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Pihtla vallalt võimalik
saada erinevaid toetusi
Pihtla vallavolikogu kinnitas perekonna
sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste
määrad, mille kohaselt on vallalt võimalik taotleda näiteks nii sünni-, matuse-,
kütte-,prilli- ja töövihikutoetust.
Pihtla valla eelarvest sotsiaaltoetuste
maksmise
korra kohaselt makstakse
käesoleval aastal lapsevanemale sünnitoetust 3000
krooni, kui lapse sünd on
registreeritud Pihtla vallas.
Toetust saab ka
tulekahju ja loodusõnnetuse puhul
Pihtla valla elanikeregistris arvel oleva isiku
surma puhul saab vallalt
taotleda 2000 krooni suurust matusetoetust. See
makstakse matusekorraldajale surma registreerimise päeval sularahas või
matusekorraldaja pangaarvele.
Erakorralist
toetust
maksab vald esitatud avalduse alusel kuni 10 000
krooni ulatuses tulekahju,
loodusõnnetuse või muu
eriolukorra tekkimisel. Juhul, kui eelmainitud erijuhtumid on tekitanud avalduse tegijale märkimisväärset
varalist kahju.
Koolilõputoetust maksab vald tänavu avalduse
alusel 600 krooni. seda nii
põhikooli, gümnaasiumi,
ametikooli ja kõrgkooli
osas.
Ühekordset rahalist toetust on vallalt võimalik saada 500 krooni. Selleks peab
esitama põhjendatud avalduse ja avalduses tuleb ära
märkida pere sissetulekud.
Üksikvanurid javanemad saavad
1500 krooni küttetoetust
Toetus kütte muretsemiseks on üksikvanuritele,
kellel ei ole lapsi, 1500
krooni. Sama suurt küttetoetust maksab vald ka ük-

sikvanematele.
Toetuse
saamiseks tuleb esitada
avaldus ja kütte ostu- müügileping, lisaks tuleb avalduses ära märkida pere sissetulekud.
Kindlustamata inimestele haigusest või puudest
tingitud põhjendatud väljaminekute katteks on samuti
võimalik vallalt toetust taotleda. Avalduses tuleb ära
märkida pere sissetulekud.
Vald maksab sõidukulude hüvitamiseks kompensatsiooni mandril ravil ja
uuringutel käinud raskes
majanduslikus olukorras
olevatele inimestele. Toetuse maksmise alus on
avaldus(kus on kirjas pere
sissetulekud), arstitõend ja
bussipiletid või auto bensiinikulu dokumendid. Toetust ei maksta üle bussisõidu määra.
Vald kompenseerib täies
ulatuses töövihikute maksumuse põhikoolis õppivatele lastele. Selleks on nõutav klassijuhataja poolt
koostatud nimekiri või lapsevanema avaldus.
Maksekviitungi alusel
on võimalik taotleda ka 500
krooni suurust lapse prillitoetust. Samuti kooliminekutoetust 200 krooni lapse
kohta peredele, kus kooli
läheb enam kui 2 last. Selleks tuleb avaldus esitada
enne 15. augustit.
Lastele jõuludeks
kommipakid, vanuritele sünnipäevaks
kingitus
Vallalt saab käeoleval
aastal taotleda invavahenditetoetust, kui aastas rent
või üür ulatub üle 500
krooni. Selle aluseks on
avaldus (ära peavad olema

Käesoleval aastal makstakse lapsevanemale sünnitoetust 3000 krooni, kui lapse sünd on registreeritud Pihtla
vallas.

märgitud pere sissetulekud) ja maksekviitung.
Toetus on ette nähtud
ka lastelaagritesse minevate majanduslikult raskes
olukorras olevate perede
lastele. Avaldusel tuleb ära
märkida pere sissetulekud.
Vallavolikogu otsustas
anda ka vältimatut sotsiaalabi (avalduse alusel) isikutele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda
elatusvahendite kaotuse
või puudumise korral.
Erandkorras tasub vald
gümnaasiumi- või ametikooli õpilase õpilaskodu
kohatasu, kuid seda koolikohustuse täitmise korral.
Samuti tasutakse erihooldusel olevate puudega
laste ülalpidamiskulud väikelastekodus või koolis
vastavalt sõlmitud lepingu-

