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Maavanem väisas valda
Maavanem Toomas Kasemets
külastas märtsi
lõpus Pihtla valda
ja leidis, et üldiselt
arenevad asjad
vallas õiges suunas.
“Pihtla on tavaline Saaremaa vald ja ametnikel on
selge, millega vallas peab
tegelema ja kuidas edasi
minna,” ütles maavanem,
lisades, et samas on Pihtla
üks omapärasemaid valdu.
“Selliseid valdu on vähe,
kus on mitu keskust nagu
Pihtlal on Kaali-Kõljala ja
Pihtla-Sandla.”
Vallavanem Tõnu Hütt
andis maavanemale ja teda
saatnud kaaskonnale lühiülevaate vallast - investeeringutest, koolidest, sõprusvaldadest ja tulevikukavadest. Maavalitsuse kiituse kõrval - perearsti
tingimused, maareformi läbiviimine, sotsiaaltöötaja
olemasolu - leiti ka puudujääke.
“Kiiduväärt on aktiivne
välissuhtlus näiteks. See on
väga teretulnud, sest paljudel pole üldse mingit välissuhtlust,” rääkis maavanem. “Palliplatsid aga võiksid olla paremas seisus ja
võiks olla rohkem ka initsiatiivi maakondlike koolispor-

Vallavanem Tõnu Hütt näitab maavanem Toomas Kasemaale uue raamatukogu asukohta.

di üritustel osalemisel.”
Samuti leidis äramärkimist registreeritud seltside
vähesus. “Usun, et koostegemist on tegelikult rohkem, aga uutmoodi koostegemist - registreeritud
vormis - võiks olla rohkem, sest see on kodanikuühiskonna alustala,” rääkis
maavanem.
Ühe olulisema teemana
oli
arutlusel
ka

maakonnaprügila rajamise
teema. “Sellega on juba
väga kiire, paraku on see
toppama jäänud,” märkis
vallavanem.
Ka maavanem tähtsustas teema olulisust. “See
on väga oluline maakondlik projekt ja planeering
käib,” ütles Kasemaa. “On
olnud ideesid, et võiks jäätmeid kusagile edasi vedada, aga siis on ikkagi vaja

ladustamiskohta ja lisanduvad ka transpordikulud. Et
elu siin saarel veelgi kallimaks ei läheks, siis pole
sellisel ideel mõtet.”
Maavanem koos delegatsiooniga külastas visiidi
käigus ka Pihtla algkoollasteaeda, Sandla kultuurimaja, OÜ-d Sandla Puit,
Saaremaa Õmbluskompaniid ja Kaali põhikooli.

Vald hakkab otsima prügivedajat
Volikogu volitas vallavalitsust välja kuulutama olmejäätmeveo konkursi, millega vald loodab oluliselt
korrastada prügimajandust.
“See on meie jaoks oluline teema,” märkis vallavanem Tõnu Hütt. Tema
sõnul on praegune olukord, kus inimesed sokutavad oma prügi kas metsa alla, asutuste või avalikesse prügikastidesse, ebanormaalne.
“Näiteks
Kuivastu
maantee äärne parkla prü-

gikast on mõeldud turistile, et ta saaks sinna oma
võileivapaberi ära visata,
mitte selleks, et sinna toodaks olmeprügi või kodumasinaid,” rääkis Hütt.
Pärast olmejäätmeveo
konkursi võitja selgumist
on igal valla majapidamisel
kohustus sõlmida leping
konkursi võitjaga. “Võimalus on veel ka teha leping
vallavalitsusega või meile
dokumendiga tõestada, et
jäätmed on ise prügilasse
viidud.”

