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Pihtla valla eelarve suurus
on ligi 14,5 miljonit krooni
Pihtla vallavolikogu kinnitas teisel
lugemisel Pihtla
valla tänavuse
eelarve, mille suurus on ligi 14,5
miljonit krooni.
Üldjoontes võib tänavuse eelarvega rahul olla,
sest nii nagu varasematelgi aastatel, on eelarve prioriteediks haridus ja lapsed, lausus vallavolikogu
esimees Tõnu Post. Neile
valdkondadele läheb ka val-

la põhiraha, sest tähtis on,
et haridusasutused oleks
tasemel ja lastele kõik vajalikud tingimused loodud.
Kõik muu eelarves on lihtsalt igapäevaste üleskerkivate probleemide lahendamiseks.
Tõnu Posti sõnul on tänavune valla eelarve võrreldes eelnevate aastatega
mahult väiksem, kuid see
on tingitud asjaolust, et
varasematel aastatel oli eelarves ka valla võetud lae-

nuraha, kas siis spordihoone ehituseks või Kaali kooli
renoveerimiseks.
Käesoleval aastal vald
laenu suures mahus ei
võta. Kõige suuremamahulisem on kava võtta laenu
maakonna ühisveevärgi
projektis osalemiseks.
Minu hinnangul on
käesoleva aasta eelarve
maht valla suurust arvestades normaalne, ütles
Tõnu Post. Eriti teeb heameelt see, et oluliselt on

Pihtla vald saab suvel
esimese terviseraja
Pihtla vald saab
suvel esimese
terviseraja, kui
valmib Püha külast
lähtuv 1,8 kilomeetri pikkune
tervisespordirada.
Loodame, et terviseraja esimene 1, 8 kilomeetri
pikkune etapp õnnestub
valmis saada pärast jaanipäeva, lausus terviseraja
idee eestvedajaid Matti
Mägi. Tema sõnul valmib
terviserada hoolimata valla
toetusest suures osas ikkagi ühiskondlikel alustel,
mistõttu tuleb korraldada
raja valmimiseks talguid.
Esimene neist on kavas
korraldada märtsi lõpus,
kuid palju sõltub ka ilmast.
Seetõttu on talgu korraldamise kuupäev esialgu lahtine. Appi terviserada tegema on lubanud tulla nii
Kaitseliit kui külaseltsid,
kuid talgu korraldajad ootavad ka vabatahtlike abi.
Terviserada vajab valmimiseks metsatöid ligi hektari
suurusel alal.
Matti Mägi sõnul ei piirdu terviserada vaid 1, 8 kilomeetriga, sest tulevikus
oleks võimalik teha ka 4- 5

Kelgumäge ning selle kõrval asuvat liuvälja kasutavad
lapsed väga aktiivselt. FOTO: Oliver Rand

kilomeetri pikkune suusarada. Palju sõltub terviseraja valmimine ka maaomanikest, kellega valdavalt on
eelkokkulepe saavutatud.
Püha küla terviseraja ettevalmistamine on juba
mõnda aega käinud ning
toimunud on kaks talgut.
Terviseraja üks osa on
möödunud suvel Püha kiriku lähedusse rajatud laste kelgumägi, mille juurest
terviserada ka algab.

Kelgumäge ning selle
kõrval asuvat liuvälja kasutavad lapsed väga aktiivselt
ning sellele on kaasa aidanud paiga valgustamine,
mis sai aasta alguses valla
abiga teoks.
Terviserajaga ühildub ka
lähedusse kaks aastat tagasi rajatud võrkpalliplats
ning samasse kavandamisel olev korvpalliväljak.
Viimase rajamise rahastamine on esialgu lahtine.

tõusnud üksikisiku tulumaksu laekumine vallakassasse. See annab tunnistust
ka valla elanike suuremast
teenistusest ja heaolu kasvust.
Pihtla valla eelarve üks
suuremaid eelistusi on
Sandla kultuurimaja renoveerimine. Samuti on suuremamahulisemad kuluvaldkonnad teede korrashoid ning sotsiaalküsimuste lahendamine.
Kraater

