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Neli aastat Pihtla vallas
Neli aastat tagasi valis Pihtla rahvas
vallavolikogu. Täna võib väita, et
rahvasaadikud kogenud Tõnu Hüti
targal juhtimisel on teinud tegusat
tööd. Igal volikogul lasub oht hakata
tegelema populaarsete, aga sisuliselt pisiküsimustega. Pihtla vallavolikogu on tegelenud põhitegevusega, kasutades selleks valla arengukava ja eelarvet, millede kaudu on
realiseeritud planeeritud arendusi
hariduse, kultuuri, sotsiaalhoolekande, külaelu jm. valdkondades.
Vaatamata volikogus esindatud erinevate valimisnimekirjade esindajatele on volikogu otsused põhiküsimustes võetud vastu alati konsensuslikult. Selline olukord on loonud
vallavalitsusele
igapäevase
elu
juhtimiseks soodsa töökeskkonna.

Haridus
Alustades neljaaastast tööperioodi
oli selge, et meie peredele
kindlustunde
loomiseks
tuleb
korrastada koolivõrk. Selleks sai
rajatud Kaali Kooli 22- kohaline
lasteaed (koos mänguväljakuga), mis
tänaseks on lapsi täis. Lisaks laste
hoidmisele loob see ka võimaluse
sujuvalt astuda üle 1.klassi läve
tuttavasse koolimajja.
Kaali Kooli õppeprogrammi on
täiendatud huvitavate tegevustega:
autoõpetus ja ratsutamine.
Pihtla Kool muutus 3-klassilisest 4klassiliseks. Vättalt on võimalik valla
bussiga tuua lapsed nii lasteaeda kui
kooli. Elavat huvi on meie koolid
hakanud pakkuma naabervalla
Kaarma lastevanematele.
Oleme tänaseks Saaremaa ainuke
maaomavalitsus, kellel on kaks
kooli, tagades sellega oma lastele
võimaluse õppida kodulähedases
koolis.

Uuel valitaval volikogul on vaja
otsustada, kas alluda riiklikule
hariduspoliitikale, mis näeb ette
väikekoolide sulgemise või jätkata
valla elanike huvides oma koolide
arendamist. Loodan et valijad
eelistavad oma koole.

Sotsiaalne kaitse
Vaatamata suurele majanduslangusele oleme suutnud sotsiaaltoetuste taset hoida varasemal
tasemel. Kui majandusanalüütik
Andres Arrak küsib, kas vahe rikastega väheneb enne kui Eesti tühjaks
jookseb, oleme meie panustanud
vajaduspõhistele toetustele. Abi on
saanud eelkõige need inimesed, kellel
seda kõige rohkem vaja on. Kasvanud
on sotsiaaleluruumide arv. Eriliselt on
arenenud koduhoolduse teenus. Täna
teeb meil seda vajalikku tööd
elektriautodega varustatud kaks tubli
naisterahvast. Meie põhimõtteks on,
et kõigile vallaelanikele oleks tagatud
elamisväärne keskkond.

Külaelu
Pihtla vald on 41 külaga, kuid ilma
keskasulata hajaasustatud omavalitsus. See on loonud võimaluse
seltsielu korraldamiseks nn. kohalike
tõmbekeskuste
baasil.
Traditsiooniliselt tugeva Kaali-Kõljala seltsi
„Kevade“ kõrvale on uusi tuuli
puhumas Sandla-Tõlluste, Pihtla-Püha
ja Vätta piirkonna seltsides. Oleme
ühiselt
käivitanud
igasuvise
küladepäeva,
mis
aasta-aastalt
muutub sisukamaks.
Valla eelarvest toetatakse seltse tegevuskulude katmisel ja kõigis investeeringu
projektides
kaetakse
omaosalus.
Viimast
printsiipi
rakendatakse ka kõigi teiste valla
territooriumil tegutsevate mittetulundusühingute suhtes.
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Silmapaistvamateks saavutusteks on
pritsumaja rajamine koos Pihtla
Pritsumeestega ja spordikompleksi
ehitus koos Saaremaa Korvpalliga.
Panustamine
nn.
kolmandale
sektorile on parim näide kodanikuühiskonna arendamisest.