Prügikonteinerid vallas
• Pihtla vallamaja juures 12.-13. mai
• Sandla keskuses 12.-13. mai
• Kailuka külas 12.-13. mai
• Ilpla külas 12.-13. mai
• Vätta kooli teeristis 12.-13. mai
• Vanamõisa mäel teeristis 12.-13. mai
• Kangruselja bussipeatuse juures 12.-13. mai
• Saue -Putlas Sepa küla teeristis 12.-13. mai
• Kõljala mõisa ees platsil 19.-20. mai
• Haeska kaupluse juures 19.-20. mai
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Meie ühine kodu
Sarnaselt enamiku Eestis elavate kaasmaalastega olen jälginud uskumatutena
tunduvate sündmuste arengut seoses
sooviga ümber matta Tõnismäe II
Maailmasõja monumendi esisele platsile
maetus sõdurite säilmed.
Olen kuulnud vist enamikku nii ühe kui teise
poole argumente. Sellele
vaatamata pani mind sügavalt mõtlema ühe 20-aastase eesti keelt hästi valdav ja
siin kogu elu elanud vene
noormehe seisukoht. Esiteks kinnitas Eestis koolis
käinud noormees, et tema
arvates ei ole eestlaste kodumaad kunagi Venemaa
poolt okupeeritud. Veelgi
hämmastavam oli tema
väide Vikerraadio vahendusel, et vene noortel on täielik õigus oma arvamust
avaldada aknaklaaside lõhkumisega ainuüksi selle
pärast, et venelastel olevat
selline temperament!
Riigi pealinnas toimunud sündmused ei ole siiski päris tundmatu ja kauge
teema ka meile, nagu seda
ei ole ka inimloomuse varjatud
külgede
ilmsikssaamine.
Juba pikemat aega on
minu ja teiste valla elanike
meeli häirinud valla territooriumil lapseohtu nooru-

kite toime pandud huligaansused. Olgu selleks siis
bussiootepaviljonide seinte sodimine, Kõljala mõisa
bussipeatuse aknaklaaside
purustamine, valla elanike
vara lõhkumine või Püha
kiriku ümber toimuv
vandaalitsemine.
Kiriku juures on aastate
jooksul tekitatud noorte
hoolimatu tegevusega kogudusele märkimisväärne
materiaalne kahju. Kõigil
neil kordadel, kui oleme
saanud järjekordse teate
sissemurdmise kohta või
hommikul tööle tulles näinud ümberlükatud prügikasti, vaadanud kurvastusega üle hooldatud muru
kulgevaid autorööpaid või
jalahoobist tabatud postkasti, oleme toimunut analüüsinud ja püüdnud olukorra lahendamiseks leida
mõistlikke lahendusi.
Noorte tegevusetuse ja
positiivsete eeskujude puudumist ei lahenda alati karmi käe või õiguskaitse organite kaasamine. Sellest

mõtteviisist ajendatuna on
kogudus rajanud noortele
vabaaja veetmiseks palliplatsi ja kaasanud selle rajamiseks ka noored endid.
Juba varem on kogudus
kasvava põlvkonna peale
mõeldes ehitanud Püha
külla talvise liumäe ja liuvälja. Parema elukeskkonna ja ka vanemate inimeste
vaba aja sisustamiseks oleme kolmel aastal tegelenud
Pihtla terviseraja rajamisega. Seni kasutuseta olnud
soise ala elustamiseks on
panustatud märkimisväärselt paljude vabatahtlike
aega ja energiat. Seda kurvastavam on näha kuidas
omaenda valla lapsed tehtud tööst ei hooli, vaid seda
kahjustavad ja lagastavad.
Mida me peaksime sellises
olukorras tegema?
Enamikel juhtudel on ju
teada nii vandaalitsejate nimed kui aadressid. Kas
peaksime need avaldama?

