palju
vihma,” lisas vallavanem.
Lisaks sai vald Saarte

Teedevalitsuselt positiivse
vastuse oma taotlusele
muuta tänavu tolmuvabaks
Püha- Vanamõisa teelõik.
Saarte Teedevalitsus korraldab teremondi oma kulu
ja kirjadega.
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Koolilastele
on kavas soetada uus buss
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Pihtla lasteaed-algkool saab uue
mänguväljaku ja välisvalgustuse

Pihtla vald kavandab
soetada koolilaste kooli
viimiseks uue bussi,
kuna vana masin on liiga suur ja amortiseerunud.
Pihtla vallavanema
Tõnu Hüti sõnul on kavas soetada kuni 30kohaline uus buss, sest
praegu koolilapsi vedav
45- kohaline Volvo buss
on juba 25 aastat vana.
“Praktika on näidanud, et nii suurt koolibussi meil vaja ei ole,”
lausus
vallavanem.
“Seda enam, et vana
bussi kütusekulud on
suured ning uus buss
kulutaks poole vähem
bensiini kui praegune.”
Tõnu Hüti kinnitusel
on lähiajal sobiv bussimark kavas välja valida.
Kas vald ostab või liisib
uue masina, sõltub pakkumistest.

Kraater

Pihtla raamatukogu kolib
vanast vallamajast uude

Pihtla vald kavatseb tänavu investeerida vähemalt
120 000 krooni
Pihtla valla lasteaed- algkooli uue
mänguväljaku
rajamiseks ja
lisaks 50 000
krooni hoone
ümbruse välisvalgustuse paigaldamiseks.
“See uudis on igati meeldiv ja loob meile tänavuseks aastaks päris head
perspektiivid lasteaed- algkooli arendamiseks,” lausus Pihtla lasteaed- algkooli juhataja Elna Õunpuu.

Pihtla raamatukogu kolib tänavu riigi antava
800 000 krooni abil vanast vallamajast uude.
Praegu käib uue vallamaja
raamatukogu
ruumide projekteerimine. Kui projekt saab valmis, kavatseb vallavalitsus välja kuulutada ehitushanke.
Projekteerimisest
ning ehitushanke pakkumistest selgub ka täpne
ajagraafik, millal vallamajas raamatukogule
ruumid kohandatakse ja
kolimine toimub.

Mänguväljak 38
aastat vana
Pihtla valla eelarveprojekt näeb ette 120 000
krooni lasteaed- algkooli
mänguväljaku renoveerimiseks ning veel 50 000
krooni hoone ümbruse välisvalgustuse paigaldamiseks.
Elna Õunpuu sõnul on
kavas saadava rahaga oluliselt uuendada praegu ajale jalgu jäänud mänguväljakut. “Tõime mänguväljaku
Sandlast Pühasse kolides
kaasa ja kahjuks tuleb öelda, et see pärineb juba aas-

tast 1969,” viitas lasteaedalgkooli juhataja. “Seetõttu
ei vasta vene ajal rajatud
mänguväljak enam ühelegi
standardile ja on muutunud
lastele isegi teatud määral
ohtlikuks.”
Pihtla lasteaed- algkool
plaanibki osta saadava rahaga mänguväljakule uusi
atraktsioone, vanad lähevad aga suure tõenäolisusega mahakandmisele.
“Nende peale pole mõtet
isegi vist enam värvi raisata,” iseloomustas Elna
Õunpuu veneaegsete mänguvahendite seisukorda.
Vähemalt kaks
valgustit
Samas on lasteaed- algkoolil saadava rahaga kavas soetada suur liumägi,
mille all on liivaga mängimise koht. “Et lapsed saaksid poodi või kodu mängida,” viitas Elna Õunpuu.
Lisaks on kavas osta ka
ronimisatraktsioon ja kiike-

