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DETAILPLANEERINGUD 

Sääre külas Männituka detailplaneeringu  
algatamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 18.01.2022. a korral-
dusega nr 2-3/78 algatati Sääre külas Männituka 
detailplaneering (DP). DP eesmärk on majutushoo-
ne (peahoone) ja 3 kõrvalhoone ehitamine. Pla-
neeringuala suurus on u 2,6 ha ning hõlmab Sää-
re külas Männituka katastriüksust (katastritunnus 
80701:003:0739, sihtotstarve maatulundusmaa 
100%, pindala 2,59 ha).

DP on kooskõlas kehtiva Torgu valla ranna-ala-
de osaüldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskirja 
p 8.3. kohaselt on ärimaa reserveerimise ja aren-
damistingimuste puhul välja toodud, et elamumaal 
ärilistel eesmärkidel ehitamiseks on vallavalitsusel 
õigus nõuda detailplaneeringut. DP algatamiseks 
teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus 
puudub. DP algatamise korraldusega on võima-
lik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saare-
maavald.ee/detailplaneeringud/algatatud. 

Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe  
detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Val laval itsuse 25.01.2022. a  
korraldusega nr 2-3/105 kehtestati Sikas-
saare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailpla-
neering (DP). DP ala suurus on u 3,3 ha ja hõl-
mab Sikassaare külas elamumaa katastriüksusi 
Männimetsa tn 1 (27003:001:0224), Män-
nimetsa tn 2 (27003:001:0225), Männi- 
metsa tn 3 (27003:001:0226),  Männi- 
metsa tn 4 (27003:001:0227),  Männi-
metsa tn 5 (27003:001:0228),  Männi-
metsa tn 6 (27003:001:0229),  Männi- 
metsa tn 8 (27003:001:0231),  Männi-
metsa tn 10 (27003:001:0233), Männi- 
metsa tn 15 (27003:001:0236),  Põl lu- 
vahe tn 1 (27003:001:0254),  Põ l luva-
he  tn  3  (27003:001:0255) ,  Põ l luvahe 
t n  5  ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 6 ) ,  P õ l l u v a h e 
tn 7 (27003:001:0257), Põl luvahe tn 9 
( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 8 ) ,  Põ l l u v a h e  t n  1 1 
(27003:001:0259) ja  Männituka põik 8 
(27003:001:0253) ning transpordimaa katastri-
üksust Männimetsa tänav (27003:001:0221). DP 
eesmärk on olemasolevate krundipiiride muutmine, 
sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine ning kesk-
konnatingimuste seadmine. 

Männimetsa ja Põlluvahe DP muudab osaliselt 
kehtetuks alal kehtinud Andruse DP (kehtestatud 

Kaarma Vallavolikogu 25.02.2004. a otsusega nr 
194). DP-ga muudetakse olemasolevate katast-
riüksuste piire. Lubatud on ehitada üks elamu ja 
kuni kolm abihoonet. Elamutel Põlluvahe tänava 
ääres peab olema osaliselt või kogu mahus 2 kor-
rust (kõrgus lubatud kuni 9 m, katusekalle 5-30°,  
katusetüübiks lame-, pult- ja madal viilkatus), üle-
jäänud elamutel kuni kaks korrust. 

Männimetsa, Männituka tn ja Männituka põik tä-
naval olevatel hoonetel katusekalle 30-45°, katu-
setüübiks on lubatud viilkatus. Hooned orienteerida 
paralleelselt tänavaga. Maksimaalsed ehitisealused 
pinnad kruntidel on vahemikus 225-300 m². Säili-
tada maksimaalselt olemasolevat metsa. Juurdepääs 
kruntidele on kavandatud Põlluvahe ja Männimetsa 
tänavatelt. 

Teed peavad olema tolmuvaba kattega (tänava-
kivi, kahekordse pindamisega kate või asfaltkate). 
Teed ehitab välja ja hooldab kuni Saaremaa vallale 
üleandmiseni arendaja – Ehitusmees OÜ. Elektriva-
rustus on tagatud kõikidel planeeritavatel elamu- 
kruntidel. Sidevarustuse, telefoni ja internetiühen-
dus DP alal lahendatakse kas Wifi või mobiilse  
interneti kaudu. 

Elamukruntidele on rajatud liitumispunktid AS-
iga Kuressaare Veevärk vee- ja kanalisatsioo-
nitorustikega liitumiseks (käesoleval ajal on te-
gemist arendaja omandis olevate torustikega). 
Täiendavad liitumispunktid nähakse ette kruntidele  
pos 5,11,12,14 ja 15. Kanalisatsioonitorustik on 
planeeritud isevoolsena. 

DP on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla 
kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP ja selle keh-
testamise korraldusega on võimalik tutvuda valla 
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detail-
planeeringud/kehtestatud.

