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DETAILPLANEERINGUD
Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu keh-
testamine

Saaremaa Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 
2-3/1449 kehtestati Neeme külas Reediku ja Mõldri detail-
planeering (DP). DP eesmärk on ühe olemasoleva talukoha 
taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, 
ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, 
keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude 
määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga 
piirnevale supelrannale.

DP-ga jagatakse ala neljaks krundiks. Igale krundile on 
planeeritud ehitusõigus pereelamu ja 2 abihoone rajamiseks 
(maksimaalne hoonetealune pind 400 m2, maksimaalne kor-
ruselisus 2, katusekalle 35–45 kraadi, elamu maksimaalne 
kõrgus 8,5 m). Õueala ei tohi olla suurem kui hoonestatav ala. 
Juurdepääs kruntidele on lahendatud Kalmu-Kuralase-Nee-
me teelt mööda olemasolevaid pinnasteid. Kruntidele on ka-
vandatud individuaalsed puurkaevud ja reovesi puhastatakse 
biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. 
Parkimine lahendatakse krundil. DP on kooskõlas Kihelkonna 
valla üldplaneeringuga.

DP ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda 
valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplanee-
ringud/kehtestatud.

Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu algatamine ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät-
mine

Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021 otsusega nr 
1-3/60 Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu (DP) ja jättis 
algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala 
hõlmab Saaremaa vallas Mustjala külas Sirgu katastriüksust 
(katastriüksuse tunnus 48301:002:0539).

DP eesmärk on Sirgu katastriüksuse sihtotstarbe muutmi-
ne elamumaaks, olemasolevate hoonete seadustamine ehk 
ehitusõigust soovitakse elamu ja abihoonete püstitamiseks 
ning võimalikuks juurdeehituseks. DP-ga muudetakse Must-
jala valla külade üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe ja 
minimaalse krundi suuruse osas. 

DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole 
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. 
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahen-
duse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, 
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planee-
ringusse lisada.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, 
kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisu-
kohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne 
eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu 

(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 
5002).

Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontakt- 
isik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.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 otsusega on võimalik tutvuda 
tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Di-
gitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus do-
kumendiregistris www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
algatatud.

Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata  
jätmine

Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021 otsusega nr 
1-3/59 Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu (DP) ja jättis 
algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala 
hõlmab Saaremaa vallas Kübassaare külas Kopli katastriüksust 
(katastriüksuse tunnus 63401:005:0032).

DP eesmärk on välja selgitada ehitusõiguse võimalikkus 1 
elamu ja 1 abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks.

DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse  
§ 125 lg 1 p 1 ning looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.  
DP-ga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeelu-
vööndi ulatuse osas. 

DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole 
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. 
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahen-
duse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, 
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planee-
ringusse lisada.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, 
kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisuko-
hal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eel-
datavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav 
tegevus maastikukaitseala kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu 

(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 
5002).

Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontakt- 
isik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). 
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvu-
da tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308.  
Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus  
dokumendiregistris www.saaremaavald.ee/detailplaneerin-
gud/algatatud. 

VOLIKOGU
30. septembri 2021 volikogu istungil: 
• Vallavolikogu esitas pöördumise kesk-
konnaministrile seoses Laidevahe loodus- 
kaitseala laiendamise plaaniga ja tegi ette- 
paneku kaaluda täiendavate elustikinven-
tuuride läbiviimist praeguse hoiuala ter-
ritooriumil, tõestamaks rangema kaitse- 
režiimi vajadust ning kohaliku elanikkonna 
võimalikult varast ja laiapõhjalist kaasamist 
hilisemas protsessis. 
• Kinnitati Saaremaa valla 2021. aasta III 
lisaeelarve kogumahuga 1 123 944 eurot 
ning nõustuti vallavalitsuse poolt esitatud 
põhitegevuse kulu ümberkannete ja inves-
teerimistegevuse ümberpaigutustega.
• Kinnitati Saaremaa valla jäätmekava 
2021–2026, milles kirjeldatakse jäätme-
hoolduse olukorda Saaremaa vallas, sea-
takse jäätmehoolduse korraldamise ja 
arendamise eesmärgid ning kavandatakse 
tegevused eesmärkide saavutamiseks.
• Kinnitati Saaremaa valla eelarvestrateegia 
aastateks 2022–2025.
• Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 12. ok-
toobri 2018. a määrust nr 54 „Saaremaa 
valla arengukava 2019–2030“ ja kinnitati 
selle uus redaktsioon, milles on ajakohas-
tatud hetkeolukorra analüüsi, sh rahvasti-
ku, maksumaksjate ja tööhõive alapeatüki 
andmeid, ning esitatud riikliku strateegia 