tele arvete alusel.
Vald otsustas kinkida
jõuludeks
kommipakid
koolieelikutele ja põhikooli
lastele kuni 5. klassi lõpuni. Samuti antakse rahalist
toetust vanuritele juubeli
puhul ( 70, 75, 80, 85, 90,
95, 100 ja edasi igal aastal).
Samuti saavad nad lilled ja
õnnitluskaardi.
Enamuse eelnimetatud
toetuste maksmine jõustus
märtsi lõpust, vaid sünni-,
matuse-, kütte- ja mandril
ravilkäigu toetus jõustus
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist.
Toetusi määratakse ja
makstakse rahvastikuregistri andmetel Pihtla valla
elanikele.
Oliver Rand
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Vald soovib külaelu edendamiseks külavanemaid
Pihtla vallavolikogus läbis esimese
lugemise määrus
külavanema statuudist, mis peaks
tulevikus ärgitama
küladesse vanemate valimist ning
edendama külaelu.
Määruse mõte on selles, et külades hakkaks elu
taas aktiivsemalt toimima ja
iga Pihtla valla küla saaks
oma probleeme ka vallavolikogu ja -valitsuse tasandil
tõstatada, lausus määruse
üks autoreid, valla külaelukomisjoni juht Gabriel
Sepp.
Vahelüliks elanike
ja valla vahel
Tema sõnul on praegu
enamus valla külasid külavanemata. Seda põhjusel,
et korralikult toimiv küla-

Käsitööseltsing
õpetab naisi
vaipu kuduma

Sandla käsitööseltsing koguneb 20. aprillil kolmandat
korda kangastelgede ülespaneku kursustele, pärast mida
saavad kursustel osalevad
naised hakata majapidamistesse vaipu kuduma.
Huvi kursuste vastu on
olnud üllatavalt suur, sest
seni oleme kaks korda
koos käinud ja kohal on
olnud 13- 14 naist, lausus
Sandla kultuurimaja juhataja Annely Õisnurm. Tema
sõnul toimub 20. aprillil algusega kell 14. 30 viimane
juhendamine ning pärast
seda saavad naised hakata
kuduma.
Annely Õisnurmi sõnul
on kursuse väljund vaipade kudumine. Nii tekib igal
kursusel osaleval naisel
võimalus omale koju soovipärane vaip kududa. Kaltsulõnga peavad kursusel
osalejad muretsema ise,
kuid lõimelõnga maksumus on praegu kaetud
projektirahadega.
Kui
kellegil on veel soovi kursusega liituda, on viimane
aeg endast märku anda,
lisas Annely Õisnurm.

vanemate valimise ja nende õigusi ning kohustusi
määratlev süsteem puudub. Just seda tühimikku
üritabki täita külavanema
statuudi määrus. Varem
pole sellist statuuti Pihtlas
olnud.
Külavanemad peaksid
idees olema küla asjaajajad,
kes saavad küla probleemidest ja muredest teavitada
volinikke ja vallavalitsust.
See tagasiside annab omakorda volikogule ja vallavalitsusele paremad võimalused külaelu arendamiseks
ja kerkivate küsimuste lahendamiseks, rääkis Gabriel Sepp.
Igasse külla külavanema
valimisega pole Gabriel
Sepa kinnitusel probleeme,
sest Pihtlas elab palju aktiivseid ja tegusaid inimesi.
Samas tuleb asja tutvusta-

miseks ilmselt külaelu komisjoniga käia külast külasse ja perest peresse, et
süsteem korralikult toimima hakkaks, lisas Gabriel
Sepp.
Külavanem võib ka
tasu saada
Külavanema statuudi
kohaselt valitakse külavanem kolmeks aastaks. Külavanemal on õigus esindada külaelanikke volikogus,
vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides. Ta võib taotleda küla nimel rahalist toetust Pihtla valla kultuuri-,
spordi- ja külaliikumise eelarvest, erinevatest struktuurifondidest ja muudest
allikatest, lähtudes külakoosolekul vastuvõetud
otsustest ja arengukavast.
Külavanem peab korral-

dama infovahetust vallavolikogu ja- valitsuse ning külaelanike vahel, edastama
külaelanike ühiseid soove
ja ettepanekuid vallavalitsusele ning teavitama valda küla sotsiaalsetest probleemidest. Samuti peab
külavanem
korraldama
küla arengukava arutelusid
ja organiseerima külas ühistegevust jms.
Külavanemale võidakse
kompenseerida külavanema kohustuste täitmisest
tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.
Küla võib moodustada oma
kassa, kust võidakse katta
külavanema kulutusi ja
muid küla ühistegevusega
seotud väljaminekuid.
Oliver Rand

