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DETAIL- 

PLANEERINGUD
Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu alga-
tamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse  

§ 128 lg 6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkon-
najuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saare- 
maa Vallavolikogu algatas 27.05.2021 otsusega nr 
1-3/34 Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu 
(DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise 
hindamise. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Laugu kü-
las Angervaksa katastriüksust (katastriüksuse tunnus 
40301:003:0444).
DP eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja 

arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abi-
hoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorraldu-
se põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja 
tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja hal-
jastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonna-
tingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluvii-
miseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate 
kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimissea-

duse § 125 lg 1 p 1 ning looduskaitseseaduse § 40 
lg 4 p 2. DP-ga muudetakse ÜP-d ranna ehituskeelu-
vööndi ulatuse osas. 
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põh-

jal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täien-
davaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus 
selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on 
vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertii-
se vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti  

algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhin-
nangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse 
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiiv-
set keskkonnamõju ning kavandatav tegevus hoiuala  
kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 

osapooled:
Koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu 

(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 
tel 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus 

(kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.
ee, tel 452 5094).
Koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist, 

indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).
Kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik 

Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 
5002).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on 
võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas  
Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt on otsus kätte-
saadav Saaremaa valla avalikus dokumendiregistris 
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Biojäätmete käitlus on kuum teema  

ka jäätmekava avalikustamisel

S aaremaa valla esimene jäätmekava 
2021–2026 on läbinud avalikustami-
se etapi ja seda hakkavad nüüd aruta-

ma volikogu komisjonid. Jäätmekava ava-
lik väljapanek toimus 11. veebruarist kuni  
12. märtsini. Märtsi alguseks planeeritud 
avalik arutelu tuli koroonapiirangute tõttu 
edasi lükata. See toimus 28. mail samaaegselt 
Kuressaare Kultuurikeskuses ja ülekandena 
veebis. Selleks, et jäätmekava oleks laiapõhja-
line ja arvestaks erinevate osapoolte arvamu-
sega, saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks 
jäätmekäitlusettevõtetele, jäätmevedajatele, 
tootjavastutusorganisatsioonidele ja teistele, 
kellega vallavalitsus jäätmevaldkonnas koos-
tööd teeb. 

Hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid
Avalikustamise käigus esitati jäätmekava 
kohta hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid, 
kokku kümnelt inimeselt. Näiteks tehti ette-
panek käsitleda biojäätmete võimaliku käit-
lusviisina kompostimise kõrval ka biogaasi 
tootmist, kuna ka seda loetakse biojäätmete 
ringlussevõtuks. Arvestades, et elektroonika-
jäätmeid satub üsna palju segaolmejäätmete 
hulka ja enamasti on tegemist pisielektrooni-
kaga, tegi tootjavastutusorganisatsioon ette-
paneku levitada infot, et ka pisielektroonikat 
saab jäätmejaamades tasuta ära anda. 

Jäätmekavas nähakse ette riidekonteinerite 
paigaldamist kõigisse piirkonnakeskustesse. 
Humana Sorteerimiskeskus OÜ, kes Kures-
saares ja Orissaares seni riidekonteineritega 
kasutatud rõivad kogub, tõi oma senist ko-
gemust arvestades välja, et maapiirkonda 
laienemisega võib kaasneda probleem, et 
riidekonteineritesse satub rohkem ebasobi-
vaid esemeid ja lausa rämpsu. Jäätmekäitleja 
OÜ Paikre rõhutas vajadust tegeleda eriti just 
bio- ja klaasijäätmete liigiti kogumisega ning 
et pakendipunktides peaksid samuti olema 
eraldi klaaspakendi konteinerid. 

Saaremaa valla jäätmejaamade omanik OÜ 
Saaremaa Prügila avaldas arvamust, et Saare-
maa vallast kogutud biojäätmetest komposti 
tootmine ei ole tasuv ja saab toimuda vaid 
omavalitsuse dotatsiooniga, kuna meil tek-
kivad biojäätmete kogused on niivõrd väike-
sed. Seetõttu leiab jäätmejaamade omanik, 
et biojäätmete vedamine mandril asuvatesse 
käitluskohtadesse on siiski mõistlik. 