Kodust saavad alguse meie
põhilised ja peamised hoiakud. Kuigi vanematel ei ole
sageli aega oma laste aega
mõistlikult sisustada, võiksime nendega siiski rohkem rääkida ja neid oma
töödesse-tegemistesse
kaasata. Vastutustunnet ja
hoolimist ei ole kunagi liiga palju.
Igaüks meist omab nö.
isiklikku territooriumi olgu
oma isiku vahetu läheduse
või kodu ja koduaia näol.
Meile ei meeldi ju see kui
keegi meie isiklikku ruumi
lagastab või häirib. Lisaks
isiklikule on olemas kogukondlik ruum, kus kehtivad reeglid ka siis kui neid
otseselt seadusesse kirja
pole pandud. Selline ühine
ruum ehk meie enda kodu
on kogu meie vald.
Paberi või prügikoti mahaviskamine valla ühes otsas tähendab sisuliselt selle viskamist oma koduõuele. Lisaks meie enda elukeskkonnale, külastavad
meid ka meie sõbrad. Nende mulje ja kogemus on
sageli määrava tähendusega sellele, kas siia tahetakse uuesti tagasi tulla. Kuid
eelkõige on see ju meie
endi kodu - meie ühine
kodu.
Anti Toplaan

Valla aastaaruanne
Volikogu kinnitas
2006. aasta aruande, mille seletuskirja lühendatult avaldame.
Valla elanike arv on hetkel 1485 inimest, mis on
viimastel aastatel vähenenud. Puuduvad suuremad
asulad, külasid on 42, neist
suuremad asumid Kõljalas,
Kaalis, Sandlas, Pühas.
Pihtla Vallavalitsuse hallata olid Kaali Põhikool,
Pihtla Lasteaed- Algkool,
Kõljala mängurühm, Pihtla,
Sandla, Kaali raamatukogud, Sandla kultuurimaja,
Pihtla, Reo, Räimaste kalmistud.
Kütte, vee- ja kanalisatsiooni, õpilastranspordi,
prügimajanduse ja muu

kommunaalteenuse pakkumine kuulus 2006. aastal
vallavalitsuse haldusalasse.
Ametikohad nii vallavalitsuses kui allasutustes olid
täidetud nõuetele vastavate ametnikega. Ametisse
astus majandusspetsialist
vanemametnikuna.
Tulud-kulud ja
tegevused
Avaliku sektori teenuseid osutasime haridusele,
maht 39 % eelarvest, kultuurile -17,4, sellest spordile 4, seltsitegevusele 1,4
%. Sotsiaalabile - 7,6; tervishoiule - 0,2 % eelarvest.
Majandussektorisse kulutati 8,6 % eelarvest, sellest
35 % valla teede korrashoiuks.

Elamumajanduse korrastamiseks, heakorrale,
planeeringutele ja arengukavaga seonduvale kulus
65 %. Valitsemiskulud olid
15 % eelarvest. Meie
võlakohustused(koos liisingutega) olid aasta lõpuks 3,3% eelarvemahust.
Märkimist väärib summa 1,03 milj. mis maksti
teistele omavalitsustele ja
huvi-ringidele. Mõtlema
peaksime sellest 658 tuhandele kroonile mis maksti kooli-kohtade eest, tõsisemalt 444,7 tuhandele
kroonile põhikoolide osas.
Kui põhjendatud on nende
õpilaste toetamine koolitranspordiga, ja muude
soodustuste
andmine?
Õigustatud on põhikoolis