Vallavolikogu kehtestas
volinike tasu ja hüvitused
Pihtla vallavolikogu kehtestas
märtsikuu istungil
vallavolikogu tööst
osavõtu eest tasu
või hüvituse suuruse ning maksmise korra.
Kinnitatud korra kohaselt makstakse vallavolikogu esimehele igakuiselt
tasu 2200 krooni vallavolikogu tööst osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest.
Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt
hüvitust 900 krooni vallavolikogu tööst osavõtu ja
vallavolikogu aseesimehe
kohustuste täitmise eest.
Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (v.a vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu aseesimehele)
makstakse igakuist tasu
1000 krooni vallavolikogu
tööst osavõtu ja komisjoni
esimehe kohustuste täitmise eest.
Vallavolikogu liikmele

(v.a vallavolikogu esimehele, vallavolikogu aseesimehele ja vallavolikogu alatise
komisjoni
esimehele)
makstakse igal kuul tasu
620 krooni vallavolikogu
tööst osavõtu eest.
Vallavolikogu alalise komisjoni liikmele (v.a vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees, alatise
komisjoni esimees, volikogu liige ja vallavalitsuse liige) makstakse tasu 125
krooni komisjoni koosolekust osavõtmise eest. Nimetatud tasu makstakse
reaalselt läbiviidud komisjoni koosoleku eest, kui
koosoleku protokoll on

nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud vallasekretärile.
Volikogu
sekretärile
makstakse igakuiselt vallavolikogu istungi ettevalmistamise ja protokollimise
ning materjalide vormistamise eest hüvitist 400 krooni.
Volikogu tööga seotud
lähetuste korral hüvitatakse vallavolikogu liikmetele
lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega
kinnitatud korra Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimuse, ulatus ja
kord alusel.
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Volikogu kinnitas valla
uue ehitusmääruse
Pihtla vallavolikogu kinnitas teisel lugemisel valla uue ehitusmääruse, mis seab
ehitistele kindlad piirid ja tingimused.
Kui eelmises Kraatris tutvustasime ehitusmäärusega valla poolt ehitistele
seatavaid piirnorme, siis nüüd saab
lugeda ehitusmäärusega sätestatud
projekteerimistingimustest ja väikeehitiste ning ajustiste ehitiste ehitamisest.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Projekteerimistingimustena käsitatakse ehitusmääruses ka ehitise
arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi, mis on
koostatava ehitusprojekti
aluseks koos kehtestatud
detailplaneeringuga.
Projekteerimistingimuste taotlus peab sisaldama
taotleja nime, kontaktandmeid, registri- või isikukoodi, projekteeritava ehitise lühikirjeldust, projekteeritava ehitise asukoha
mõõtkavas plaani ja vajadusel tehnilisi tingimusi
ehitise
tehnovarustuse
(veevarustus, kanalisatsioon, soojus, elekter jmt.)
kohta.
Vallavalitsus võib vajadusel nõuda taotlejalt projekteeritava ehitise eskiisjooniste lisamist taotlusele
ja täiendavate andmete esitamist.
Projekteerimistingimused määratakse
reeglina 15 päeva
jooksul
Projekteerimistingimustega määratakse hoonestusala, hoonestusala ehitusõigus  hoonete kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed, hoonete suurim
lubatud arv hoonestusalal;
hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala ja hoonete suurim lubatud kõrgus; Samuti olulised arhitektuurinõuded, vajadusel
tingimused tehnovõrkude
rajamiseks, isikud, kellega
projekt tuleb kooskõlastada enne ehitusloa taotluse