Konteineri sisu eest vastutagu ühistu
Jäätmevedaja OÜ Prügimees, kes Lääne- 
Saaremaal ka pakendikonteinerite tühjenda-
misega tegeleb, tegi ettepaneku panna avalike 
pakendikonteinerite sisu kvaliteedi eest vas-
tutama korteriühistu või ettevõtte, mille juu-
res see konteiner asub. Samuti tegi ettevõte 

ettepaneku viia läbi tasuvusuuring jäätmete 
Kuressaare Soojuses põletamiseks. 

Oma ettepanekud esitasid ka kolm eraisi-
kut. Nende hulgas oli ettepanek ühtlustada 
prügiveo teenustasud kogu Saaremaa vallas, 
et maal elavad inimesed ei peaks sama teenu-
se eest rohkem maksma kui kuressaarlased. 
Kuressaarlasest eraisik tegi ettepaneku kaa-
sata jäätmeveoteenusesse rohkem maapiir-
konna ettevõtjaid (analoogselt lumelükka-
misteenusega) ning jäätmejaamade vähesust 
korvata angaaridega, kuhu jäätmeid ajutiselt 
ladustatakse ja kus jäätmete sorteerimisega 
tegelevad samuti kohalikud ettevõtjad.

Kolmas eraisik tegi ettepaneku laiendada 
tasuta pakenditeenust ka väljapoole Kures-
saare linna ja Kudjape alevikku ning haka-
ta Kullimäel Kuressaare Veevärk AS-i poolt 
opereeritavas reoveepuhastusjaamas biolagu-
nevaid köögijäätmeid kompostima. 

Mitmel juhul pidas keskkonnaosakond 
vajalikuks lähtuvalt ettepanekutest eelnõud 
muuta või täiendada. Kõik esitatud ette- 
panekud, keskkonnaosakonna seisukohad 
ning jäätmekava eelnõu on leitav valla vee-
bilehel: www.saaremaavald.ee/info-ja-kon-
takt-jaatmed.

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

VOLIKOGU 

27. mai 2021  
volikogu istungil: 
• toimus Saaremaa valla sadamate arengukava 
aastateks 2021–2030 II lugemine ja vallavalitsuse 
ettepanekul suunamine III lugemisele.
• kinnitati Saaremaa valla 2020. aasta kon-
solideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja  
Assertum Audit OÜ sõltumatu vandeaudiitori 
aruanne raamatupidamise aastaaruandele. 
• kinnitati Aste Põhikooli, Kaali Kooli, Kahtla 
Lasteaed-Põhikooli, Kihelkonna Kooli, Kures-
saare Hariduse Kooli, Kuressaare Täiskasvanute 
Gümnaasiumi, Kuressaare Vanalinna Kooli,  
Kärla Põhikooli, Leisi Kooli, Lümanda Põhikooli, 
Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Orissaare Güm-
naasiumi, Pihtla Kooli, Salme Põhikooli, Torni-
mäe Põhikooli ja Valjala Põhikooli uued põhi-
määrused. 
• algatati Leisi piirkonna Laugu küla Angervaksa 
detailplaneering ja jäeti algatamata detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
• arutati hoonestusõiguse seadmise tingimusi 
valla omandis olevale Kaarma piirkonna Sepa 
küla Kuigu keldrite kinnistule ja suunati see II 
lugemisele. 
• tunnistati kehtetuks 24 endiste vallavolikogude 
otsust seoses teede andmete korrastamise käigus 
läbi viidud inventuuriga Kärla, Lümanda, Must-
jala ja Salme piirkonnas. 
• tunnistati kehtetuks kaheksa endiste valla- 
volikogude määrust seoses teede andmete 
korrastamise käigus läbi viidud inventuuriga  
Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Mustjala ja Salme 
piirkonnas. 