sid. Mänguväljak värskendatakse OÜ INDAMO-s
valmistatud mänguvahenditega.
Pihtla vald eraldab tänavu lasteaed- algkoolile raha
ka välisvalgustuse paigaldamiseks.
“Kuigi maja on korralikult valve all, on praegu
valgustatud ainult hoone
ukseesine,” kirjeldas Elna
Õunpuu. Tema sõnul suurendab välisvalgustuse paigaldamine kindlasti turvalisust, kuid eelkõige on lastel ja nende vanematel parem lasteaed- algkooli tulla.
“Kindlasti on palju mugavam ja parem, sest metsavahel on päris pime,” ütles Elna Õunpuu. Pealegi
on lasteaed- algkooli uksed
avatud 7. 00- 18. 30- ni
ehk siis nii tulla kui minna
tuleb lastel ja nende vanematel praegu pimedas.
Pihtla vallavanem Tõnu
Hütt lausus, et vald soovib
tänavu paigaldada lasteaedalgkooli juurde vähemalt
kaks elektriposti koos valgustusega. Vallavanem tegeleb parima ja soodsaima
pakkumise väljaselgitamisega, sest elektrivalgustuse paigaldamine on üsna
kallis lõbu.

Oliver Rand
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4.märts – keda valida Riigikogusse?
Möödunud nelja aasta
jooksul on saarlasi, hiidlasi, läänlasi ja meiegi valda
riigikogus esindanud oma
valla mees Jüri Saar. Et ta
on mõnedki aastad olnud
tööl majandijuhina siinsamas, rääkimata sünnikodust ja Kaalis veedetud
nooruspõlvest, pole mõtet
teda täpsemalt tutvustada.
Küll tahan teda seoses riigikogus töötamise lõpetamisega tänada konkreetsete
panuste eest, mida ta riigikogu liikmena on suutnud
korda saata meie valla
jaoks oluliste investeeringute hankimisel. Toetavale
sõnale mitmetes keskvõimu instantsides erinevate
projektide rahataotlustes ja
lihtsalt asjalike nõuannete
eest, mis igapäeva asjaajamistes riigivalitsejate juures on ära kulunud.
Jüri Saar aitas
vallale investeeringuid tuua
Viimaseks riigieelarvest
rahaeralduse korraldamiseks jäi Jüri Saarel meile
eraldatavad 1,6 miljonit
krooni Pihtla raamatukogu
uute ruumide väljaehitamiseks vallamajja ja Vanamõisa karjääride äärde loodava
puhkeala läbiva tee tolmuvabaks muutmiseks. Jüri
Saar on Eestimaa Rahvaliidu liige, seega on tema tegevus aidanud täita ka rahvaliidupoolseid valimiseelseid lubadusi, mis suures
osas on seotud maaelu ja
keskkonnaseisundi arengutega.
Valimistele läheme uute
kandidaatidega, kelleks sedakorda Eestimaa Rahvaliitu kuuluvatest saarlastest
on Orissaare vallavanem
Raimu Aardam, mööblifirma Münt juht; kuressaares
elav Ülle Puppart ja Laimjalast pärit rahandusministri nõunik Kajar Lember.
Häid ja õigeid valikuid!
Oma igapäevatöö tõttu
tunnen Raimu Aardamit üle
10 aasta, oleme kolleegid,
erakonnakaaslased ja head
sõbrad. Raimu Aardam on
sobiv kandidaat riigikogusse oma iseloomuomaduste,

teadmiste,
kogemuste,
rahvasse suhtumise tõttu.
Fakt, et ta on pikki aastaid
volikogu poolt valitud vallavanemaks, räägib iseenda
eest. Selleks peab elama
ühte elu oma inimestega,
olema avatud nende muredele ja rõõmudele, oskama
suhelda, näha probleeme,
vaadata tulevikku. Maakonna omavalitsusi ühendab Saaremaa Omavalitsuste Liit, korduvalt on
selle esimeheks valitud
Raimu Aardam, sel kohal
on ta praegugi. Rahvaliidu
maakonnaühendus on teda
viimastel aastatel valinud
oma esimeheks, ta kuulub
erakonna
volikogusse.
Kõik loetletu eeldab inime-