esitamist.
Projekteerimistingimused määratakse ehitisele
vallavalitsuse korraldusega
reeglina 15 päeva jooksul.
Projekteerimistingimused
avalikustatakse vallas ja
valla veebilehel viie päeva
jooksul nende määramisest.
Vallavalitsuse korraldus
projekteerimistingimuste
määramise kohta kaotab
kehtivuse kahe aasta möödumisel vastuvõtmisest,
kui selleks ajaks ei ole väljastatud ehitusluba.
Väikeehitiste ja
ajutiste ehitiste
ehitamine
Vallavalitsuse kirjalik
nõusolek on nõutav, kui:
ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20
 60 m2 ja muudetakse
ehitise tehnosüsteeme.
Väikeehitisena, mille
ehitamiseks on nõutav vallavalitsuse kirjalik nõusolek, käsitatakse ka aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud piirdeaeda.
Ehitise tehnosüsteemide
muutmisena käsitatakse ka
küttekollete (kaminate, ahjude, pliitide ja nende tarvis
lõõride) ehitamist korteritesse. Seda ka juhul, kui
sellega ei kaasne elamu
küttesüsteemide
muutmist. Küttekolde ehitamiseks korterisse on nõutav
ka korteriühistu juhatuse
nõusolek. Kui elamus ei ole
korteriühistut moodustatud, siis on nõutav kõigi
antud trepikojas asuvate
korterite, samuti kõrvalasuvas trepikojas asuvate
külgnevate korterite omanike nõusolek.
Kirjaliku nõusoleku
taotlusele ehitise tehnosüs-

teemide muutmiseks peab
olema lisatud teostatava
töö kirjeldus. Enne kirjaliku nõusoleku andmist on
vallavalitsusel õigus põhjendatud juhtudel nõuda
ehitise ohutusest, samuti
detailplaneeringust, projekteerimistingimustest ning
ehitise arhitektuursetest ja
ehituslikest lisatingimustest
lähtuvalt ehitusprojekti.
Väikeehitise ehitamine
Väikeehitise ehitamisel
tuleb järgida kõiki ehitisele
esitatavaid nõudeid, kui
seadusest ja ehitusmäärusest ei tulene teisiti.
Kui väikeehitiseks on
hoone, peab ta olema arhitektuurses kooskõlas ümbruse varasema hoonestusega. Ehitise omanik peab
detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel
teavitama vallavalitsust

püstitatud väikeehitisest,
millele ei taotleta kasutusluba, esitades ehitise teatise viie tööpäeva jooksul
väikeehitise püstitamisest
arvates.
Ajutise ehitise ehitamiseks on vajalik ehitusluba,
välja arvatud juhul, kui tegemist on väikeehitisega.
Ajutise ehitise ehitamise
kasutamise otstarbe ja kasutamise aja määrab vallavalitsus ehitusloas ja kasutusloas, 20  60 m2 suuruse ehitusaluse pindalaga
ajutise väikeehituse puhul
aga kirjalikus nõusolekus.
Ajutisi ehitisi, sealhulgas
ajutisi väikeehitisi ei tohi
ehitada: miljööväärtusega
hoonestusaladele, kui see
on vastuolus detailplaneeringuga määratud krundi
ehitusõigusega ja kui ehitamise keeld tuleneb seadustest või üldplaneeringust
(kaitsevööndid, ehituskeelualad jne.).
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Vallavolikogu märtsi
otsused maaküsimustes

Õnnitleme!
Arma-Aurelie Kahm 87
(Kuusiku küla)
Eimi Tuuling 83
(Kiritu küla)
Jaan Rotmeister 83
(Kailuka küla)
Silvia Aavik 82
(Kõljala küla)
Kalju Pira 75
(Suure-Rootsi küla)
Uudo-Valdur
Lember 70
(Püha küla)

Vallaelanikel
võimalus tasuta
ära anda suuremõõtmeline prügi
Pihtla vald võimaldab elanikele kolmandat aastat
järjest tasuta ära anda suuremõõtmeline prügi ning
selleks paigaldatakse aprilli lõpus ja mai alguses valla kümnesse paika prügikonteiner.
Pihtla vallavalitsuse on
tellinud 20-30 m3 suurused prügikonteinerid järgmistesse kohtadesse:
Pihtla vallamaja juurde
29.30. aprill ja 1.mai
Sandla keskusse 29.30. aprill ja 1.mai
Ilpla külla bussipeatuse vastas 29.-30. aprill ja
1.mai
Kõljala mõisa esine
plats 6.-8. mai
Haeska kaupluse juures 6.-8. mai
Kailuka külas 06-08.
mai
Vätta endise koolimaja teeristis 6.-8. mai
Vanamõisa küla mäele
Pihtla teeristis 6.-8. mai
Kangrusselja bussipeatuse juures 06-08. mai
Putla külas 06-08. mai
Kõikidest probleemidest saab teada anda telefonidel 4595625, 5292520
(Helmut Sääsk, kommunaalmajanduse spetsialist)

