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Pihtla Lasteaed-Algkool ootab uusi lapsi
Esimese õppeaasta lõpetanud Pihtla
Lasteaed- Algkool
ootab lapsevanemaid juuni keskpaigaks registreerima oma võsukest
lasteaeda või kooli.
Kuna tänavu lõpetab
lasteaia viis last ja neist
kolm alustavad õpinguid
meie kooli esimeses klassis,
on sügisest nii lasteaia nooremas kui vanemas rühmas
vabu kohti, lausus Pihtla
Lasteaed- Algkooli juhataja
Elna Õunpuu. Nooremasse
rühma saab panna lapsi vanuses 1, 3- 4 aastat ja vanemasse rühma 4- 7- aastaseid lapsi.
Avaldused tuleb
esitada 15. juuniks
Uueks õppeaastaks oma
last lasteaeda panna sooviv
vanem peab tegema lasteaiale 15. juuniks sellekohase avalduse.
Kui vanemad on kahtleval seisukohal, kas panna
oma laps sügisest lasteaeda või kooli, siis on nad
neile sobival ajal oodatud
eelnevalt Pihtla LasteaedAlgkooliga maja ja töökorraldusega tutvuma, ütles
Elna Õunpuu. Oma tulekust tuleks ette teatada, et

hul, kui laps on käinud lasteaias kõik tööpäevad (2223 tööpäeva) ja söönud
kolm korda päevas. Lõunasöök koosneb kahest roast.
Kaks korda nädalas saab
suppi ja magustoitu ja kolm
korda nädalas praadi ja
magustoitu.

Pihtla lasteaia vanemas rühmas käib praegu 17 ning
nooremas rühmas 12 last. Algkoolis õpib viis last.

saaks vestluseks aega planeerida. Samas saab ka tutvuda lasteaia kodukorraga.
Lapsevanem peaks arvestama ka sellega, et lapse lasteaiaga harjumiseks
võib kuluda 2- 3 nädalat,
lisas Elna Õunpuu.
Kooliastuva lapse puhul
on vajalik 15. juuniks esitada lasteaed- algkoolile

avaldus, sünnitunnistuse
koopia ja kaks fotot õpilaspileti tarbeks.
Lisainformatsiooni saab
numbritel 45 95 618 või
52 89 783.
Pihtla lasteaia lahtiolekuaeg on kell 718.30. Toiduraha maksab lapsevanem keskmiselt 180- 190
krooni kuus. Kuid seda ju-

Lasteaias kulub
toiduraha kuni
190 krooni kuus
Toidurahale lisandub
igas kuus 25 krooni õppevahendite ostmiseks. Lastega tegeletakse haridus- ja
teadusministeeriumi poolt
kinnitatud õppekava alusel
iga päev.
Esimene õppeaasta on
ennast Elna Õunpuu sõnul
õigustanud ning seetõttu
osutusid ülearuseks kõhklused ja kahtlused, kuidas
töö majas hoo sisse saab.
Uus kollektiiv sulas
päris kiiresti ühte ja kollektiiv sai töökas ja optimistlik, lisas lasteaed- algkooli
juhataja.
Pihtla Lasteaed- Algkool
annab ühtlasi teada, et lasteaias on tänavu 3. juulist
kuni 15. augustini kollektiivpuhkus. Lapsi oodatakse taas 16. augustist.
Oliver Rand

Karmel Eikneri õmblustsehh käivitub mai lõpus
Mai lõpus käivitub Sandlas
firma OÜ Saaremaa Õmbluskompanii õmblustsehh,
mis hakkab tootma endise
teletähe Karmel Eikneri disainitud vabaajarõivastust.
Ametlikuks avamispäevaks oleme praegu planeerinud 22. mai ehk siis
päeva, kui õmblustsehhis
hakkab tootmine pihta,
lausus OÜ Saaremaa
Õmbluskompanii käivitamisega tegelev Rene