Andrus Lulla
volikogu nõunik

Sotsiaalprojektide tänavused toetused jagatud
8. märtsist kuni 31. märtsini toimus sot-
siaalprojektide toetuste taotluste vastuvõtt.  
Toetust said taotleda sotsiaalvaldkonnaga 
seotud mittetulundusühingud, sihtasutused 
ja seltsingud. Oodatud olid kõik taotlused, 
mille eesmärk ja tegevused toetavad vald-
kondlikku arengukava, aitavad kaasa elanike 
toimetuleku, heaolu ning nii vaimse kui ka 
füüsilise tervise parendamisele.

Sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvoo-
ru mahuks oli seekord 16 000 eurot. Täht-
aegselt laekus 16 taotlust kogusummas 
23 789 eurot. 25. mail toimunud vallava-
litsuse istungil kinnitati 2021. aasta sot-
siaalvaldkonna taotlusvooru tulemused. 
Rahastuse sai kokku 15 taotlust, millest 
täismahus rahuldati viis ja osaliselt kümme  
taotlust.

Täismahus toetatud projektid:
• Kuressaare toidupanga pilootprojekt, MTÜ 
Kaks Kala – 2000 €;
• Issanda loomaaed on kirju (Noarootsis toi-

muva õppelaagri teema), Saare Maakonna 
Arengupuuetega Inimeste Tugiühing – 1300 
€;
• Tiirimetsa Kodukultuuriseltsi Küünal ja 
Roolipiigade kultuurireis Lõuna-Eestisse, 
Tiirimetsa Kodukultuuriselts Küünal – 950 €;
• Seltsingu Orissaare Eakad vabaõhuüritused, 
Seltsing Orissaare Eakad – 850 €;
• Seeniormeeste vaimse ja füüsilise tervise 
parendamine, MTÜ Saaremaa Seeniormeeste 
Klubi – 500 €.

Osalise rahastuse saanud projektid:
• Koroona ja vaimne vägivald (jätk eelnevail 
aastail toimunud terviseüritustele), MTÜ 
Koolitus- ja nõustamiskeskus KENA – 1500 
€;
• Funktsionaaltreeningud Jalgpalliklubi FC 
Kuressaare noortele, Jalgpalliklubi FC Kures-
saare – 1500 €;
• Koolituspäevad, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiat-
sioon – 1394 €;
• Tulevase lapse abivajaduse ennetamine, lap-

se ja pere tulemuslikum toetamine perekooli 
loengute kaudu, MTÜ Aadam ja Eva – 1000 
€;
• Liikumisminutite karikavõistlus, MTÜ 
SÜGress – 1000 €;
• Talgud üksikute vanainimeste heaks, MTÜ 
Saaremaa Kamtšatka – 1000 €;
• Teadlik liikumispuudega inimene, Saare 
Maakonna Invaühing – 833 €;
• Kunstivahendite soetamine loovtegevusteks 
kunstiteraapias, MTÜ LOOVTERA – 800 €;
• Hoiame ja toetame iga võimlejat, Võimle-
misklubi Pärl – 693 €;
• Hingelt noored väärikad, Saare Maakonna 
Pensionäride Ühendus – 680 €.

On heameel tõdeda, et ka tänavu esitatud 
projektid hõlmasid kogu inimese elukaart 
ning mitmed neist olid päris uue ja huvitava 
lähenemisega.

Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist

Haridusvaldkonna projektidele jagati toetusi
Märtsis ja aprillis toimus haridusvaldkonna 
toetuste taotlusvoor. Mittetulundusühingu-
tele, sihtasutustele ja seltsingutele suunatud 
taotlusvooru maht oli 12 000 eurot ja toetuse 
ülempiiriks 1500 eurot taotleja kohta. Taot-
lusvooru prioriteediks olid nii andekate kui 
ka hariduslike erivajadustega laste ja õpilas-
te arengupotentsiaali toetavad tegevused ja  
üritused.