Koostöö
Üks eredamaid näiteid Pihtla valla
haldussuutlikkusest on OÜ Saaremaa
Prügila asutamine koos Kaarma valla
ja Kuressaare linnaga. Endisest
Kudjape prügilast, kuhu kümneid
aastaid on ladustatud kogu Saaremaa prügi, puhkeala kujundamine, on
Euroopas ainulaadne lahendus.
Pihtla valla rolli selles, et Saaremaa
Omavalitsuste Liit koos püsib, ei saa
alahinnata. Koos kümne naabervallaga moodustasime Saarte Geopargi,
mille keskus on tulevikus kavandatud
Kaali.
Nelja aasta jooksul oleme teinud
tulemuslikku koostööd EAS-i, KIK-i ja
PRIA-ga, kelle toetusega ehitasime
Kaali lasteaia, Sandla veevarustuse ja
puhastusseadmed ning rekonstrueerime Sandla peahoone küttesüsteemi.
Rahvusvahelist tähelepanu pälvis
meie osalemine koos Soome ja Rootsi
kolleegidega INTERREG IV A programmis, mille käigus me uurisime
kodumajapidamiste joogi- ja reovee
puhtust.
Põhiseaduse kohaselt on riigi
eesmärgiks tagada eesti rahvuse ja
kultuuri säilimine läbi aegade. Meie
omavalitsuse eesmärgiks on tagada
endise Püha kihelkonna ja praeguse
Pihtla valla territooriumil elavatele
inimestele turvaline elukeskkond
koos kohalike kultuuritraditsioonide
säilimisega.
Tänan kõiki omavalitsuse elanikke ja
eriti neid, kes leidsid aega ja tahtmist
kaasa lüüa meie ühise eesmärgi
saavutamisel.
Jüri Saar
vallavanem
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Sotsiaaldemokraatlik Erakond
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Kandidaadid

Oleme veendunud, et Pihtla valla suurim vara on meie inimesed, kes kohaliku
omavalitsusena moodustavad ühtse terviku.
Soovides osaleda kohaliku elu korraldamises me ….
kindlustame igale lapsele lasteaiakoha.
tagame igale õpilasele võimaluse õppida kodulähedases koolis.
toetame huviharidust ja kaasame noori kogukonna üritustele.
arendame sotsiaalteenuseid pöörates erilist tähelepanu
koduhooldusele.
väärtustame kultuuri- ja sporditegevust.
kaasame vallaelanikke kohalike probleemide lahendamisse.
stimuleerime ja toetame mittetulundusühingute ja seltside tegevust.
soodustame uute töökohtade loomist.
aitame ettevõtjaid infrastruktuuri loomisel.
jätkame valla teedevõrgu parendamist.
teeme aktiivset koostööd naabritega ja riigiasutustega.
integreerime suveelanikud kogukondade tegemistesse.
vähendame bürokraatiat ja parandame teeninduskultuuri.
garanteerime demokraatliku, läbipaistva ja jätkusuutliku valla juhtimise.
Me esitame oma tegutsemise põhimõtted ega jaga katteta uhkeid
lubadusi. Me hoolime oma inimestest ja soovime, et Pihtla vallas tunneks iga
inimene ja iga pere end väärtustatuna.
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JÜRI SAAR
VEEVE KAASIK
TIIT KAASIK
KRISTINE JÄRSK
HANS TEIV
TAISI AUS
AARE LÕHMUS
HELERIN SALU
JAAN ROOSO
MAI PÄÄSK
MEELIS ALBERT
ANNELY ÕISNURM
RAIN METSMAKER
EENA MARK
LEMBIT PAJUSSAAR
HELIN KOITMÄE
MADIS ALLIK
KRISTA KÜTT
AARNE TREI
MARGIT MALK
AHTI KUUSK
RAIDO KÜLAOTS
RANDO RAHNIK
TAAVI TUISK

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Parema koostöö nimel oma vallas ja kogu Saaremaal!
Peame oluliseks inimestega koostööd:
1.parandame valla elanike kaasatust valla arendustöösse läbi
küla-/ piirkonnavanemate valimise;
2.peame oluliseks valla arendustööd puudutavate
ettepanekute arvestamist ning inimeste paremat
teavitamist teoksil olevast valla kodulehekülje ja vallalehe
kaudu;
3.peame oluliseks lastehoidu ja alusharidust valla eri
piirkondades, vanurite toimetulekut, ühiseid kultuuriüritusi
ja sportimisvõimalusi, kohalike teede korrashoidu jms.
Alustame läbirääkimisi ühinemiseks Saaremaa teiste
omavalitsustega, et seista paremini Saaremaa ühishuvide
eest koos teiste Saaremaa omavalitsustega:
1. transpordiühendused maakonnas ja muu Eestiga;
2. haigla- ning taastusravi ja hooldusteenused;
3. alusharidusele järgnevad õppimisvõimalused;
4. vaba aja veetmise võimalused;
5. koostöö teiste Eesti maakondadega ning naabersaartega
Läänemeres.
Laiendame/parendame valla piires aktiivse puhkamise
võimalusi: Vanamõisa karjäär puhkealaks!