Killandi. Tema sõnul on
praegu
eelkokkulepped
sõlmitud kuue töötajaga,
kellest vaid üks on pärit
Pihtla vallast.
Me ise oleksime küll
soovinud palgata just Pihtlast pärit inimesi, kuid ehk
neid siiski veel lisandub,
sest tulevikus on plaanis
õmblustsehhi laiendada,
ütles Rene Killandi.
Tsehhis on praegu 8
õmblusmasinat, kuid lähi-

ajal peaks nende arv kahekordistuma. Õmblustsehh
hakkab tootma kaubamärgi Powered by Karmel nimel peamiselt vabaaja rõivastust.
Karmel Eikneri loodud
moebränd on osutunud
Eestis ülimenukaks. Algselt
naistele ja lastele mõeldud
kaubamärk sündis 2003.
aastal. Kollektsiooni tunneb ära rõõmsa lille järgi.
Rõivad on disainitud-ku-

jundatud Eesti parimate
moekunstnike poolt ning
õmmeldud Eestis.
Karmel Eikner on Kraatrile öelnud, 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.
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Maikuust kallines veeja kanalisatsiooniteenus
Käesoleva aasta 25. jaanuaril kinnitas
Pihtla Vallavolikogu oma määrusega
uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste
hinnad.
Tasu vee - ja kanalisatsiooniteenuste eest tõusis
alates 01. maist 2006.a.
Inimestele, kellel on
korterisse paigaldatud veemõõtur, on vee- ja kanalisatsiooniteenus
järgmine:vee maksumus 7
krooni 1 m3 eest ja kanalisatsiooni teenuse maksumus 11 krooni 1 m3 eest.
Kokku seega 1 m3 hind
18.- krooni. Senine hind oli
14 krooni.
Paljud korterisse vee-

mõõtureid
mittepannud
veetarbijad ei ole siiani veel
aru saanud, et mõttekas on
maksta selle koguse vee
eest, mida reaalselt oled ära
tarbinud. Samas on siin
positiivset suhtumist üles
näidanud just Sandla elanikud.
Soovitan veemõõturi
majapidamisse panna kõigil
veetarbijail, sest nii tuleb
vee- ja kanalisatsioonihind
soodsam. Nüüd siis hinnad
neile, kellel ei ole veemõõ-

turit ja arvestus käib inimeste arvu järgi. Vald on
vee hinna kehtestamisel
lähtunud arvutusest, et üks
inimene tarbib keskmiselt 3
m3 vett kuus.
Veemõõturita korteris
on ühe inimese vee maksumus 21 krooni. Veemõõturita korteris on ühe inimese kanalisatsiooniteenuse
maksumus 24 krooni .
Kokku seega 45 krooni
ühe inimese kohta kuus.
Senine hind oli 36 krooni
inimese eest.
Vee - ja kanalisatsiooniteenuste eest tuleb nüüd
tasuda Pihtla Vallavalitsuse

arvele. Arve numbrid: Hansapangas 120265546, SEB
Ü h i s p a n g a s
10602007896003.
Raha käin kogumas
Kõljalas nagu siiani iga kuu
teisel ja neljandal neljapäeval kella 1012.
Sandlas olen nagu siiani
iga kuu teisel teisipäeval
kella 10.00 kuni kella
12.00.
Pihtla vallamajas saab
vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest tasuda igal tööpäeval.
Helmut Sääsk

Pihtla valla kommunaalmajanduse
spetsialist

Võimalus tellida mais
koju korstnapühkija

Pihtla valla elanikel on
võimalik 17., 18. ja 19.-ks
maiks tellida koju küttekehasid hooldama korstnapühkija, kelle töö läheb
sõltuvalt majapidamise
suurusest maksma keskmiselt 200- 300 krooni.
Korstnapühkija Madis
Mäe lausus, et korstnapühkimine maksab reeglina 100 krooni, 50 krooni
läheb maksma pliidi, ahju,
sooja müüri ja kamina kasimine. Nii kogunebki
majapidamise küttekehade
hooldamise tasuks keskmiselt 200- 300 krooni.
Summale võib lisanduda
veel ka 25 krooni suurune transpordikulu, kui
hooldatav majapidamine
asub piirkonnas, kust teisi korstnapühkimise telli-