Pihtlas
tegutseb
laulukoor

Pihtlas vahepeal hääbunud
laulukooritegevus on taas
tuule tiibadesse saanud.
No eks tuli enne ikka
läbi rääkida ja tugevasti
veenda naisi laulukoori tulema, lausus praegu lapsepuhkusel olev Sandla kultuurimaja juhataja Annely
Õisnurm. Veenmise ja ärarääkimise tulemusena on
nüüdseks Pihtlas laulukoor
reanimeeritud ja naistekoori
nimekirjas on 17 naist.
Proovid
toimuvad
Sandla kultuurimaja endise
lasteaia ülemistes ruumides
igal reedel algusega kell 19.
Õisnurmi sõnul peab
märts, aprill ja mai näitama,
kes laulukoori nimekirjast
jääb püsivalt kooris laulma.
Praegu õpivad laulukoori naised kevadlaule ja
isamaalisi laule. Esimene
avalik ülesastumine on planeeritud Sandla laada toimumise ajaks. Samuti tahavad naised esineda 23.
juunil Võidupühal presidendi tule vastuvõtuüritusel. Koori juhatab Kuressaare Muusikakooli vanemaõpetaja Marika Mets.
Pihtlas pole mõnda aega
laulukoori tegutsenud. Viimane laulukoor oli tegev
Püha kiriku juures.
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Pihtla valla
ametnikkonna
palk tõusis
Pihtla valla ametnikkonna ja
allasutuste töötajate palk tõusis
510 protsendi
võrra sõltuvalt
senise palgasumma suurusest.
Valla ametnikel, kes
teenivad üle 4000 krooni
kuus, tõusis palk 5 protsenti ja neil, kes teenivad
alla 4000 krooni kuus,
kümme protsenti, lausus Pihtla vallavanem
Tõnu Hütt.
Tema sõnul tegi volikogu eelarve komisjon
volikogule ettepaneku, et
tänavu võiks palgatõus
suurem olla neil, kes vähem teenivad. Volikogu
vastava ettepanekuga ka
nõustus.
Tõnu Hüti sõnul on
valla ametnikkonna palk
pisut tõusnud igal aastal,
kasvõi inflatsioonimäära
võrra.
Vallavalitsuse liikmetel
tõusis palk samuti 5 protsendi võrra, erandiks oli
vaid vallavanem. Vallavanema uueks palgaks kinnitas volikogu 13 500
krooni ja abivallavanema
palgaks 10 600 krooni.
Maanõunik ja sotsiaalnõunik teenivad kuus
9760 krooni.
Palgatõusu said ka
valla haridustöötajad, kelle palk võrreldes eelmise
aastaga tõusis vähemalt
10 protsendi võrra. Palgatõusu aluseks oli pedagoogide miinimumpalga
tõus.
Kokku puudutab valla
ametnikkonna palgatõus
ligi 60 inimest.
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Endise teletähe Karmel
Eikneri õmblustsehh
ootab Pihtla naisi tööle
Märtsi lõpus soovib endise telekuulsuse
Karmel Eikneri disainitud riideid tootma
hakkav firma OÜ Saaremaa Õmbluskompanii avada Sandla kultuurimajas
õmblustsehhi, kuhu eelistatakse tööle
võtta Pihtlast pärit töötajaid.

Karmel Eikner: Mida rohkem töötajaid Pihtla vallast tuleb, seda parem. FOTO: Irina Mägi/Meie Maa

Töölevõtmisel on eelisseisus Pihtlast valla elanikud, kellele pakume õmbleja ja juurdelõikaja ameteid, lausus OÜ Saaremaa
Õmbluskompanii käivitamisega tegelev Rene
Killandi.Mida
rohkem
töötajaid Pihtla vallast tuleb, seda parem, sest ühelt

poolt on vald meid toetanud ja teisalt tahaks ka vallale midagi vastu anda tööhõive paranemise osas.
Killandi sõnul peaks
märtsi lõpuks tsehhis töötama 8, suveks 10- 12 ja
aasta lõpuks kuni 18 naist.
Seni ei ole tööjõu otsingud
Killandi kinnitusel väga