sest teotahet, järjekindlust,
konkreetset eesmärgipüstitust ja sinna jõudmise teede tundmist. Milline siis
peaks veel olema, et pälvida usaldus ning läbi valimiste jõuda riigikogu liikme kohani? Et valikuid paljude tublide kandidaatide
vahel lihtsustada, paningi
kirja mõned ülevaatlikud,
tutvustavad
märksõnad
oma hea kolleegi Raimu
Aardami kohta. Ta on varemgi kandideerinud, saanud arvestataval hulgal
hääli, kuid kahjuks on nendega toetatud teisi pürgijaid. Nüüd sooviksime küll
näha teda riigikogu liikmena tegemas tööd, milleks tal
on olemas eeldused poliiti-

liste kogemuste, arusaamade, oskuste, perspektiivitunnetuse, oma rahva toetuse näol.
Loomulikult on tublid
inimesed ka Ülle Puppart ja
Kajar Lember, ega Rahvaliit kehva kandidaati üles
seagi, aga üksikasju saab
teistelegi tutvustada inimese kohta, keda põhjalikumalt tunned.
Lõpetuseks – igal juhul
läheme valima, seda juba
26.-28.veebruaril eelhääletamisel ja 04.märtsil valimistepäeval!
Häid ja õigeid valikuid !

Tõnu Hütt

vallavanem, ERL volikogu ja maakonnaühenduse
juhatuse liige

Kogudus korjas Pihtla valla Püha
kiriku remondiks 200 000 krooni
Jäänud suure tõenäolisusega tänavu ilma riigi toest,
kavatseb Pihtla valla Püha
kiriku kogudus võtta kiriku
remondi ette omal käel
ning on selleks kogunud
200 000 krooni.
“Me peamegi otsustama
kas hakata ise kirikut tasapisi remontima või jääme
ootama riigi toetust,” lausus Püha kiriku õpetaja

Anti Toplaan. “Kui kogudus peaks otsustama hakata ise renoveerima, oleks
see ennekuulmatu lugu,
sest tavapäraselt käivad
sellised asjad riigi ja kohaliku omavalitsuse toel.”
Koguduse nõukogu koguneb 18. veebruaril ning
siis otsustatakse, kas ja
kuidas kiriku remondiga
edasi minna. Püha kiriku

remondi täpne maksumus
pole teada, kuid kindlasti
ulatub see miljonitesse
kroonidesse. Alustuseks
on kogudus plaaninud remondiga pihta hakata altariruumist, mille kordategemine maksab ligikaudu 700
000 krooni. Kuid see on
vaid väike osa kogu projektist.

Oliver Rand
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Sünnipäevad

Jaanuar
Sinaida Kuusk
(Saue-Putla)- 93
Aksel Palts(Tõlluste)- 81
Leander Lepik (Vanamõisa)- 81
Johanna-Aino Hoogand
(Kangrusselja)- 75
Veili-Elfriede Kald
(Haeska)- 75
Kalju Koppel (Ennu)- 70
Veebruar
Hilda Saarela (Pihtla)- 93
Leida Samlik (LiivaPutla)- 90
Kristine Rotmeister
(Kailuka)- 86
Palmi-Elfriede Sall
(Kailuka)- 84
Paul Sepp (Sutu)- 81
Valter Lõhmus
(Hämmelepa)- 75
Elena Õunapuu
(Sandla)- 75
Eino Roosipõld (Eiste)- 70
Saima Vaiksaar (Kõljala)70

Palju õnne!

Daaniel Leitalu
(Kangrusselja)
02.11.2006
Brita Männasalu
(Kangrusselja)
06.12.2006
Liisa Pihler
(Kangrusselja)
24.12.2006

Mälestame!
Leopold Sepp
(Kailuka) 5.01.1930
- 11.12.2006
Alla End (Ennu)
1.10.1916 12.12.2006
Helje Samlik (Kaali)
7.09.1949 5.02.2007
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Pihtla valla
valmiskomisjonid
Riigikogu valimisteks