käimine väljaspool oma
koole ainult Vätta piirkonnast.
Eelarve suurenes
Aasta alguses vastuvõetud eelarve oli oma eraldistelt optimistlik, ehkki vähenesid riigipoolsed eraldised, omatuludes (üksikisiku tulumaks) julgesime
prognoosida
kasvu,
v.a.maamaks, sest määrasid ei muudetud. Tegelikkuses laekus ka maamaksu 11 % rohkem.
Volikogu poolt kinnitati
vallavalitsuse liikmete palgad: vallavanem 13500,
nõunikud 9760, abivallavanem10600 ja vallasekretär
10600 krooni kuus. Vastavalt põhimäärusele maksti
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Vald tõstis toetussummasid
Volikogu muutis
sotsiaaltoetuste
suurust, et vallavanema sõnul
kompenseerida
üldist elukalliduse
tõusu.
Üldjuhul määratakse ja
makstakse toetusi neile,
kes on rahvastikuregistri
andmetel Pihtla valla elanikud, eranditeks on matusetoetus ja vältimatu sotsiaalabi. Kõigi toetuste määramise aluseks on avaldus,
kus on ära näidatud peresissetulekud ja vajadusel
kulu dokumendid. Erivajadustega inimestel tuleb
avaldusele lisada ka VEK-i
otsuse koopia. Sissetuleku
orienteeruvaks piiriks on
2000 krooni pereliikme
kohta. Komisjonil on õigus
pere tegeliku majandusliku
olukorda arvestades teha
toetuse määramisel erandeid. Vältimatut sotsiaalabi
osutab valla sotsiaalnõunik, kellel on õigus selleks
otstarbeks saada valla kassast avansina kuni 500
krooni abivajaja kohta.
Uued sotsiaaltoetuste suurused:
* Sünnitoetus lapsevanemale 4000 krooni Pihtla
vallas registreeritud lapse
sünni puhul

vallaametnikele 0,5 kuupalka puhkusekompensatsiooni ja eelarvesse võetud
jõulupreemia 3000 krooni
pro persona.
Aasta jooksul tõusis
oluliselt tulumaksu laekumine, 129% ja läbi lisaeelarvete saime teha täiendavaid kulutusi. Omatulude
osatähtsus
oli
kokku
59,8%, s.o.8% rohkem kui
eelmisel aastal. Toetusfond
riigilt 9,6%, millele lisandus teederaha 1,5% .
Hariduskuludeks eraldati riigilt 14,7%, sotsiaaltoetused riigilt 1,1% eelarve
tuludest ehk 4% vähem
võrreldes eelmise aastaga.
Investeeringud
Suurematest töödest investeeringute mõttes nimetaksin, Sandla kultuurimaja fassaadi remonti, uute
akende, välisuste paigaldamist, Sandla pumbamajja

* Matusetoetus 2500
krooni Pihtla valla elanikeregistrisse kantud isiku
surma korral matusekorraldajale surma registreerimise päeval sularahas või
matusekorraldaja pangaarvele
* Erakorraline toetus
kuni 10000 krooni esitatud avalduse alusel tulekahju, loodusõnnetuse või
muu eriolukorra tekkimisel.
* Koolilõputoetust 800
krooni koolilõpetajatele
(põhikool, gümnaasium ja
ametikool. Ametikooli lõpetaja vanusepiir kuni 21
aastat). Avalduse alusel.
* Ühekordset rahalist
toetust kuni 1000 krooni.
Põhjendatud avalduse alusel ja avalduses ära märkida pere sissetulekud. Toetust saab taotleda üks
filtrite paigaldamist, mõnede teelõikude (VanamõisaEnnuküla) põhjalikumat
remonti, bussiootepaviljoni
paigaldamist (Vanamõisa).
Arvestatav osa teede rahast
kulus lumetõrjeks.
Vallapoolset tuge ja
kaasfinantseerimist oleme
pakkunud külaseltsidele
nende projektipõhistes taotlustes erinevates valdkondades. Edasi arendati IT
valdkonda nii vallavalitsuses kui ka allasutustes, kus
nüüdseks
on
kõigis
internetiühendus, raamatukogudes on avalikud
internetipunktid.
Oluliseks tuleb lugeda
Kõljala detailplaneeringu
kehtestamist. Hoogustunud on detailplaneeringute
algatamine elamuehituse
alustamiseks.
Alustamata jäi ikka veel
Kõljala vana lasteaiahoone
rekonstrueerimine.Tellisime