n määrata Kangrusselja
külas asuva vaba põllumajandusmaa maatüki P-1,
kohanimega KANGRU
sihtotstarbeks maatulundusmaa (011M).
n määrata Ilpla külas
asuva Loigu katastriüksuse 59201:003:1015 jagamisel
moodustatavate
LOIGU ja ORAVA katastriüksuste maa sihtotstarbeks
maatulundusmaa

(011 M).
n määrata Haeska külas asuva Koordi-Haini
katastriüksuse
59201:001:0439 jagamisel
moodustatava I maatüki
maa sihtotstarbeks elamumaa (001 E) ja II maatüki sihtotstarbeks maatulundusmaa (011 M)
n nõustuda Pihtla vallas Iilaste külas asuva
12,55
ha
suuruse

Peetsivälja maaüksuse kasutada andmisega Pihtla
Jahiseltsile maa omandiõiguse vormistamiseni või
tähtajaga kolm (3) aastat.
n nõustuda Pihtla vallas Metsaküla külas asuva
5,31 ha suuruse Soovälja
maaüksuse kasutada andmisega Pihtla Jahiseltsile
maa omandiõiguse vormistamiseni või tähtajaga
kolm (3) aastat.

Pihtla valla
KOROONAMÄNGU VÕISTLUSED INDIVIDUAAL- JA PAARISMÄNGUS
toimuvad 14. aprillil Sandla kultuurimajas algusega kell 10.00.
Lähemat infot saab numbril- 52 73 715.

EELK
Püha
Jakobi
koguduse
teated
Reede,14. aprill kell
15 Suure Reede Jumalateenistus
armulauaga
suures kirikus.
***
Pühapäev, 16. aprill
kl 15 I Ülestõusmispüha
Jumalateenistus armulauaga suures kirikus.NB!
Pärast jumalateenistust
katame hoovimaja saalis
ühiselt ülestõusmispüha
kohvilaua. Iisraeli palverännaku muljed.
***
Reede, 21. aprill kl
12: Koguduse teetund
pastoraadis
***
Pühapäev 23. aprill kl
15: 2. ülestõusmisaja pühapäev Sõnajumalateenistus talvekirikus.
***
Teisipäev 25. aprill kl
18: Koguduse kool pastoraadis
***
Pühapäev 30. aprill kl
15: 3. ülestõusmisaja
pühapäevJumalateenistus
armulauaga

Talgulisi kutsutakse
Sandla keskust korrastama
Sandla käsitööseltsing kutsub
29. aprillil Pihtla
valla elanikke üles
korrastama
Sandla keskust
talvisest prahist
talgutega.
Seltsingu eestvedamisel toimuvad talgud Teeme Sandla ilusamaks!
võivad ära jääda vaid väga
halva ilma korral. Talgute
korraldajad rõhutasid, et
iga kätepaar koos tööriis-

tadega on talgutele oodatud. Talgulistele annab
seltsing sooja suppi. Kokkukogutud
põletamiskõlblikust prügist tehakse
õhtul ka suur lõke.
Samuti annab Sandla käsitööseltsing teada, et on
tänavu võtnud enda hooleks Sandla kevadlaada
korraldamise. Laat toimub
maikuus, kuid täpsema
kuupäeva ja info laada
kohta saab teada järgmisest vallalehest.

Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse registris, peab igal aastal esitama hiljemalt
15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
Seda on võimalik teha kas vallavalitsuses või majandustegevuse registri kodulehel http://mtr.mkm.ee/
Tegema peaksid seda ka kõik need põllumajandustootjad, kes registreerisid ennast eelmisel kevadel vallavalitsuses ja kes ka edaspidi põllumajandustooteid müüa tahavad.
Registreeringu õigsuse kinnitamine on tasuta, täita
tuleb vaid taotluse vorm.
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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

