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Viimase nelja aasta
olulisimad tegemised Pihtla vallas
2005. aasta vallavolikogu valimistel kandideerisid Pihtla vallas
viie erakonna kandidaadid.
Valimistel saatis edu Eestimaa Rahvaliitu, kes sai volikogus 6 kohta, järgnes Eesti
Kristlik rahvapartei 2 kohaga,
Eesti Reformierakond, tolleaegne Erakond Res Publika
(praegune IRL ) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond igaüks 1
kohaga. Vallavalitsus jätkas
varasemas koosseisus.
Järgnenud aastad on olnud
töised, kantud valla kui terviku, aga ka iga üksiku kodaniku
vajaduste ja huvide kaitsmisest
selleks valimiste eel seatud
eesmärkide
saavutamiseks
tehtava tööga.

Volikogu ühtne meeskond

Volikogu on oma tööd teinud
ühtse meeskonnana, pidades
otsustamistel silmas tegevuste
olulisust, kasusaajate hulka ja
eelarvetesse eraldatud ressursside ratsionaalset paigutust.
Olemata on olnud niinimetatud “poliitiline kemplemine“,
“oma erakondlike loosungitega
vehklemine“, mis kokkuvõttes
on taganud ladusa koostöö volikogus endas ja koostöö vallavalitsusega.
Rahaliselt mahukaimaks investeeringuks nende aastate
jooksul on kujunenud Euroopa
Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omafinantseeringu abil
teostamise lõppjärgus olev ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine
Kaalis-Kõljalas ja Püha külas.
Uuendatud saavad ka pumplad
ja heitvete puhastussüsteemid.

Selleks kulutatakse 16 miljonit
krooni. Samasse valdkonda
kuulub ka osalemine haja-asustuse veeprogrammis viimasel
kahel aastal, kus valla- riigija omavahenditega on loodud
võimalus veevarustuse parandamiseks üksikutes majapidamistes (kaevude puurimine,
trasside ehitus või uuendamine,
veetõsteseadmete
paigaldus
või uuendamine). Kummalgi
aastal eraldati selleks valla kassat 75 tuhat krooni, lisandus samapalju riigilt ja siis veel taotlejate omaosalus samas mahus.

Hoogustunud on
külaelu ja kultuuritöö

Kultuurivaldkonnas
tuleb
ära märkida Pihtla ja Sandla
raamatukogudele uute ruumide
väljaehitamist, millega muutus
oluliselt kvaliteetsemaks lugejate teenindamine ja paremaks
raamatukogujuhtide töötingimused. Kultuurimaja hoone
on saanud uue välisfassaadi,
vahetatud on aknad uksed,
väiksemaid töid on tehtud siseruumides. Hoogustunud on kultuurimaja sisuline töö, tegutseb
laulukoor, tantsuring noortele,
korraldatakse pidusid.
Eelmiste valimiste eel kostus
murelikke noote külaseltside
vähese aktiivsuse kohta. Tänu
aktiivsetele inimestele kes
nägid vaeva erinevate toetusrahade taotlemisel, saame praegu
rääkida ligi 2 miljonilisest investeeringust Kõljala külaplatsi
rajamisse ja Vätta Külade Arengu Seltsi seltsimaja väljaehitamisse. Omaosalused on kaetud
valla eelarvest. Kumbki projekt
ei ole veel praeguseks hetkeks
lõpetatud. Tegutsemistahet ja
edasiminekut on olnud Pihtla ja

Volikogu tööd iseloomustab viimasel neljal aastal
üksmeelne töö ja soov ajada valla asju.
Püha seltsides, ka Sandlas. Vallapoolset tuge on osutatud erinevatele usukogudustele, kõigil
aastatel on rahalise toetuse saanud Püha ja Reo kirikud.