„Eesti 2035“ põhiseisukohad.
• Algatati Saare maakonna arengustratee-
gia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- 
ja heaoluprofiili ülevaatamine ning muut-
mine.
• Kinnitati Saaremaa valla kogukondliku 
tegevuse arengukava 2021–2030, et taga-
da Saaremaa piirkondade tasakaalustatud 
areng ning anda kogukondadele tegutsemi-
seks selge siht ja kindlustunne.
• Kinnitati Rahandusministeeriumile esi-
tatavate projektide nimekiri, et kasutada 
Saaremaa vallale eraldatud 661 000 eurost 
COVID-19 meetme toetust valla teede ja 
tänavate remondiks.
• Anti nõusolek TTÜ Kuressaare Kolledži-
ga sõlmitud lepingu pikendamiseks ja raha-
lise kohustuse võtmiseks kolledži toetami-
seks perioodil 2023 kuni 2025 iga-aastaselt 
50 000 euroga. 
• Kehtestati Liikülas (Mustjala osavald) 
Merekivi detailplaneering.
• Jäeti algatamata Vaigu-Rannakülas  
(Kihelkonna osavald) Oki detailplaneering.
• Lõpetat i  Rootsikülas (Kihelkonna 
osavald) Muda detailplaneeringu koosta-
mine.
• Algatati Kübassaare külas (Pöide osavald) 
Kopli detailplaneering ja jäeti algatamata 

keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatati Mustjala külas Sirgu detailpla-
neering ja jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.
• Anti luba osaühingule Lauja Mets kinnis-
asja omandamiseks kinnisasja omandami-
se kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt 
Leisi piirkonna Purtsa külas.
• Anti luba osaühingule Merisiil kinnis- 
asja omandamiseks kinnisasja omandami-
se kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt 
Kaarma piirkonna Kasti külas.
• Otsustati seada otsustuskorras tasuta 
hoonestusõigus 25 aastaks MTÜ Võhma 
Kultuuri- ja Spordiselts kasuks Saaremaa 
vallale kuuluvale Võhma külas asuvale 
Võhma koolimaja kinnistule.
• Otsustati seada otsustuskorras tasu-
ta hoonestusõigus 25 aastaks MTÜ Leisi  
Kogukonnamaja kasuks Saaremaa vallale 
kuuluvale Leisi alevikus asuvale Mustjala 
mnt 3 kinnistule.
• Pikendati Saaremaa valla ja MTÜ Mäebe 
Rannaseltsi vahel 2018. aastal sõlmitud 
Saaremaa vallas asuva Mäebe külaplatsi 
kinnistu hoonestusõigusega koormamise 
lepingut ja asjaõiguslepingut 25 aastale. 
• Tunnistati kehtetuks 14 ühinenud oma- 
valitsuste varasemat määrust.

Andrus Lulla
volikogu nõunik

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 11. 
oktoobrist kuni 24. oktoobrini k.a on 
avalikul väljapanekul Kihelkonna–Pa-
pissaare tee rekonstrueerimise projekteerimis- 
tingimuste eelnõu. Kavas on olemasoleva 
tee rekonstrueerimine munakivitee säilita-

mise (restaureerimise), rekonstrueerimise 
ja konserveerimisega.

Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa 
Vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaares  
Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ette- 
panekud ja vastuväited esitada kirjalikult  

Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal 
aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või 
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. 

T ä p s e m  i n f o :  M a r i a  R e i m a l ,  
mar ia .re imal@saaremaavald.ee  või  
tel 452 5043.

Huvihariduse ja huvitegevuse projektivoor on avatud
Huvihariduse ja -tegevuse osutajad on  
oodatud esitama projekte huvihariduse ja 
huvitegevuse täiendava toetuse projekti- 
konkursile, mille eesmärk on parandada 
valla noorte huvihariduse ja -tegevuse kätte- 
saadavust, rakendada kaasaegseid meeto-
deid ning pakkuda noortele mitmekesise-
maid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, ha-
riduse, kunsti, tehnoloogia ja loodus- ning 
täppisteaduse valdkonnas.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, 
mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest 
isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallata-

vad asutused tegevusteks, mis on suunatud  
Saaremaa valla 7–19-aastastele noortele. 

Prioriteediks on tegevused, mis loovad 
osalemise võimalusi eelkõige maapiirkonda-
des; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toeta-
vad erivajadustega laste ja noorte osalemist; 
seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. 
Toetatakse juhendajate töö tasustamist ja ka 
vahendite soetamist. Toetust ei saa taotleda 
kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks 
ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste 
ehitamiseks, kinnistute, hoonete ja ruumide 
majandamiskulude eest tasumiseks.

Taotlusvooru summa on 50 000 eurot. 
Ühe taotluse minimaalne taotletav toetus-
summa on 300 eurot ja maksimaalne toetus-
summa 3000 eurot. Ühest asutusest rahas-
tatakse kokku maksimaalselt nelja projekti. 
Toetuse kasutamise aeg kuni 31.08.2022. 

Projektid tuleb esitada hiljemalt 14. ok-
toobriks Saaremaa valla iseteeninduskesk-
konnas (sisenemine valla kodulehe esilehe 
kaudu). 

Lisainfo ja küsimused:  Lindia Lallo, 
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist,  
lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 4525 5069. 

