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VALLAVOLIKOGU

24. märtsi 2022. a  
volikogu istungil 
Enne volikogu istungit andis AS Elektrilevi juha-
tuse liige Rasmus Armas ülevaate elektrivõrkude 
olukorrast ja arengutest Saaremaa vallas ning vastas 
volikogu liikmete küsimustele.

Infotunnis andis vallavanem Madis Kallas üle-
vaate Saaremaa Vallavalitsuse tegevustest seoses 
Ukraina sõjapõgenikega ja vastas volikogu liikmete 
küsimustele.

Istungil: 
• kinnitati uus mittetulundustegevuse toetamise 

kord, millega kehtestatakse Saaremaa valla eelarvest 
mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbe-
liste toetuste taotlemine, läbivaatamine, andmine ja 
kasutamine. Uue korraga tagatakse valla eelarvest 
antavate toetuste võimalikult väikese halduskoor-
musega menetlemine, läbipaistvus ja selgus.

• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 
2017. a määrust nr 3 „Palgajuhend“.

• nõustuti Leisi Kooli ja Pärsama lasteaia üm-
berkorraldamisega nii, et hiljemalt 31. augustiks 
2022 liidetakse Pärsama Lasteaed Leisi Kooliga ja 
kool jätkab tegutsemist koolieelse lasteasutuse ja 
põhikoolina.

• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 
2018. a määrust nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesan-
nete delegeerimine“.

• lõpetati Pöide Maarja Kiriku Sihtasutuse tege-
vus selle nõukogu 19.02.2022. a otsuse alusel.

• tunnistati kehtetuks Orissaare Vallavolikogu 
17. jaanuari 2006. a otsusega nr 29 kehtestatud 
Randküla Papa-Reedika detailplaneering.

• lõpetati Orissaare piirkonna Jaani küla Vana- 
Lahe detailplaneeringu koostamine.

• algatati Pihtla piirkonna Tirbi küla Piiri detail-
planeering ja otsustati jätta algatamata keskkonna-
mõju strateegiline hindamine.

• tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Valla-
volikogu 23.01.2008. a otsusega nr 3 kehtestatud 
Praakli küla Lootuse detailplaneering Eliste tee 3 
katastriüksuse osas.

• tunnistati kehtetuks Kärla Vallavalitsu-
se 16.08.2013. a korraldusega nr 94 kehtestatud  
Rahvamaja detailplaneering.

• tunnistati kehtetuks Kärla Vallavolikogu 
31.10.2014. a otsusega nr 42 kehtestatud Kaugkütte 
detailplaneering. 

• tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linna-
valitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 
kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II 
etapp“ Merikotka tn 55 (krunt positsiooniga 26) 
katastriüksuse osas.

• võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 
Lümanda piirkonna Atla küla Elda vaatluspunkti 
detailplaneering. 

• algatati Kihelkonna piirkonna Abula küla Tiiru 
detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneerin-
gu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

• võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 
Leisi piirkonna Laugu küla Angervaksa detailpla-
neering.

• ei algatatud Pihtla piirkonna Tirbi küla Kõutsi 
II detailplaneeringut.

• nimetati volikogu aseesimees Kristiina Mari-
puu Saaremaa valla esindajaks MTÜ Eesti Saarte 
Kogusse.

• valiti salajasel hääletamisel volikogu revisjo-
nikomisjoni uueks esimeheks Terje Nepper ja ase- 
esimeheks Boris Lehtjärv. 

Andrus Lulla
volikogu nõunik

Projekteerimistingimuste 
avalik väljapanek 
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 8. aprillist kuni  
22. aprillini on avalikul väljapanekul:

Randkülas Papa-Reedika projekteerimistingi-
muste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse 
võimalus ilma detailplaneeringut koostamata (pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida 
krundile olemasolevale hoonele laiendus üle 33%. 

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa 
Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise 
menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Val-
lavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse 
(HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutami-
seks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Eelnõuga on võimalik tutvuda aadressil www.saa-
remaavald.ee/projekteerimistingimuste-avalik-valja-
panek või kohapeal Saaremaa vallavalitsuses Tallinna 
10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada 
kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadres-
sil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna 
tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Maria Reimal 
(maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043) 

DETAILPLANEERINGUD
Mändjala külas Männivälja detailplaneerin-
gu avalik väljapanek  