Teed korda

Valla teedevõrgu korrasoleku
kohta on aeg-ajalt kriitikat
tehtud, kahjuks ideaalseid vallateid annab veel oodata ja
eriliselt halva sõidetavuse üle
ei saa ka näiteid tuua. Oleme
igal aastal teinud vähemalt ühele vallateele või selle lõigule
taastusremonti,
sealhulgas
taastanud või rajanud katteid.
Elamute vahetust lähedusest
mööduvad teed on lastud tolmuvabaks töödelda kloriididega. Heaks kingiks oli Püha –
Vanamõisa riigitee katte alla
saamine, olime seda pikka aega
teedevalitsuselt taotlenud, appi
tuli ka soodne juhus. Oluliseks
takistuseks on teederemondi
rahastamisel riigilt saadava
kütuseaktsiisist eraldatava osa
peaaegu olematuks muutumine,
saime seda tuntavana kasutada

ainult aastal 2008. Igal aastal
oleme paigaldanud vähemalt
ühe bussiootepaviljoni, praegu
ootab järge Kailuka.

Koostöö naabritega

Olulist osa valla prügikäitlemise korrastamises on andnud
meile kolme omavalitsuse –
Kuressaare linna, Kaarma ja
Pihtla valdade ühise prügifirma loomine. Loodud osaühing
tegeleb praktiliselt kogu maakonna prügikäitlemise teemaga. Samas on meil käia veel
pikk tee, et saaksime aru ja täidaksime seadusest tulenevaid
nõudeid oma kodudes tekkiva
prügi käitlemisel.
Heast ja arenevast koostööst
naaberomavalitsustega
võib
näiteks tuua ühise jäätmekava
koostamise Kaarma vallaga
ja ühishankena tellitud mitme
omavalitsuse ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni
arendamise
kava kuni aastani 2020.
JJärg lk 2
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Viimase nelja aasta
olulisimad tegemised
Pihtla vallas
Algus lk 1
Sotsiaaltöö valdkonnas on
edasiminekut olnud erinevate toetusliikide summalises suurenemises, aga juurde
on tulnud ka uusi, näiteks
ranitsatoetus. Toimiva väljundita on seni vanurite või
muudegi abivajajate hooldamisega seonduv.
Vahepealne
reaalsena
tundunud idee kahe peale
koos Valjalaga Kõljalas
hooldekodu
opereerima
hakata langes ära, sest Valjala loobus, meie üksi ei
riskinud ning hoonet ehitada lubanud investor loobus.
Tõesti kahju, sellist võimalust ei pruugi niipea enam
tulla.
Mitte kõik valimise eel
lubatu ei ole realiseerunud,
suurima ebaõnnestumisena
tuleb käsitleda Kõljala vana
lasteaia rekonstrueerimiseks
ettenähtud projektide mitterahastamist.
Esitasime kaks erinevat versiooni, üks teenuste
osutamise keskusena, teine
lasteaiana, tulemusteta.
Hästi toimivate lahendus-teta on noorte vaba
aja veetmise alane tegevus, loiult on kulgenud
külavanemate
ametissevalimine külades.
Kokkuvõtvalt saab öelda,
et hulk olulisi asju on tehtud,
tegeldud on lugematute
pisemate
probleemidega,
mis valla elu korraldamises
vajalikud on olnud.
Enamik volikogu liikmetest, vallavalitsuse liikmed, ametnikud ja allasutuste töötajad on oma tööd
teinud kohusetundlikult, üksteist toetavalt, lähtunud töös
ühiste eesmärkide saavutamisest. Tänan kõiki asjaliku
ja meeldiva koostöö eest!

Tõnu Hütt
Vallavanem
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Valimisliit “Koduvald Pihtla”
Meie põhimõteteks on:

* Pidada silmas ja austada
vallaelanike huve ja vajadusi.
*Avatud valitsemisega tagada kodanike eneseteostus,
kaasatus ja areng.
* Säilitada ja parandada
loodussäästvat elukeskkonda.