Erahuvikoolid ja spordiklubid saavad taotleda toetust
Erahuvikoolid ja spordiklubid laiendavad 
meie õpilaste võimalusi tegeleda erinevate 
huvialadega ja loovad lisavõimalusi osaleda 
ka selliste huviringide tegevustes, mida mu-
nitsipaalhuvikoolid alati ei paku. 

Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoo-
lid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud 
6–19-aastastele lastele ja noortele huvi- 
hariduse pakkumisega, saavad taotleda huvi- 
hariduse toetust. Toetuse taotlemine toimub 
Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas. 

Taotlus järgnevaks kalendriaastaks antava 
toetuse osas tuleb esitada hiljemalt 10.  
novembriks 2021.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhenda-
jate või treenerite töötasudeks, treeningpai-
kade või õpperuumide majandamiskulude 
katteks, õppevahendite soetamiseks ning 
muude õppetegevusega seotud kulude katteks.

Erahuvikool või spordiklubi on kohus-
tatud esitama oma andmed Saaremaa val-
la huvihariduse registrisse. Täpsem info 

taotlejale on Saaremaa valla kodulehel  
www.saaremaavald.ee/huviharidus. 

Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse 
ja toetatavate laste arvu pärast 2022. aasta  
vallaeelarve vastuvõtmist.

Täiendav info: erahuvikoolid: Anne  
Põder, hariduse ja noorsootöö peaspetsia-
list, tel 452 5064, e-post: anne.poder@saa-
remaavald.ee;  spordiklubid: Evelin Mesila, 
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist, tel 452 
5076, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kuulutatakse välja spordiprojektide toetuste II taotlusvoor 
Saaremaa vallavalitsus teavitab, et 19. 
oktoobril kuulutatakse välja 2021. aasta 
spordiprojektide toetuste II taotlusvoor. 
Taotlusvoor on avatud kuni 31. oktoob-
rini.  Taotlusi saab esitada Saaremaa val-
la iseteeninduskeskkonnas.

Toetust eraldatakse  spordiprojektidele, 
mis on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa 
vallas toimuvaid ja valla mainet kujunda-
vaid avalikkusele suunatud ja kogukon-
da kaasavaid projekte või esindama valda 
laiemale üldsusele väljaspool valla haldus-
territooriumi. 

Toetuse andmise eesmärk on valla ela-

nike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, 
ühistegevuse ja kestva arengu toetamine 
kooskõlas valla valdkondlike prioriteeti-
dega. Prioriteediks on tegevused, mis on 
piirkonna jaoks prioriteetsed, kas jätku-
suutlikkuse aspektist või luues innovaati-
lisi lahendusi.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kin-
nisvara ja sõiduvahendite omandamine 
ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste 
ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide 
majandamiskulude eest tasumine. Toetust 
saavad taotleda mittetulundusühingud ja 
seltsingud, kes on registreeritud või tegut-

sevad valla haldusterritooriumil. 
Toetust ei eraldata vallavalitsuse hallata-

vatele asutustele ning valla või valla osalu-
sega eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

Taotlusvooru summa on 10 000 eu-
rot. Ühe taotluse maksimaalne toetus-
summa on 1500 eurot. Ühest asutusest 
rahastatakse ühte projekti. Tähtis on, et 
varasematest projektivoorudest saadud 
toetustele on esitatud aruanne või piken-
damise taotlus.

Aivi Auga
spordinõunik  

Vallavalitsus ootab ettepanekuid mürakaardi osas
Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse-
le avaldas Saaremaa Vallavalitsus hiljuti 
OÜ Inseneribüroo Steiger koostatud Saa-
remaa valla välisõhu mürakaardi. Müra-
kaardi koostamine ja avalikustamine on 
kõigest töö esimene etapp, millele järg-
neb ka müra vähendamise tegevuskava  
koostamine. 

Jätkuvalt ootab vallavalitsus elani-
ke tagasisidet mürakaardi osas. Uu-
ringu ja vastavad lisad leiab aadressilt  

https://uldplaneering.saaremaavald.ee 
(alajaotus “Uuringud”). Tänaseni on taga-
siside jäänud üsna kasinaks ning ettepane-
kuid laekunud vähe.

Kuigi märkimisväärset müra piirväärtuse 
ületust mõõdetud asukohtades ei toimu-
nud, siis müra vähendamise tegevuskava 
saab rakendada ka teistes probleemkohta-
des, kus müra otseselt mõõdetud või mo-
delleeritud ei ole. 

Sellest tulenevalt kutsub Saaremaa vald 

üles elanikke teatama müraprobleemi-
dest, mida edaspidise müra vähendamise 
tegevuskava koostamise käigus arvestada  
saab.

Kuna müraprobleemidega hetkel tegele-
takse, siis nende lahendamine on kindlasti 
praegu ka märksa tulukam, kui aasta või 
kahe pärast. 

Müraprobleemidest ja ettepanekutest  
palun teatada e-kir ja teel  aadressi l  
siim.kuusik@saaremaavald.ee. 