OÜ Saaremaa Õmbluskompanii
pakub tööd kogemustega

ÕMBLEJATELE ja
JUURDELÕIKAJATELE

uues avatavas õmblustsehhis.
Lisainfo telefonil 52 19574
või e-post: pbk@astacus.ee

head tulemust andnud,
ehkki palgal ei tohiks väga
viga olla.
Ütlen kohe, et miinimumpalgaga me kedagi
narrima küll ei kavatse hakata, sõnas ta. Täpne palgasumma sõltub konkreetse inimese oskustest ja
kvalifikatsioonist.
Õmblustsehhis hakatakse tootma trikotaaþitooteid,
mille kaubamärgiks on lausung
Powered
by
Karmel. Endise teletähe
Karmel Eikneri loodud
moebränd on osutunud
Eestis
ülimenukaks.
Karmel Eikner ütles Kraatrile, et Sandlas avatav tsehh
annab firmale hea võimaluse toota riideid iseseivalt,
sest seni on tootmiseks
kasutatud Tallinnas asuva
koostööpartneri abi.
Saaremaal avatav õmblustsehh annab parema ja
paindlikuma
võimaluse
toota, ütles ta. Miks rajatakse tsehh just Saaremaale? Mulle meeldib Saaremaa inimeste rahulikkus ja
koostöövalmidus, kinnitas Karmel Eikner.
Uue moesarja kodulehel
kirjutab Karmel Eikner
järgmist: Algselt naistele
ja lastele mõeldud kaubamärk sündis 2003. aastal.
Kollektsiooni tunneb ära
rõõmsa lille järgi. Rõivad
on disainitud-kujundatud
Eesti parimate moekunstnike poolt ning õmmeldud
Eestis. See tagab kvaliteedi, millele võin uhkusega
alla kirjutada - Powered by
Karmel.
Oliver Rand

Kogudus rajab Püha kiriku juurde seltsiruumi
Püha kiriku kogudus rajab kiriku
kõrval asuvasse
kunagisse hobusetalli seltsiruumi,
kus saab korraldada erinevaid üritusi alates külaseltsi
koosolekutest
juubeliteni.

Püha kiriku koguduse
juhatuse liikme Matti Mägi
sõnul läheb saali ja abiruumide
kordategemiseks
aega veel umbes kaks
kuud.
60- 80 inimest mahutava saali seinu ja lage katab
puitvooderdis, saali paigaldatakse ka ligi 20 000 kroo-

ni maksev kamin ja puidust lauad. Seni on mitmed
vallas toimuvad üritused
põrkunud just ruumiprobleemi taha.
Seni praktiliselt taolist
ruumi vallas pole olnud,
sest ikka on näiteks mõne
koosoleku korraldamiseks
tulnud vaadata erinevaid

kohti, ütles Matti Mägi.
Tema kinnitusel saab seltsiruumis korraldada näiteks nii külaseltsi koosolekuid, juubeleid kui ka matusega seotud üritusi.
Miks mitte ei võiks suvel Pühas õppelaagris olevad lapsed siin peavarju
saada, lisas Matti Mägi.
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Uus ehitusmäärus Pihtla
valda kõrghooneid ei luba
Volikogu heakskiitu ootav Pihtla
valla uus ehitusmäärus ei võimalda valda ehitada
kõrgemat maja kui
kolmekorruselist
ning seab kindlad
piirid nii elamu kui
ka näiteks piirdeaia ehitusele.
Ehitusmääruse eelnõu
järgi on elamute lubatud
suurimaks korruste arvuks
poolteist korrust rannaaladel, kaks ja pool korrust
väljaspool rannaalasid ja
korterelamutel kolm korrust. Elamu suurim lubatud
kõrgus maapinnast on kaheksa meetrit detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kümme meetrit
väljaspool detailplaneeringu
koostamise kohustusega
alasid ja kuus meetrit merelt visuaalselt nähtavatel
rannaaladel.
Rannaaladel on
olnud ehitusprobleeme
Eriti just rannaaladel on
olnud probleeme sellega, et
tahetakse ehitada sinna
kõrgemaid maju, lausus
Pihtla abivallavanem Endel
Pank. Varasem valla ehitusmäärus kahjuks ei sätestanud täpseid piire ja
parameetreid millistel tingimustel ja milliste piirangutega saab elamut ehitada.
Ehitusmääruse uuendamise tingiski abivallavanema sõnul just asjaolu, et
vana määrus on oma olemuselt ajale jalgu jäänud.
Vana ehitusmäärus kehtis
vallas kolm aastat ja kuna
see täpseid arvpiiranguid
ehitisele ei sätestanud, tuli
vallavalitsusel üksjagu ehitajatega piike murda.
Uus ehitusmäärus peaks
selles osas olema senisest
tunduvalt täpsem ja arusaadavam, avaldas Endel
Pank lootust.
Korterelamuid saab
rajada Sandlasse ja
Kõljalga
Endel Pank osutas, et
korterelamuid saab Pihtlas