Selleks:

1. Toetame ja arendame jätkuvalt
seltsitegevust ning külaliiku-

mist, kaasame valla juhtimisse
valla elanikke, loome külade esindajate kogu. Jätkame
koostööd kogudustega.
2. Seisame selle eest, et
püsiks põhikool ja laieneks
algkool-lasteaed. Lahendame
Kõljala lasteaia ruumiprobleemi. Toetame igati huviharidust
ja huviringides osalemist.
3. Jätkame valla teedevõrgu
korrastamist ja tolmuvabaks
muutmist.
4. Vastavalt võimalustele korvame puudujääke ühistranspor-

dis vallapoolse transporditeenusega.
5. Osutame igakülgset kaasabi ettevõtluse arendamiseks,
tagamaks paremat tööhõivet.
6. Vaatamata raskustele majanduses
hoiame vähemalt
samal tasemel erinevad sotsiaalsed toetused nii lastele,
peredele kui vähekindlustatutele.
7. Laiendame sotsiaalse abi
erinevate teenuste osutamist.
8. Väärtustame tegelemist
spordi ja kultuuriga, selleks jätkame kultuurimaja renoveerimist ning rajatiste loomist sportimiseks ja puhkamiseks.
9. Kaasame suveelanikud
valla elus kaasa lööma.
10. Muudame meie arvukad
looduskaitsealad
inimestele
avatumaks. Jätkame koostööd
Kaali kui tähtsaima loodusobjekti arendamisel selle haldajate ja arendajatega.

Valimisliidus
kandideerijad:
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Jüri Saar
Tõnu Hütt
Riina Aasma
Tõnu Post
Annely Õisnurm
Madis Allik
Toomas Lääts
Helerin Salu
Peeter Paomees
Elna Õunpuu
Rain Metsmaker
Ants Turja
Lii Mägi
Jaan Rooso
Ain Hannus
Taisi Aus
Aare lõhmus
Kersti Jõesalu
Külli Saar
Endel Pank

Eesti Keskerakond
1. Soovime teha sõidetavaks kõrvalised külavaheteed.
Liiklusohutuse seisukohalt puhastada teeäärsed võsast.
2. Soovime luua külavanemate
institutsiooni, andes neile konkreetsed õigused ja kohustused.
3. Soovime koostöös maavalitsusega ühistranspordi graafiku muutmist mõistlikuks.
4. Soovime initsieerida val-

las rohkem spordiüritusi, mille
kaudu propageerida tervislikke
eluviise.
5. Tõstame laste huviringide
arvu ning suurendame noorte
perede toetusi.
6. Koostöö arendamine kohaliku omavalitsuse ja talupidajate vahel eesmärgiga suurendada
töökohtade arvu põllumajanduses.

Kandideerijad:
128
129
130
131

Hans Teiv
Kaljo Tuuling
Silvi-Koidu Kuusk
Maria Mesipuu

Meeldetuletuseks valijatele
Volikogu valimisteks on Pihtla vallas moodustatud 2 valimisjaoskonda V
Pihtlas ja Kõljalas.
Endise Sandla valimisjaoskonna alla kuulunud külad
on jagatud teiste jaoskondade vahel.
Teie valimisjaoskonna asukoht on märgitud Teile saadetud valijakaardil.
Valijad, kellel pole võimalik tervisliku seisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu valimisjaoskonda tulla, kuid soovivad kodus valida, peavad esitama kirjaliku avalduse.
Avalduse saab esitada kas valimiskomisjonile või vallavalitsusele
kuni valimispäeva kella 16.00-ni.
Avalduses peab olema märgitud põhjus, miks soovitakse kodus valida.

Valla valimiskomisjon
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Valimisliit Muutuste Aeg
Mõistev ja heatahtlik
suhtumine igasse vallaelanikku!

dades välja noortekeskused.
* Jätkata huvihariduse toetamist.

Valitsemine

* Toetada külaseltside tegevusi
ja algatusi.
* Toetada valla eest võistlevaid
sportlasi ja isetegevuslasi.
* Toetada kultuuri- ja spordiüritusi. Kutsuda ellu iga-aastane
ülevallaline perepäev.

* Ametnik on elanike jaoks,
mitte elanikud ametnike jaoks!
* Valdadevahelise koostöö
edendamine (näiteks ühiste
spetsialistide palkamisel).
* Tunnustada oma tublimaid
(sportlasi, isetegevuslasi, õpilasi, ühiskondlikke aktiviste jne)!
* Arvestada otsuste tegemisel
külavanemate arvamuste ja
ettepanekutega.