Saaremaa vald korraldab Mändjala külas 
Männivälja detailplaneeringu (DP) avaliku väl-
japaneku. Männivälja DP võeti vastu Saaremaa 
Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 
2-3/424. DP ala hõlmab elamumaa sihtots-
tarbega Männivälja tee 1 (34801:008:0552), 
Männivälja tee 2 (34801:008:0558), Män-
nivälja tee 3 (34801:008:0553), Män-
nivälja tee 4 (34801:008:0559), Män-
n i v ä l j a  t e e  5  ( 3 4 8 0 1 : 0 0 8 : 0 5 5 4 ) , 
Männivä l ja  tee 6 (34801:008:0560), 
Männivä l ja  tee 7 (34801:008:0555), 
Männivälja tee 8 (34801:008:0561) Män-
nivälja tee 9 (34801:008:0556), Män-
n ivä l j a  tee  10 (34801:008:0562)  j a 
Männivälja tee 11 (34801:008:05527) katast-
riüksuseid, transpordimaa sihtotstarbega Män-
nivälja tee katastriüksust (34801:008:0551) 
j a  osa l i se l t  maatu lundusmaa  s ihtots-
tarbega Kadar iku  (34801:008:0341), 
A r m a n n i  ( 3 4 8 0 1 : 0 0 8 : 0 3 5 1 )  j a 
Ho lger i  (34801:008:0422)  katast r i - 
üksuseid. 

DP eesmärk on olemasolevate elamumaa 
maaüksuste jagamine, ehitusõiguse määra-
mine, teede ning liikluskorralduse planeerimi-
ne, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse mää-
ramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse 
määramine. DP on kooskõlas kehtiva Kures-
saare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühis- 
planeeringuga.

DP-ga krunditakse ümber olemasolevad ela-
mumaa sihtotstarbega katastriüksused (moo-
dustatakse kokku 21 elamumaa, üks transpor-
dimaa, üks üldkasutatava maa sihtotstarbega 
ning üks tootmismaa sihtotstarbega katastri-
üksus). Elamumaa suurused jäävad vahemikku 
2839–6883 m2. Hoonete maksimaalne ehitise-
alune pind on 250 m2 (lisaks on lubatud rajada 
kuni 2 kuni 20 m2 suurust väikeehitist). Luba-
tud hoonete suurim arv on 3 (lisaks 2 väike- 
ehitist), kõrgus elamul kuni 8 m, abihoonetel 
kuni 6 m, elamu korruselisus 1 põhikorrus ja  
1 katusekorrus.

Üldkasutatava maa katastriüksusele on luba-
tud rajada külaplatsi jaoks vajalikke rajatisi (nt 
külakiik, lõkkeplats, varjualune), puurkaev ning 
alajaam. Piirete rajamine on lubatud nii katastri-
üksuse piirile kui ka õueala ümber. Hoone paigu-
tamiseks tuleb eelistada olemasolevaid lagen-
dikke. Keelatud on lageraie ja põhjendamatult 
olemasoleva puistu ja alustaimestiku kahjusta-
mine. Olemasolevad kuivenduskraavid säilita-
takse ja korrastatakse. 

Juurdepääs planeeringualale on Kuressaa-
re-Sääre tugimaanteelt nr 77 mööda Leebe-
metsa teed (kohalik tee nr 2700038), Ohaka 
teed (tee nr 2700037) ja Tiitsumetsa taluteed 
(tee nr 2700581). Juurdepääsu tagamiseks on 
seatud tähtajatud servituudid planeeritavate 
kinnistute kasuks. Edaspidi on võimalus vallaga 
kokkuleppel määrata nimetatud teed avalikuks  
kasutuseks. 

Teedele on kavandatud tolmuvaba kate. 
Leebemetsa tee tuleb koostöös omavalitsu-
se ja lähipiirkonna arendajatega renoveerida 
nõuetekohaseks. Seletuskirjas on toodud Lee-
bemetsa tee liiklusmõju analüüs. Liiklussage-
dus ei suurene Leebemetsa teel oluliselt ning 
tee rekonstrueerimisel nõuetele vastavaks ei 
mõjuta liikluskoormuse suurenemine tee läbi-
laskevõimet. Servituutide seadmise vajadus: 
planeeritud on puurkaevu hooldusala, kanali-
satsiooni reoveepumpla, alajaam, madalpinge 
maakaabel, keskpinge maakaabel, veetorustik, 
kanalisatsioonitorustik, tuletõrjevee mahuti ja  
juurdepääsutee. 