Teadaanne
puuetega isikutele ja vanuritele

Pihtla valla jaoskonnakomisjon nr 1 ( asukohaga Pihtlas): esimees Liilia Lember, liikmed Rain Metsmaker,
Ljubov Rahnik, Janne Sepp, Kai Albert ja Krista Koppel,
Asendusliikmed on Niina Kaju ja Mari Soots.
Pihtla valla jaoskonnakomisjon nr 2 ( asukohaga
Sandlas ): esimees Piret Mägi, liikmed Niina Tuuling,
Eevi Saar, Marju Pulk ja Leie Esna. Asendusliikmed on
Jan Mägi ja Sirje Lõhmus
Pihtla valla jaoskonnakomisjon nr 3 ( asukohaga
Kõljalas ): esimees Silje Vaik, liikmed Ants Turja, Inge
Aru, Tiina Süld, Aime Kütt ja Riivo Aru. Asendusliikmed on Anu Tiirik ja Leo Kundrats.

Seoses sotsiaalabi ümberkorraldamisega Pihtla vald käesolevast aastast puuetega isikutele
hooldusraha enam ei
maksa. Esialgu säilib
toetus vaid sügava ja
raske puudega haigetele,
kellel on hooldajad pidevalt juures.
Puuetega isikud, vanurid ja haiguse tõttu
toimetulekuvõime kaotanud inimesed! Teile
hakkab teenust pakkuma sotsiaalhooldaja, kes
aitab teil kodustes tingimuses toime tulla.
Koduabi koheseks
rakendamiseks on vajalik teada, kui palju on
abivajajaid ja milliste toimingute sooritamiseks.
Et me siiski pole veel
jõudnud viie Euroopa
rikkama riigi hulka, siis
kõigi kulude katteks
valla raha ei jätku ja abivajajal endal või tema lähedastel tuleb lisada
oma rahaline osalus.
Kohe peale Pihtla valla infolehe ilmumist, palume kirjutada avaldus
oma soovidega ja võtta
ühendust valla sotsiaaltöötaja Anne Lõhmusega. Telefon 45 95 625.
Pihtla volikogu sotsiaalkomisjon

EELK Püha Jakobi
koguduse teated

Veebruar Küünlakuu
• Pühapäev, 11. veebruar kl 15.00 2. pühapäev
e
n
n
e
paastuaegaJumalateenistus
talvekirikus. Teenib Kaalep Koppel
• Pühapäev, 13. veebruar kl 18 Koguduse kool pastoraadis
• Pühapäev, 18. veebruar kl 15 Pühapäev enne
paastuaegaJumalateenistus armulauaga. Teenib õpetaja
Anti Toplaan
Kl 16.30 Püha koguduse nõukogu koosolek pastoraadis
• Reede, 23. veebruar kl 15 Teetund pastoraadis
• Pühapäev, 25. veebruar kl 15 Vabariigi 89.aastapäeva jumalateenistus.Jumalateenistus armulauaga. Teenib
õpetaja Anti Toplaan
• Teisipäev, 27. veebruar kl 18 Koguduse kool pastoraadis

Lugupeetud lapsevanemad!

Korstnapühkija
taas Pihtla vallas

Kes soovib oma last 2007/2008 õppeaastast panna Pihtla Lasteaed-Algkooli õppima või mängima (kellel ei ole
veel avaldust esitatud) palun avaldus koos lapse sünnitunnistuse koopiaga esitada 1.juuniks 2007.a.lasteaeda.
Kooli astujatel tuleb lisaks esitada ka 2 foto õpilaspileti
jaoks..
Pihtla lasteaed- algkool annab ka teada, et seoses puhkustega on lasteaed suletud 1.juulist-5.augustini. Lapsi
ootame taas 6.augustil. Lasteaed on avatud 7.00-18.30.

21. ja 23. veebruaril
viibib Pihtla vallas
taas korstnapühkija.
Kes soovivad korstnapühkijat koju
tellida, peavad end
registreerima numbril 45 95 625 või 50
66 193(Tiit Rettau).

Elna Õunpuu

Pihtla lasteaed- algkooli juhataja

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@meiemaa.ee
Kontakt: Pihtla vallamaja, Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond 94101. Tel 45 95 625. WWW.PIHTLAVV.EE