Kandidaadid

nr 125 MARET PANK

nr 126 KERSTI TRUVERK

nr 127 VEIKO KAASIK

nr 128 GALINA LATKINA
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Eesti Reformierakond
OLEME UHKED PIHTLA VALLA ÜLE
Hea Pihtla valla elanik. Et saaksime ka edaspidi olla uhked oma
koduvalla üle, peame selle nimel jätkusuutlikult ja sihikindlalt
tegutsema. Uhked saame olla siis, kui meil on kõik tänapäeva
ühiskonnale vajalikud teenused mugavalt ja lihtsalt kättesaadavad, meie
lapsed saavad tegeleda oma meelepäraste huvidega ja vanuritel on
neile vajalikud teenused lihtsasti kättesaadavad. Selle kõigi
saavutamiseks, anname endast parima, et saaks teoks kõik alljärgnev ja
saame ka edaspidi olla uhked oma koduvalla üle.
1. Oleme koostöövalmid kõikide erakondadega
2. Hoiame Kaali ja Pihtla Kooli jätkusuutlikuna
3. Jätkame vallasisest bussiliiklust, et iga inimene saaks
poodi
4. Teeme maavalitsusele ettepanekud bussiliikluse
parandamiseks Sandla ja Vätta piirkonnas
5. Ehitame Kaali – Kõljala kergliiklustee .
6. Jätkame hajaasustuse vee- ja kanalisatsiooni
programmiga.
7. Alustame tiheasustusega külavaheteede tolmuvabaks
muutmisega
8. Remondime kapitaalselt igal aastal ühe tee

PIHTLA VALLA VALIMISKOMISJON
Aadress: Pihtla vald Pihtla küla (Pihtla Vallavalitsus)
Tel: 4530282 Esimees: RIINA ALLIK

Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht: Pihtla küla (Pihtla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Eelhääletamine: 14.10-16.10 kell 12.00-20.00
Tel: 5884 5555 Esimees: LIILIA LEMBER
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on
Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Kandidaadid
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TIIT RETTAU
MARI SOOTS
PRIIT KUUSK
TOOMAS JALAKAS
GABRIEL SEPP

9. Jätkame sünni- ja ranitsatoetuste maksmist.
10. Tagame sotsiaalabi jõudmise iga abivajajani
11. Otsime võimalusi hooldekodu rajamiseks
Sandlasse koostöös teiste omavalitsustega
12. Toetame huviharidust
13. Toetame Kõljala külakeskuse väljaehitamist
14. Jätkame kodukaunistamise konkursside
korraldamist vallas
15. Hoiame külapäevade traditsiooni
16. Toetame spordi ja kultuuriüritusi
17. Teeme valla kodulehekülje kaasaegseks
infoallikaks

Vallavolikogusse kandideerijad
kohtuvad valijatega
7.oktoobril kell 18.00 Pihtla vallamajas
8.oktoobril kell 18.00
Sandla kultuurimajas
9.oktoobril kell 18.00 Vätta seltsimajas
10.oktoobril kell 17.00 Kaali koolis

Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht: Kaali küla (Kaali Kool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Eelhääletamine 14.10-16.10 kell 12.00-20.00
Tel: 5884 5556 Esimees: INGE ARU
*****************

Valija, kellel pole võimalik terviseseisundi või muu
mõjuva põhjuse tõttu valimisjaoskonda tulla, võib
taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
valija nime ja isikukoodi, aadressi ja sidevahendi numbrit
ning kodus hääletamise põhjust.
Taotlus võib olla:
kirjalik (saab esitada iga päev kuni 20.okt. kella 14.00-ni
jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele) või
esitatud telefoni teel (saab esitada oma jaoskonnakomisjonile ainult 20.oktoobril kella 9.00-st kuni 14.00-ni)