Projektivoorus oli hindamisel 13 taot-
lust ja komisjoni otsusel toetati 10 projekti  

kogusummas 12 000 eurot.
Taotlusvoorus esitati projekte õpitubade, 

ratastel labori, saarluse õppematerjali, kitarri- 
laagri, noorteregati, keeleõppe praktika- 
päevade ja mitmete teiste ürituste korralda-
miseks.

Tegemist oli haridusvaldkonna toetuste 
taotlusvooruga, seega otsustas hindamis- 
komisjon toetada projekte, mille tegevu-
sed ja üritused on eelkõige laste ja õpilaste 
(sh HEV lapsed, õpilased) arengupotent-

siaali toetavad, suunatud õpimotivatsioo-
ni ja vaimse tervise turgutamise ning üld-
pädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi  
tõstmiseks.

Projektide raames korraldatavatest üritus-
test leiavad endale harivaid ning arengut toe-
tavaid tegevusi paljud lapsed, õpilased kui ka 
nende õpetajad ja lapsevanemad.

Anne Põder 
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

Kodune abivajadus selgitatakse välja juba haiglas või perearsti juures
Projekti „Inimesekeskne hoolekande- ja 
tervishoiu koordinatsioonimudel“ raames  
pakuvad Kuressaare haigla juures töötav 
sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi ja Kures-
saare Perearstikeskuses tegutsev Karoliina  
Roomets varajast abi tervishoiusüsteemist 
sotsiaalvaldkonna teenustele jõudmisel. 

Olulises fookuses on abivajaja märkamine, 
parandades info liikumist kahe valdkonna 
– tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vahel. Et 
perearstide ja pereõdede vaateväljas või haig-
lasse sattunud abivajadusega inimestel oleks 
sujuv liikuda tervishoiust vajalike sotsiaal-
teenusteni. Näiteks juhul, kui inimene kir-
jutatakse haiglast välja, aga kodus hakkama- 
saamiseks vajab ta mõnda sotsiaalteenust. 
Vajalikud sotsiaalteenused selgitatakse välja 
juba inimese haiglas olemise ajal, et koju jõu-
des oleks tal vajalik tugi kohe olemas. 

Perearsti vastuvõtule tulnud inimeste pu-

hul on oluline koondada võimalikult palju 
infot inimese toevajaduse kohta, et võimali-
kult kiiresti ja mugavalt talle ka teiste vald-
kondade teenuseid tagada. Seni on toiminud 
sotsiaal- ja tervishoiusüsteem enamasti selli-
selt, et kui abivajadusega inimene vajab tuge 
mitmest valdkonnast, siis on vajaliku teenuse 
leidmine olnud peamiselt abivajaja enda või 
tema lähedaste õlul.

Projekti raames keskendume psüühika- 
häiretega lastele ja nende peredele, eakatele ja 
liikumispuudega inimestele ning igas vanu-
ses sõltuvusprobleemidega isikutele. Projekti 
jooksul soovime sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konna partneritega jõuda selgete kokku- 
lepeteni rollijaotuses ning et kõik kitsaskohad 
saaksid läbi proovitud ja projekti lõppedes 
oleks toimiv koostöömudel olemas. 

Mullu detsembris alanud projekti jooksul 
on eelkirjeldatud abi saanud viis inimest, kes 

on haiglast koju jõudes hakanud kohe saama 
sobivaid sotsiaalteenuseid. 

Meie koostööpartneriteks selle projekti 
raames on Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Valla- 
valitsus, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare 
Perearstikeskus OÜ, OÜ Muhu Perearsti- 
keskus, Salme Perearstikeskus OÜ, Perearst  
Anu Krischka, Perearst Sille Väli OÜ, Permer 
OÜ. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni  
31. detsembrini 2021. 

Abivajajad või nende lähedased võivad ka 
ise sotsiaaltööspetsialistidega ühendust võtta: 
Heleri Jõgi, tel 5750 2452, heleri.jogi@saare-
maavald.ee; Karoliina Roomets, tel 526 5520, 
karoliina.roomets@saaremaavald.ee.

Heleri Jõgi
sotsiaaltööspetsialist
Karoliina Roomets

sotsiaaltöö peaspetsialist