Elektrivarustuse tagamiseks tuleb planee-
ringualale rajada uus alajaam. Veevarustus ta-
gatakse kruntidele positsiooniga 23 ja 24 ra-
jatavate puurkaevude baasil. Ühispuurkaevude 
haldamine toimub maaomanike (kaevu kasuta-
jate) omavahelisel kokkuleppel. Kanalisatsioon 
ühendatakse olemasoleva ühiskanalisatsioo-
ni võrguga, mille liitumispunkt asub Mändja-
la kergtee T18 kinnistul. Kanalisatsioonitorus-
tik tuleb projekteerida tervikliku lahendusena  
Vana-Värava ja Männivälja tee arendustel ühi-
selt. Planeeritud hoonete küte lahendatakse 
lokaalsena hoonete projekteerimise käigus kas 
elektri-, vedel- või tahkeküttena (sinna alla kuu-
lub ka soojuspump). Metsaga kaetud kruntidel 
on lubatud rajada vaid puuraukudega maakütte- 
süsteemid.

DP avalik väljapanek toimub 22.04.–
05.05.2022. DP materjalidega on võimalik 
tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/vastuvoetud ja paber-
kandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Ku-
ressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik 
Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 
452 5093). DP avaliku väljapaneku jooksul on 

igal isikul õigus avaldada DP lahenduse koh-
ta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esi-
tada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele 
e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee või  
paberkandjal. 

DP avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu toimub 11.05.2022 kell 16.00  
Saaremaa vallamaja II korruse suures saa-
lis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul 
arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud 
kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti 
nende kohta. 

Muratsi külas Kingu detailplaneeringu ava-
lik väljapanek  

Saaremaa vald korraldab Muratsi külas Kin-
gu detailplaneeringu (DP) avaliku väljapaneku. 
Kingu DP võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 
22.03.2022 korraldusega nr 2-3/423. DP ala 
hõlmab Muratsi külas Kingu katastriüksust (ka-
tastritunnusega 27003:003:0616, sihtotstarve 
maatulundusmaa 100%, pindala 2,60 ha). DP 
eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu 
koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskor-
ralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, 
trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, 
haljastuse põhimõtete määramine, keskkonna-
tingimuste seadmine, seadustest ja teistest õi-
gusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituu-
tide ulatuse määramine. DP on kooskõlas kehtiva 
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi  
ühisplaneeringuga.

DP-ga moodustatakse 1 maatulundusmaa 
krunt ja 1 transpordimaa krunt. Maatulun-
dusmaa krundile on lubatud ehitada 1 ela-
mu (kuni 2 korruselisena, kõrgus kuni 8 m) 
ja kuni 3 abihoonet (ühekordsetena, kõrgus 
kuni 6 m). Maksimaalne ehitisealune pind on 
400 m². Parkimine lahendatakse krundisi-
seselt . Säilitada maksimaalselt olemasole-
vat metsa. Piirdeaed on lubatud vaid ümber 
õueala. Transpordimaal asuv tee peab olema 
tolmuvaba kõvakattega. Juurdepääs planee-
ritavale alale tagatakse 2700122 Puhkeplat-
si tee T1 kinnistult ning 2700121 Vani tee 
T1, Saadu, Antu, Männimäe, Mäe, Koidumaa, 
Arumäe ja Vani tee katastriüksuseid läbivalt  
erateelt. 

Nimetatud juurdepääsuteele algatatakse 
asjaosaliste maaomanikega menetlus tee ava-
likuks kasutuseks seadmise kohta. Elektriva-
rustus tagatakse perspektiivsest alajaamast 
Vani teel. Veevarustus lahendatakse puurkaevu 
baasil, kanalisatsioon omapuhastiga või reo-
vee kogumismahutiga. Kinnistu sademevesi 
on planeeritud immutada krundi haljasalale. 
Planeeritakse Vani tee katastriüksusele isik-
liku kasutusõiguse servituuti Elektrilevi OÜ  
kasuks. 

DP avalik väljapanek toimub 22.04.–
05.05.2022. DP materjalidega on võimalik 
tutvuda valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/vastuvoetud ja paberkandjal 
Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaa-
re) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret 
Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 
5093). 

DP avaliku väljapaneku jooksul on igal isi-
kul õigus avaldada DP lahenduse kohta ar-
vamust. Ettepanekud ja vastuväited esita-
da kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele 
e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee või  
paberkandjal. 

DP avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu toimub 12.05.2022 kell 16.00  
Saaremaa vallamaja II korruse suures saa-
lis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul 
arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud 
kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti 
nende kohta. 

Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu 
avalik väljapanek 

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsu-
sega nr 1-3/26 võeti vastu ja suunati avali-
kule väljapanekule Laugu küla Angervaksa de-
tailplaneering (DP). DP ala asub Laugu külas ja 
hõlmab Angervaksa katastriüksust tunnusega 
40301:003:0444. DP eesmärk on ehitusõiguse 
ja arhitektuursete tingimuste määramine ela-
mu ja abihoonete rajamiseks ning selleks ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku te-
gemine.