kord kvartalis.
* Toetus kütte muretsemiseks 2000 krooni vanuritele, üksikvanematele ja
suurtele peredele (peres
neli last). Aluseks avaldus,
ostu- müügileping ning
avalduses ära märkida
pere sissetulekud.
* Toetus kindlustamata
inimestele haigusest või
puudest tingitud põhjendatud väljaminekute katteks.
Avalduses ära märkida
pere sissetulekud.
*Kompensatsioon sõidukulude
hüvitamiseks
mandril ravil ja uuringutel
käinud raskes majanduslikus olukorras olevatele inimestele. Aluseks avaldus
(kus on märgitud pere sissetulekud), arstitõend ja
bussipiletid või auto bensiinikulu dokumendid. Kompensatsiooni suurus ei ületa bussisõidu hinda.
* Lapsele prillitoetus
500 krooni (maksekviitungi alusel).
* Kooliminekutoetust
500 krooni lapse kohta peredele, kus kooli läheb
enam kui 2 last. Avaldus
esitada enne 20 augustit.
* Invavahenditetoetus,
kui aastas rent või üür ulatub üle 500 krooni. Aluseks avaldus (välja tuua
pere sissetulekud) ja mak-

sekviitung.
* Lastelaagritesse minevate lastele toetus majanduslikult raskes olukorras
olevatele peredele. Avalduses ära märkida pere sissetulekud.
Volikogu otsuse kohaselt annab vald avalduse
alusel vältimatut sotsiaalabi
isikutele, kes on sattunud
sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise korral.
Erandkorras tasub vald
gümnaasiumi- või ametikooli õpilase õpilaskodu
kohatasu koolikohustuse
täitmise korral ning erihooldusel olevate puudega
laste ülalpidamiskulud väikelastekodus või koolis
vastavalt sõlmitud lepingutele arvete alusel.
Samuti otsustas volikogu, et vald hakkab edaspidi kinkima vanurite sünnipäevaks 500 krooni juubeli puhul (70, 75, 80, 85, 90,
95, 100 ja edasi igal aastal)
ning jõuludeks kommipakid koolieelikutele ja kuni 5
klassi lõpuni põhikooli lastele.
Uued
sotsiaaltoetuse
määrad kehtivad alates
vastuvõtmisest, väljaarvatud sünnitoetus, mis makstakse tagasiulatuvalt alates
1. jaanuarist.

AS Innopolis Konsultatsioonidelt projekti koostamise taotlemaks raha Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide üksikprojektide
taotlusvoorust.

netit Kaalit haldava MTÜ
Kaali Külastuskeskusega.
Osaleme
maakonna
suurima
ühisprojekti,
ELiidu Ühtekuuluvusfondi,
Eesti riigi ja omavalitsuste
poolt poolt rahastatavas
ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise
tegevuses. Kahjuks on
projekti ellurakendamine
takerdunud, oluliselt on
tõusnud ehituse hinnad ja
lõpptulemusest hetkel täpselt rääkida ei saa.
Arenguid silmas pidades
on suuremad investeeringud ees ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine, ka Sandla piirkonnas, sotsiaalsete tegevuste keskuse väljaehitamisse Kõljalas, uute puhkealade
rajamisse
sobivatesse looduslikesse
paikadesse (Kukessaare).

Veeprojekt takerdunud
Kaali Põhikool osales
Comenius
programmis,
omab selle raames sõpruskooli Soomes Turu Piirkonnas asuva põhikooliga,
kus käidi ka külaskäigul.
Oleme toetanud arvukalt
maakonnatasandi spordija kultuuriühisüritusi - Saaremaa velotuur, maakonna
kultuuriüritusi, kooride esinemisi ja külalisesinemisi,
kohalikke kirikuid, kohalikke
küla
ja
kultuuriseltse.Toetatud on
ka üksikuid sportlasi ja tiimisid. Asjalikku koostööd
tehakse meie turismimag-

Tõnu Hütt
vallavanem
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Vald taotleb maid oma kasutusse

Sünnid
Kermo Aasma
28.01.2007 Kuusiku
Karoliina Uus
14.02.2007
Kangrusselja
Remy Mihkelson
21.02.2007 Haeska
Helena Õisnurm
27.02.2007 Püha
Henri End
12.03.2007
Kangrusselja