Haridus ja noorsootöö

* Jätkata põhihariduse andmist Kaalis. Kõljala piirkonnas
avada lasteaed. Vajadusel leida
võimalused Pihtla LasteaedAlgkooli
neljaklassiliseks
muutmiseks.
* Koostöös külaseltsidega arendada erinevates valla piirkon-

Kultuur ja sport

Ettevõtlus

* Korraldada vallavalitsuse ja
ettevõtjate vahel ümarlaudu,
kus luuakse ühised tegevuskavad ning leitakse nende elluviimise võimalused.

Sotsiaalvaldkond

* Jätkata lastega perede väärtustamist.
* Luua võimalused koduhooldusteenuse pakkumiseks Pihtla
vallas.
* Ehitada välja sotsiaalkorterid
Sandla kultuurimajakompleksis.

* Jätkata pensionäride ühistegevuse toetamist.

Elukeskkond

* Pöörata suuremat tähelepanu
heakorrale vallas (bussipeatused, valla teede ääred, turismiobjektid jne).
* Toetada tervisespordiradade
ja –rajatiste (matkarajad, kergliiklusteed jms) rajamist.
* Varustada viitadega vallas olevad külad, asutused, ettevõtted.
* Elukeskkonna parendamisel
püüda kasutada senisest enam
erinevate Euroopa Liidu fondide pakutavaid võimalusi.
Pihtla vald on meile kõigile
tähtis kui kodukoht, kus sirguvad meie lapsed, kus veedame
parima osa oma ajast ning kus
soovime elada väärikalt ka
pensionipõlves. Pole paremat
põhjust, et tahta siin elu paremaks muuta!

Valimisliidus
kandideerijad:
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Tiit Kaasik
Mari Soots
Meelis Albert
Veeve Kaasik
Jaanus Kuusk
Heino Seppel
Lembit Pajussaar
Mai Pääsk
Raido Külaots
Paul Antsaar
Kristine Järsk
Eerika Sepp
Ülle Nelis
Maire Aavik
Silje Vaik

Reformierakond: Pihtla Saaremaa elujõulisemaks vallaks
Reformierakonna moto neil kohalikel valimistel on soov muuta
Pihtla Saaremaa elujõulisemaks
vallaks. Selle nimel ei ole vaja
vaid ehitada ja arendada objekte. Eelkõige tuleb tähelepanu
pöörata lihtsale inimesele ja
tema heaolule ning igapäevasele
kindlustatusele. Kui inimesed
tunnevad end vallas elades hästi
ja turvaliselt, on ka vald elujõuline ja jätkusuutlik.
Seetõttu panustame sellele, et
Pihtlast ära ei kolitaks, vaid et
Pihtlasse kolitaks. Maksumaksjate
arvu suurendamine aitab kasvatada valla eelarvet ehk siis saame
panustada üha rohkem sellele, et
Pihtla elanikele mõeldud toetusi
säilitada ja suurendada ning korrastada valla eluks vajalikke hooneid, teid, rajatisi.

Meie seisukohad:

• Hoiame sünnitoetuse senisel
tasemel – 4000 krooni.
• Toetame ja võimaluse korral
rajame Pihtla valda jalgrattateid
• Igasse külla külavanem.
• Sotsiaalabi igale abivajajale.

• Külakeskuste juurde laste ja
noorte vabaaja veetmise võimaluste loomine. Toetame Kõljala
külakeskuse väljaarednamist.
• Vallasisese bussiliikluse
korraldamine, et iga inimene
saaks kaupluses käia.
• Soovime Kuressaarega bussiühenduse parandamist.
• Toetame Sandlasse sotsiaalmaja rajamist.
• Üha kasvava töötuse tingimustes täiskasvanute koolitamise ja ümberõppe korraldamine.
• Toetame teede jätkuvat kordategemist, et iga inimene saaks
puhta ja kuiva jalaga koju, Püha
küla sisesest peateest liiklusvoo
ümbersuunamine.
• Organiseerime korraldatud
jäätmeveo.
• Võitleme Kaali põhikooli
elushoidmise nimel. Hea ja
konkurentsivõimeline haridus
koduvallas hea ja konkurentsivõimelise hariduse ning kindlustame õpetajate palgataseme.
• Toetame huviharidust.