musi pole tulnud.
Üldiselt võiks Pihtla
valla talude küttekehade
seisund parem olla, sest tihtipeale on majade korstnaotsad lagunenud ja vähe
pööratakse tähelepanu katkistele tahmaluukidele, millest võib tuli valla pääseda,
kirjeldas Madis Mäe. Tema
sõnul on sagedane viga, et
ka näiteks voodiriided satuvad vastu sooja seina, mis
võib samuti punase kuke
valla päästa.
Madis Mäe ütles, et inimestel tuleks tunduvalt
vähem korstnapühkimist
tellida juhul, kui küttekehades ei põletataks kilest
esemeid, mis tekitavad
lööre ummistavat pigi.
Madis Mäelt võib tellida lisaks lõõride puhasta-

misele ka korstnaotsade ja
soojade seinte parandamist. Samuti lahendab ta
tõmbeprobleeme ja annab
nõu, kuidas üht või teist
küttekeha ehitada või
hooldada. Korstnapühkija
pani Pihtla valla elanikele
südamele, et majapidamises oleksid olemas redelid, millega ta oma tööpõllule pääseb.
Madis Mäe ütles, et pärast 17., 18. ja 19. maid
on tal kavas Pihtla valla
majapidamisi taas külastada juulis- augustis. Käin
Pihtlas korstnaid pühkimas nii 4- 5 korda aastas, lausus ta.
Huvilised saavad korstnapühkijaga
ühendust
võtta telefoninumbritel 45
95 625 või 53 901 048.

Sandla kevadlaat toimub 20. mail

Sanda kevadlaat toimub
20. mail kultuurimaja ees
algusega kell 10. 00 ning
müügile tuleb lai valik nii
tööstus-, kui toidukaupa.
Laadal saab osta näiteks
aiatööriistu, agrokaupa,
seemneid, toiduaineid, rõi-

vaid jms. Müügil on sealiha ning kõik soovijad peaksid 16. maiks võtma ühendust numbril 45 95
242(Sandla raamatukogu).
Terve seakeha ostmise
korral on kilohind 34 krooni, poole sea puhul 35 ja

veerandi või väiksema koguse korral 36 krooni.
Esimest korda on laadal
müügil lastele, naistele ja
meestele mõeldud rõivad,
mis pärit Eesti uuelt kaubamärgilt Powered by
Karmel. Endise tuntud te-

letähe Karmel Eikneri firma
toodetud rõivaid hakatakse
tootma muuhulgas ka
Sandlas.
Kogu laada kohta saab
täiendavat infot numbril 45
95 275 või 52 68 684
(Annely Õisnurm)
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Pihtla vallavalitsuse
2005. aasta tegemistest
TÕNU HÜTT

Pihtla vallavanem

Samuti nagu tänavu oli ka möödunud aastal Pihtla
valla eelarve ja
tegemiste põhirõhk haridus- ning
kultuurivaldkonnal. Osutasime
avaliku sektori
teenuseid haridusele 47,5 % eelarvemahust ning
kultuurile kuni
10% eelarvest.
Majandussektorisse kulutati 7% eelarvest, sellest
30% valla teede korrashoiuks. Elamumajanduse
korrastamiseks, heakorrale, planeeringutele ja arengukavaga seonduvale kulus 70% selles valdkonnas.
Valitsemiskulud moodustasid 2005. aastal 10,9% eelarvest. Pihtla valla võlakohustused (koos liisingutega) olid aasta lõpuks
15,4% eelarvemahust.
Rõõmu tegi üksikisiku tulumaksu suur
laekumine
2005. aasta alguses vastu võetud eelarve oli oma
eraldistelt optimistlik, ehkki vähenesid riigipoolsed
eraldised. Omatuludes (üksikisiku tulumaks ) julgesime prognoosida kasvu,
kuid maamaksu osas mitte, sest maamaksu määrasid vald ei muutnud. Tegelikkuses laekus ka maamaksu 7% prognoositust
rohkem.
Aasta jooksul tõusis
küllaltki oluliselt tulumaksu
laekumine ning prognoositust laekus tulumaksu 21%
rohkem. See aitas lisaeelarvete abil teha täiendavaid
kulutusi.
Omatulude osatähtsus
oli kokku 51 %, toetusfond riigilt 8,4%, millele lisandus teederaha 1,4%
.Laenukoormust suuren-