DP-ga ei kavandata kruntide moodusta-
mist . Olemasolevale elamumaa sihtotstar-
bega katastriüksusele antakse ehitusõigus 
kuni 3 hoone rajamiseks (1 elamu ja 2 kõr-
valhoonet , sh kaks olemasolevat ebasea-
duslikult rajatud hoonet) kokku maksimaal-
se ehitisealuse pinnaga 200 m². Lubatud 
hoone maksimaalne kõrgus on elamul 8 m, 
kõrvalhoonel 5 m. Planeeringualale on juur-
depääs Orissaare-Leisi-Mustjala teelt möö-
da olemasolevat teed üle Merela kinnistu. 

Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Pla-
neeringualal on puurkaev, mille hooldusala 
ei ole tagatud, mistõttu planeeritakse uus 
puurkaev. Planeeringualal on olemasolev 
kogumismahuti, täiendavalt on lubatud ra-
jada omapuhasti .  Krundi l  on olemasolev  
elektriliitumine.

Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ette-
panek tehakse planeeritava hoonestusala ulatu-
ses. DP-ga tehakse ettepanek Leisi valla üldpla-
neeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi 
ulatuses.

DP avalik väljapanek toimub 25.04–
25.05.2022. DP-ga on võimalik tutvu-
da valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/vastuvoetud ja paber-
kandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, 
Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontakt- 
isik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,  
tel 452 5094). 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus 
avaldada DP kohta arvamust. Arvamust saab 
esitada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Val-
lavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti 
aadressil vald@saaremaavald.ee.

DP avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu toimub 07.06.2022 kell 16.00 
Saaremaa vallamaja II korruse suures saa-
lis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul 
arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud 
kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti 
nende kohta.  

Tirbi külas Piiri detailplaneeringu algatami-
ne ja keskkonnamõju strateegilise hindami-
se algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu algatas 24.03.2022 
otsusega nr 1-3/19 Tirbi külas Piiri detailplanee-
ringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju 
strateegilise hindamise. DP ala suuruses u 1,3 ha 
hõlmab Tirbi külas Piiri katastriüksuseid tunnus-
tega 59201:005:0224 ja 59201:005:0342. 

DP eesmärk on anda ühe elamu ja abihoone-
te ehitusõigus. DP algatatakse § 125 lõike 3 ja 
§ 142 lõige 1 punkti 3 alusel, kuna Pihtla valla 
rannaala üldplaneeringuga määratud elamute 
vahelist miinimumkaugust ei ole võimalik ehi-
tusõiguse andmisel tagada. DP algatamise het-
keks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja 
DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid 
uuringuid. 

Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et 
planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja 
teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise 
vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse 
lisada.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti 
algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud 
eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP-ga kavan-
datava tegevuse elluviimisega ei kaasne eelda-
tavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koosta-
mise osapooled

Koostamise algataja ja kehtestaja on Saare-
maa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, 
raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).

Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalit-
sus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saa-
remaavald.ee, tel 452 5094).

DP koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek 
Himmist, indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).

DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmise ot-
susega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa 
vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt 
on otsus kättesaadav Saaremaa valla kodu- 
lehel www.saaremaavald.ee/detailplaneerin-
gud/algatatud.

Ninase külas Lambakivi detailplaneeringu 
kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 22.03.2022 kor-
raldusega nr 2-3/421 kehtestati Ninase külas 
Lambakivi detailplaneering (DP). Planeeringuala 
hõlmab Ninase külas Lambakivi katastriüksust 
tunnusega 48301:001:0152. 

DP eesmärk on planeeringuala jagamine ela-
mumaa kruntideks ning moodustatavatele krun-
tidele ehitusõiguse määramine elamute ja abi-
hoonete rajamiseks. DP-ga moodustatakse 5 
üksikelamumaa krunti. Suurim lubatud hoonete 
arv krundil on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), 
suurim lubatud ehitisealune pind 350 m2. Hoo-
nete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m 
ja abihoonel 5,5 m. Planeeringualale on juurde- 
pääs Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt . 
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud  
lokaalselt. 

DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP keh-
testamisega ei kaasne olulisi mõjusid sotsiaalsele 
ja looduslikule keskkonnale. 

DP materjalide ja selle kehtestamise otsusega 
on võimalik tutvuda valla kodulehel https://gis.
saaremaavald.ee/failid/DP/DP-18-008/.