Olemasolevates elamupiirkondades tuleb hoonete laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning uute hoonete projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna ehitustraditsioonist, loodus- ja kultuurimiljööst. FOTO: Irina Mägi/ Meie Maa

rajada vaid Sandlasse ja
Kõljalga, kuhu on neid rajatud juba kolhoosiajal.
Korterelamute maksimaalne kõrgus on kolm korrust. Uue ehitusmääruse
järgi ei tohi hooneid püstitada lähemale kui 5 meetrit
krundi piirist ja 20 meetrit
katastriüksuse piirist väljaspool detailplaneeringu
koostamise kohustusega
alasid.
Kahe elamu vaheline
kaugus ei tohi olla väiksem
kui 30 meetrit detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja 100 meetrit väljaspool detailplaneeringu
koostamise kohustusega
alasid. Kui ehitatav elamu
moodustab katastriüksusel
paiknevate hoonetega ühtse kompleksi, ei kehti piirang ühtses kompleksis
paiknevate elamute omavahelise kauguse suhtes.
Akende jaotust on lubatud muuta vaid kogu hoonel korraga, rikkumata
seejuures hoone välisilmet.
Akende jaotuse muutmine
on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine. Miljööväärtuslikel hoonestus-

aladel, samuti enne 1945.a.
ehitatud hoonetel, tuleb
akende väljavahetamisel
jälgida olemasolevate akende jaotust (akna impostide
laius, akna raami laius ja
kõrgus jne).
Kõrvuti püstitatavate
majade puhul on keelatud
kasutada suuri katusekalde
erinevusi. Nimetatud piirangut ei rakendata juhtudel, mil lamekatusega elamu kõrvale püstitatakse
viilkatusega elamu või
asendatakse lamekatus viilkatusega.
Olemasolevates elamupiirkondades tuleb hoonete laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning uute hoonete projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna
ehitustraditsioonist, loodus- ja kultuurimiljööst.
Piirangud tulevad
ka aiaehitusele
Elamute püstitamisel
täielikult või osaliselt metsastatud alale tuleb säilitada vähemalt 50 protsenti
olemasoleva metsa pindalast krundil või katastriüksusel. Aluspinnaga koht-

kindlalt ühendatud piirdeaedu võib ehitada mööda
krundi või katastriüksuse
piire, suure maaüksuse
korral vahetult hoonestatava ala ümber ja teekatte
servast minimaalselt kahe
meetri kaugusele.
Hajaasustuses ei tohi
võrkaiad või osaliselt läbipaistvad puitaiad olla kõrgemad kui 1,8 meetrit, läbipaistmatud kivi- või puitaiad kõrgemad kui 1,4
meetrit.
Kompaktse asustusega
territooriumi osadel ei tohi
võrkaiad või osaliselt läbipaistvad kivi- või puitaiad
olla kõrgemad kui 1,4 m,
läbipaistmatud kivi- või
puitaiad kõrgemad kui 1,2
m välja arvatud tootmisobjektide
ümbritsemiseks
püstitatavad aiad.
Elamute piirdeaedade
rajamisel tuleb kinni pidada
väljakujunenud traditsioonist. Kogu kallasraja ulatuses ei tohi rajada piirdeid,
v.a. rannas olevate karjamaade piirded, mille rajamisel tuleb ette näha läbipääsu kohad.
Oliver Rand
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Vallavolikogu veebruari
otsused maaküsimustes
Õnnitleme!
Hilda-Alfreida Saar 85
(Saue-Putla küla)
Liisi Lätt 85
(Haeska küla)
Linda-Loviise
Truu 85
(Nässuma küla)
Ludmilla Virveste 81
(Liiva küla)
Regina Kaju 81
(Ilpla küla)
Naima Tõnn 81
(Iilaste küla)
Endla Kald 80
(Kangrusselja küla)