Pihtla valla möödunud aasta suurimaid investeeringuid oli Pihtla Lasteaed- Algkooli
väljaehitamine ning valla ainsa lasteaia kolimine Sandlast Püha kiriku lähedusse.

das vald 1,1 miljoni krooni
võrra Pihtla lasteaed-algkooli väljaehitamiseks. Valla eelarve kaudu toimus ka
Kaali külastuskeskuse ehitusse ja inventariostuks
eraldatud summade ülekandmine tarnijatele 2,02
miljoni krooni ulatuses.
Suuremad investeeringud
Suurematest investeeringutest nimetaksin Pihtla
Lasteaed- Algkooli valmisehitamist ja Sandla peahoone katuse remonti. Samuti Kaali koolile puudekuuri ehitamist, mõnede
teelõikude (Reeküla-LiivaKõljala)põhjalikumat remonti ja bussiootepaviljoni
paigaldamist(Kuusiku).
Oluline osa teede rahast
kulus lumetõrjeks.
Ehitati uus kuur Püha
kalmistule, samas uuendati parklapoolne kiviaia osa.
Sandla veevärgi rekonstrueerimistööd lõpetati veepuhastussüsteemi paigaldamisega Sandlasse vett
andvasse
pumbamajja.
Vald osales aktiivselt Kaali
külastuskeskuse ehitusse
ja käikuandmisse vajalike
summade taotlemistel ning
taotlesime ka enda nimel
väikse summa (20tuh.)

maakonna arendusrahadest.
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(v.a.Kõljala
mängurühm) ning raamatukogudes on avalikud
internetipunktid.
Plaanis Kõljala
lasteaia hoone
renoveerimine
Oluliseks tuleb lugeda
valla rannaalade üldplaneeringu kehtestamist ja Kõljala detailplaneeringu algatamist, mis praeguseks on
valmis
kehtestamiseks.
Hoogustunud
on
detailplaneerngute algatamine elamuehituse alustamiseks.
Alustamata jäi ikka veel
Kõljala vana lasteaiahoone
rekonstrueerimine,
sest
puudus objekti põhirahastaja. Edaspidised lootused
lasteaia remondiks seonduvad rahataotlusega hasartmängumaksu nõukogule,
kuid sealt saadav saab maksimaalselt katta väga väike-

se osa vajaminevast. Remondi eeldus on seega piisavate
omavahendite
olemasolu.Vastavasse EL
struktuurifondide meetmesse saame uut taotlust
esitada 2007. aastal.
Pihtla vald toetas möödunud aastal arvukalt maakonnatasandi spordi- ja
kultuuriühisüritusi. Näiteks
Saaremaa velotuuri, maakonna kultuuriüritusi, kooride esinemisi ja külalisesinemisi, kohalikke kirikuid,
kohalikke
küla
ja
kultuuriseltse.Toetatud on
ka üksikuid sportlasi ja
meeskondi. Asjalikku koostööd tehakse Pihtla turismimagnetit Kaalit haldava
MTÜ Kaali Külastuskeskusega.
Pihtla vald on Saaremaa
Omavlitsuste Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu,
Saaremaa Valdade Spordiliidu liige. Koostööd teeme
maakonna valdadega Karujärve Tervisespordikeskuse arendamisel. Osaleme
maakonna suurima ühisprojekti -EL Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja
omavalitsuste rahastatavas
ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise
tegevuses.
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Vallavolikogu aprillikuu
otsused maaküsimustes
Õnnitleme
Meeta-Vilhelmine Sepp
95 (Mustla)
Klavdia Lepik 94 (Reo)
Rosalie Rahnel 92
(Tõlluste)
Salme Benno 90
(Kangrusselja)
Salme Aavik 82 (Reo)
Niina Pilter 82 (Sepa)
Armilde Soostermaaker
82 (Ennu)
Lukiina Nõu 82 (Kõljala)
Hella-Elise Truu 75
(Kaali)
Kornelia Hein 75
(Kailuka)
Maria End 70
(Suure-Rootsi)
Mai Paiste (Iilaste)- 70
***
Sünde ei registreeritud