Foto: Erik Peinar ja Gennadi Baranov

Oma Eesti visiidi raames Saaremaad
külastanud Konstantinoopoli oikumeeniline
patriarh Bartolomeus pidas tänupalveteenistuse
Reomäe abikloostris ning külastas Kaali kraatrit.
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Kaali Kooli lastevanemate üldkoosolek (1.-9.klass)
toimub neljapäeval, 10.oktoobril kell 18.00.
Klassikoosolekute algus kell 19.00
Õnnitleme!
September
Lembi Lopp 91 Kõljala
Theodor Saar 87 Ilpla
Evald Aav 86 Kangrusselja
Palmi Häng 83 Tõlluste
Kalev Haug 82 Pihtla
Ülo Kool 75 Haeska
Oktoober
Elfriette Koel 95 Pihtla
Helju Palts 86 Suure-Rootsi
Vilma-Lisete Toompuu 85 Püha
Helbe Sepp 80 Kailuka
Endel Saar 75 Kaali
Auli Mõik 75 Rahniku
Irme Samlik 70 Haeska

Õnne pisiperele!
MERILIIS MIKOLA
19.08
Vanemad: PIRET POST ja
MADIS MIKOLA Salavere küla

MARI-LIIS JALAKAS
08.09
Vanemad: BERTA PAHAPILL ja
INDREK JALAKAS Sutu küla

Mälestame
Alver Hallikäär
08.06.1936 – 23.08.2013
Sandla

Ksenja Rand

07.06.1921 – 01.10.2013
Kaali

PENSIONÄRIDE PIDU
Sandla Kultuurimajas
11.oktoobril kell 12.00
Esinejad ja tantsumuusika
Osavõtumaks 4.- € tasuda 07.oktoobriks:
Sandlas
- kauplus
Vättal - Helbe Sepp
Kõljalas
- Külli Saar või Kaali kauplus
Pihtlas
- STÜ kauplus või Eeva Kaasik
Bussigraafik:
Haeska
Haeska kauplus
Kaali kauplus
Kõljala keskus
Reeküla

10.30
10.35
10.45
10.50
10.55

Eiste
Masa
Kõnnu
Ilpla
Pihtla
Vätta

10.57
11.00
11.05
11.15
11.25
11.30

„Armastan päikest ja tuuli…“
18.oktoobril kell 18.00 Vätta seltsimajas
Õhtu täis meenutusi meie oma kandi mehest, Albert Uustulndist,
mälumäng, ühislaulmine, meenutused ja üllatuskülalised

Oktoobrist alustab tegevust
37 päästeala noorteringi üle Eesti
Päästeala noorteringid on kutseliste või vabatahtlike päästekomandode
juures tasuta tegutsevad huviringid, millest saavad osa võtta 7-19 aastased
noored. Ringides saavad noored läbi praktiliste tegevuste omal nahal
tunda, mida tähendab olla päästja.
Noorteringides õpitakse läbi aktiivse tegevuse. Meie tegevuste nimekiri on
pikk - tutvume päästesüsteemiga ja päästjate varustusega, õpime käsitlema
tulekustutit ja proovime läbi, mis reaktsiooni võivad vallandada erinevate
ainetega tule kustutamine. Lisaks tule- ja veeohutusele tutvustame lastele
pommirühma tegemisi ja tehnikat ning külastame Häirekeskust, et näha oma
silmaga, kuidas hädaabi kõnesid vastu võetakse ning päästetehnikat välja
saadetakse. Koolituse raames õpetame lastele esmaabivõtteid, mida võib
elus juhtuvate õnnetuste puhul tarvis minna ning harjutame suitsusest
ruumist evakueerumist. Lisaks teadmiste täiendamisele teeme ka tuletõrjesporti, matkame, mängime läbi erinevaid ohusituatsioone ja orienteerume.
Pääste noorteringide üks suurem ja populaarsem üritus on päästeala
noortelaager, mida korraldatakse alates 2002. aastast. Sellest saavad osa
võtta aasta jooksul noorteringides aktiivselt osalenud lapsed.
Päästeala noortering tegutseb oktoobrist kuni mai lõpuni. Noortering on
kõigile tasuta. Saaremaal alustab sel sügisel kaks noorteringi, millest üks
Pihtlas, Pihtla Pritsumajas.
Kui oled huvitatud pääste noorteringis osalemisest, võta ühendust e-posti
aadressil rain.metsmaker@mail.ee .
Päästeamet
Kraater ootab kaastöid ja infot
toimuva kohta: piret@pihtlavv.ee

Korstnapühkija vallas 09.-11.oktoobril
Info tel. 5066193, 4530286