Sünnipäevad

Märts:
Hilda-Alfreida Saar
86, Saue-Putla
Liisi Lätt 86, Haeska
Ludmilla Virveste 82,
Liiva
Regina Kaju 82, Ilpla
Naima Tõnn 82, Iilaste
Endla Kald 81,
Kangrusselja
Ella Maripuu 75, Püha
Meeta Sepp 75, Pihtla
Edgar End 70,
Suure-Rootsi

Vald otsustas taodelda munitsipaalomandisse rida maaüksusi, mis on vajalikud valla arenguks ja ülesannete
täitmiseks.
Pihtla valla arengukavaga on otsustatud taotleda
munitsipaalomandisse valla arenguks ja ülesannete täitmiseks vajaliku maana Suure-Rootsi külas puurkaevu
teenindusmaa, Sandla külas köögiviljamaad ja külaplats,
Kõljala külas köögiviljamaad ja külaplats ning Sandla
külas Kukessaare puhkekoht. Kõigi nimetatud maade
sihtotstarbeks määratakse sotsiaalmaa.
Munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste aluse ning neid teenindava maana määrati Sandla külas asuv
Kukessaare sadama teenindusmaa sihtotstarbeks samuti
sotsiaalmaa.

EELK Püha Jakobi
koguduse teated

Mai - lehekuu
Pühapäev, 6. mai kl 15 — 5. ülestõusmisaja pühapäev, jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 13. mai kl 15 — Emadepäev,
umalateenistus talvekirikus
Pühapäev, 20. mai kl 15 — Taevaminemispüha, jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 27. mai kl 15 — I Nelipüha Jumalateenistus armulauaga. Segakooride Helin, Eisysla ja Lyra
osalusel tuleb ettekandele Vivaldi „Gloria“
kl 16.30 — Koguduse kohvilaud hoovimajas
Pühapäev, 3. juuni kl 15 — Kolmainupüha Jumalateenistus armulauaga. Laulab Kuressaare koguduse segakoor.

Korstnapühkija
on vallas
16., 17.,
18. mail.
Info telefonidel
45 95 625,
50 66 193
Tiit Rettau.

Aprill:
Arma-Aurelie Kahm
88, Kuusiku
Eimi Tuuling 84, Kiritu
Silvia Aavik 83, Kõljala
Aino Viil 80, Pihtla
Heljo Laus 70,
Rannaküla
Kalju Tamm 70, Kõljala

Põllumajandus-konsulendid konsulteerivad PRIA
toetuste teemal Pihtla vallavalitsuses 8. mail algusega kell 10.

KRAATER
P I H T L A VA L L A I N F O L E H T
Toimetaja: Marko Mägi, tel 52 025 79, e-post pihtlakraater@hot.ee
Kontakt: Pihtla vallamaja, Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond
94101. Tel 45 95 625. WWW.PIHTLAVV.EE

Kohalike teede hoiukava
Volikogu kinnitas kohalike teede hoiukava aastateks 2007-2010, mis
vallavanema sõnul ei
ole veel lõplik, sest tulevaste aastate toetussummasid riigieelarvest on
võimatu ennustada.
Kohalike maanteede
pikkus vallas on 48,6
km, erateid 120,6 km,
millest avalikuks kasutamiseks 26 km. Hooldustööde maksumususeks 2007. aastal on arvestatud 680 000 kr,
maanteede remondiks
800 000 kr.
“See summa on investeeringud ja selles ei
ole arvestatud hööveldamist ja lumetõrjet,”
märkis vallavanem Hütt.
Surmad
Helbe Lepik (Kiritu)
1924 - 2007
Jaan Rotmeister
(Kailuka) 1923 - 2007
Raul Kallasmaa
(Saue-Putla)
1979 - 2007
Linda-Loviise Truu
(Nässuma)
1921 - 2007
Leonid Kahm
(Kuusiku)
1921 - 2007
Alfred Paiste
(Kõljala) 1928 - 2007