Algab
Luulekevad
2006
Ootame kõigilt
luulehuvilistelt
mistahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt
5-6) 15. maini
aadressil: Luulekevad 2006
Salme tn 12 Tallinn 10413 või Eposti aadressil
ingvarl@hot.ee
Võib esineda varjunime all, kuid meile palume
teatada ka oma õige nime,
aadressi, (soovitavalt ka
internetiaadressi), telefoni, vanuse, õpilastel kooli
ja klassi või kursuse, täiskasvanuil elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame
ühendust kirja teel ja kolmandasse vooru jõudnud
luuletused ning paremiku
ka II voorust avaldame
koos autorite fotodega
võistluse järel luulekogumikuna. Võistluse pidulik
lõpetamine suvises luulelaagris.
Eesti
Luuleklubide Liit

n määrata Suure-Rootsi külas asuva Peetri kat a s t r i ü k s u s e
59201:005:0362 jagamisel
moodustatavate PEETRI
ja NIPI katastriüksuste
maa sihtotstarbeks maatulundusmaa.
n määrata Vanamõisa
külas asuva Vahtra kinnistu
katastriüksuse

59201:005:0219 maa sihtotstarbeks elamumaa (001
E).
n nõustuda Pihtla vallas Tõlluste külas asuva
4,0 ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega OÜ Tõlluste
Mõis maa omandiõiguse
vormistamiseni või tähtajaga kolm aastat.

n nõustuda Pihtla vallas Rahniku külas asuva
5, 2 hektari suuruse põllumajandusliku maa kasutada andmisega tulundusühistule Pihtla Hobusekasvandus maa omandiõiguse vormistamiseni või
tähtajaga kolm aastat.

Mais saab koju tellida korstnapühkija
Saaremaa ainus
korstnapühkija
Madis Mäe on
planeerinud mai
keskel kolm tööpäeva Pihtla vallas, keskmiselt
läheb töö maksma
300 krooni.
Korstnapühkija Madis
Mäe tuleb Pihtla valla majapidamiste korstnaid kasima 17. 18. ja 19. mail.
Madis Mäe sõnul võib te-

EELK
Püha
Jakobi
koguduse
teated
Pühapäeval,
19.
märtsil kell 15 3. paastuaja pühapäev Jumalateenistus armulauaga.
***
Teisipäeval, 21. märtsil kell18 Koguduse kool.
***
Pühapäeval,
26.
märtsil kell 15 4. paastuaja pühapäev. Paastumaarjapäev. Jumalateenistus armulauaga.
***
Teisipäeval, 28. märtsil kell 18 Koguduse
kool.
Pühapäev, 2. aprillil
kell 15 5. paastuaja pühapäev. Sõnajumalateenistus.

malt tellida lisaks lõõride
puhastamisele ka korstnaotsade, soojade seinte parandamist. Samuti lahendab ta tõmbeprobleeme ja
annab nõu, kuidas üht või
teist küttekeha ehitada või
hooldada.
Tegelen pigem parandamise, kui mõne uue
küttekeha ehitamisega,
sest olen ikkagi korstnapühkija, ütles Madis
Mäe. Korstnapühkimine

maksab reeglina 100
krooni, pliit, soe müür ja
kamin 50 krooni.
Hind sõltub loomulikult töö hulgast ja kulutatud ajast, kuid võib öelda,
et keskmiselt tuleb majapidamisel selle töö eest
välja käia 300 krooni ringis, ütles Madis Mäe.
Huvilised saavad korstnapühkijaga
ühendust
võtta telefoninumbritel 45
95 625 või 53 901 048.

Sandla käsitööseltsing teatab: aprillikuus algab
Sandla kultuurimajas KANGASTELGEDE ÜLESPANEKU JA KANGAKUDUMISE ALGKURSUS.
Nendel, kes on asjast huvitatud, palume soovist
teatada 25. märtsiks telefonidel 45 95 275 (Annely
Õisnurm) ja 45 95 242 (Sandla raamatukogu).

Mälestame
Verner Allik
(Sauaru küla)
19452006

Vallavalitsuse
vastuvõtuajad:
E, T, K, R 8-16,
tel 45 95625
e-mail info@pihtlavv.ee
Kõljalas neljapäeviti
kell 9.30 12.30,
tel. 45 91181
Maanõuniku vastuvõtt:
E 912, T 1416, tel. 45
95623
Metsanõunik
T 11.30  14 Pihtlas
iga kuu I ja III neljapäev
9.30  12 Kõljalas.
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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