• Selgitame igal aastal korraldataval valla kodukaunistamise
konkursil Pihtla ilusaima kodu ja
asutuse.
• Tõstame valla suutlikust kirjutada projekte Euroopa Liidu toetusfondidest abiraha saamiseks.
• Toetame jätkuvalt külaelu
edendamist ja rahvakultuuri,
võimaldades harjutusruume ja
rahastamisinfo jagamist ning
ra
koolitades seltsingute juhte.
• Toetame traditsiooniliste ja
uute kultuuri- ja spordiürituste
korraldamist.
• Loome võrdse ettevõtluskeskkonna kõigi jaoks.
• Teeme tööd selles suunas, et
lahendada jätkuvalt veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduvad probleemid kogu valla
külades ja asulas.
• Valla kodulehekülg tuleb
muuta informatiivsemaks, et
inimesed saaksid sealt asjaajamiseks kasulikku infot.
• Muudame valla juhtimise
Pihtla valla elanikele avatumaks.

KUI SOOVID MUUTUSI
PIHTLA VALLAS, SIIS
TULE VALIMA !
ME ARMASTAME PIHTLA
VALDA!

Kandideerivad:
121
122
123
124
125
126
127

Tiit Rettau
Priit Kuusk
Gabriel Sepp
Ljubov Rahnik
Kalev Arge
Silver Varendi
Toomas Jalakas
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18. oktoobril on kohalike omavalitsuste
valimise päev - tule kindlasti valima!
PIHTLA VALLA VALIMISKOMISJON

Aadress: Pihtla vald Pihtla küla (Pihtla Vallavalitsus)
Sidevahendid: Tel: 4530281 4530282
Tööaeg: 19.08-13.09 tööp.12.00- 16.00; 08.09
12.00 - 18.00
Esimees: LIILIA LEMBER

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pihtla küla (Pihtla
vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4530291
Piirid: Ennu, Hämmelepa, Iilaste, Ilpla, Kailuka,
Kiritu, Kuusiku, Kõnnu, Laheküla, Leina, Nässuma,
Pihtla, Püha, Rahniku, Rannaküla, Reo, Räimaste,
Sandla, Sauaru, Sutu, Suure-Rootsi, Tõlluste,
Vanamõisa, Väike-Rootsi ja Väljaküla
Eelhääletamise info: 12.10-14.10 Pihtla küla
(Pihtla vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4530291
Esimees: JANNE SEPP
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või
linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kõljala küla
(Vallavalitsuse vastuvõturuumid)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4591181
Piirid: Eiste, Haeska, Kaali, Kangrusselja, Kõljala,
Liiva, Liiva-Putla, Masa, Matsiranna, Metsaküla,
Mustla, Reeküla, Sagariste, Salavere, Saue-Putla ja
Sepa
Eelhääletamise info: 12.10-14.10 Kõljala küla
(Vallavalitsuse vastuvõturuumid)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4591181
Esimees: INGE ARU

Vallavolikogusse kandideerijad
kohtuvad valijatega
14. oktoober 2009 kell 18.30 Pihtla vallamajas
kell 19.45 Kaali Põhikoolis
15. oktoober 2009

kell 18.00 Vätta seltsimajas
kell 19.30 Sandla
Kultuurimajas

NB! Kui valijatel on kohaletulekuks vajalik
transport, palume sellest vallamajja teada anda
transport
hiljemalt 13. oktoobriks

BUSSIGA VALIMA!
18.oktoobril,
kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste päeval,
sõidutab soovijaid
valimisjaoskonda
valla buss,
mis väljub:
Suure-Rootsist kell 10.00
Tõllustest kell 10.30
Haeskast kell 13.00

Pihtla vallaleht kraater
Toimetaja: Rita Loel, tel 5525105. Kaastööd oodatud
e-posti aadressil: ritaloel@gmail.com või Pihtla vallamaja, Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond 94101,
tel 453 0281. www.pihtlavv.ee