Mälestame
Kalju Lember
(Sandla küla)
19362006

Tänuavaldus
Täname Sandla
rahvast, Sandla
Puitu, Aarne
Treid ja Sandla
poodi Sandla
keskuse koristustalgute kordaminekule
kaasaitamise
eest.
Sandla
käsitööseltsing

n määrata Suure-Rootsi külas asuva Kanepi kat a s t r i ü k s u s e
59201:005:0011 jagamisel
moodustatavate KANEPI
ja UBINA katastriüksuste
maa sihtotstarbeks elamumaa (001 E). Otsus
jõustub teatavaks tegemisest osaühing Baltcom
Tradeile.
n määrata Sutu külas
asuva Loigu-Aaviku kat a s t r i ü k s u s e
59201:003:0311 jagamisel
moodustatava PÄIKESE
katastriüksuse maa sihtotstarbeks
elamumaa
(001E)
n määrata Sutu külas

EELK
Püha
Jakobi
koguduse
teated

Mai / Lehekuu
Reedel, 12. mai kl 12
Teetund pastoraadis.
***
Pühapäeval, 14. mai
kl 15  Emadepäeva jumalateenistus armulauaga talvekirikus. Pühapäevakooliaasta lõpetamine.
***
Pühapäeval, 21. mai
kell 15 - 6. ülestõusmisaja
pühapäev Jumalateenistus
armulauaga kirikus. Jutlustab
praost
Antti
Heikkilä. Pärast jumalateenistus toimub koguduse ruumes ühine koosviibimine sõprusvalla Äestsa
Keykyä koguduse rühmaga.
***
Pühapäeval, 28. mail
kl 15 -Taevaminemispüha
jumalateenistus armulauaga kirikus.
Pühapäeval, 4. juunil
kell 15 - I Nelipüha Jumalateenistus armulauaga kirikus.

asuva Loigu-Aaviku kat a s t r i ü k s u s e
59201:003:0311 jagamisel
moodustatava LOIGUAAVIKU katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa (011M) Otsus
jõustub teatavaks tegemisest Toomas Sepale.
n määrata Sutu külas
asuva Andi katastriüksuse
59201:003:0059 jagamisel
moodustatava
SALUMETSA katastriüksuse
maa sihtotstarbeks elamumaa (001E)
n määrata Sutu külas
asuva Andi katastriüksuse
59201:003:0059 jagamisel
moodustatava
SALUPÕLLU katastriüksuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa
(011M).Otsus
jõustub teatavaks tegemisest Aina Vaherile.
n nõustuda Pihtla vallas Tõlluste külas asuva
5,7 ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega
Lembit
Pajussaarele maa omandiõiguse vormistamiseni
või tähtajaga kolm aastat.
Otsus jõustub teatavaks
tegemisest
Lembit

Pajussaarele.
n nõustuda Pihtla vallas Sagariste külas asuva
1,3 ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega Kristo Loppile
maa omandiõiguse vormistamiseni või tähtajaga
kolm aastat. Otsus jõustub teatavaks tegemisest
Kristo Lopile.
n nõustuda Pihtla vallas Kõljala külas asuva 0,9
ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega Eha Seppale
maa omandiõiguse vormistamiseni või tähtajaga
kolm aastat. Otsus jõustub teatavaks tegemisest
Eha Sepale.
n nõustuda Pihtla vallas Kõljala külas asuva 2,5
ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega 2006.a.ElleMai Sepale, vastavalt
asendiplaanile.
n nõustuda Pihtla vallas Kõljala külas asuva 4,4
ha suuruse põllumajandusliku maa kasutada
andmisega 2006.a.Urmas
Tammele, vastavalt asendiplaanile.

Metsaomanikke
oodatakse
metsapäevale
Laupäeval, 13. mail kell 10, ootame metsaomanikke
avalikule metsapäevale Pihtla külasse Pihtla vallas.
Teemaks on metsa istutamine ja noore metsa hooldamise korraldamine ning toetuste taotlemine. Istutame koos metsa, vaatame üle hooldatud noorendiku, peame maha sünnipäevapikniku.
Üritus on sobilik just neile, kellel vajadus metsa
lähiajal istutada või kellel kuni 20 aasta vanune metsatükk.
Vajalik eelregistreerimine tel. 514 6732 või
veikomaripuuhot.ee
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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