Murika külas Merimetsa detailplaneeringu keh-
testamine 

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsuse-
ga nr 1-3/10 kehtestati Murika külas Merimetsa 
detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab  
Murika külas Merimetsa katastriüksust tunnusega 
71401:001:0366. DP eesmärk on elamu ja abihoo-
nete planeerimine ning selleks ranna ehituskeelu- 
vööndi vähendamine.  

DP-ga planeeritakse olemasolevale katastri- 
üksusele hoonestusala ja antakse ehitusõigus 1 
elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku mak-
simaalse ehitisealuse pinnaga 350 m2. Veevarustus 

ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs 
planeeringualale on lahendatud Metsküla – Meiuste 
riigimaanteelt nr 21128 servituudi seadmisega. 

DP-ga muudetakse Leisi üldplaneeringut ranna 
ehituskeeluvööndi ulatuses. 

DP ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tut-
vuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtestatud.

Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu eskiisla-
henduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021. a 
otsusega nr 1-3/60 Mustjala külas Sirgu detail-
planeeringu (DP). DP eesmärk on ehitusõiguse 
määramine olemasoleva elamu ja abihoone sea-
dustamiseks ning võimalikuks juurdeehituseks, tehno- 
võrkude planeerimine, juurdepääsu ja parkimise la-
hendamine, servituutide vajaduse määramine, hal-
jastuse ja heakorra tingimuste määramine. DP on 
Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev maa 
juhtotstarbe ja krundi miinimumsuuruse osas. 

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 
lg 5 teatame, et Mustjala külas Sirgu DP eskiis-
lahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 
18.02–20.03.2022. 

DP materjalidega on võimalik tutvuda paber-
kandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kures- 
saare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik  
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,  
tel 452 5094) ning valla kodulehel aadressil 
https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-21-
015/.

Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku 
väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu 
kohta arvamust. 
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tule-

muste avalik arutelu toimub 22.03.2022. a kell 
16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. 
Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väl-
japaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma 
seisukohti nende kohta.

Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu 
detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega 
nr 1-3/9 kehtestati Sikassaare külas Uuevärava, Tii-
gi ja Sarapupõllu detailplaneering (DP). DP ala suu-
rus on u 24 ha ja hõlmab Uuevärava (katastritunnus 
27003:001:0116, 100% maatulundusmaa, suurus 
8,80 ha), Tiigi (katastritunnus 27003:001:0568, 

100% maatulundusmaa, suurus 6,54 ha) ja Sara-
pupõllu (katastritunnus 27003:001:0139, 100% 
maatulundusmaa, suurus 8,27 ha) katastriüksuseid. 
DP eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse määramine 
elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaa-
ma ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete 
määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside 
ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine 
olemasolevatega.

DP-ga uusi krunte ei moodustata ja katastriük-
suse piire ei muudeta. Uuevärava kinnistule planee-
ritakse elektrituulik Vestas 52/850 maksimaalse 
võimsusega 0,85 MW, torni kõrgusega kuni 65 m, 
rootori diameetriga kuni 32 m. Tuuliku suurim luba-
tud kõrgus maapinnast on 81,1 m ja absoluutkõrgus 
82,6 m. Elektrituulik ühendatakse Sarapupõllu kin-
nistul asuva alajaamaga. Elektrikaablite rajamiseks ja 
hooldamiseks seatakse reaalservituudid. 

Tiigi kinnistule planeeritakse kuni kuus aasta- 
ringselt kasutatavat tööstuslikku kasvuhoonet põl-
lumajandussaaduste tootmiseks, maksimaalse ehiti-
sealuse pinnaga 2025 m². Piirete rajamist ei planee-
rita. Tiigi katastriüksusele rajatakse kasvuhoonete 
kastmisvee saamiseks puurkaev. 

Sarapupõllu kinnistule planeeritakse kuni kuus 
tootmistegevust teenindavat konteinerit (aju-
tised ehitised) ja elektrivarustuse rajatised, mak-
simaalse ehitisealuse pinnaga 650 m² (sh kaks 
olemasolevat elektrituulikut kokku ehitisealuse 
pinnaga 450 m²). Konteinerid ja elektrivarustuse 
rajatised teenindavad planeeringualale kavanda-
tud kasvuhooneid, milles planeeritakse köögiviljade 
kasvatust. Konteinerid rajatakse vastavalt tüüppro-
jektile, maksimaalse kõrgusega 2,5 m. Piirete raja-
mist ei planeerita. Kanalisatsioonisüsteemi alale ei 
planeerita. Arendajal on kohustus tagada poldriala  
kuivendamine. 

Planeeringuala on kasutuses heinamaana. Juurde- 
pääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Kures-
saare – Sikassaare teelt nr 21140 läbi eravalduses 
olevate juurdepääsuteede (üle Marguse, Haagi, Me-
talliääre, Liivaääre, Soomi ja Kuressaare metskond 
90 kinnistute). Juurdepääsu tagamiseks seatakse 
reaalservituut. 

DP on vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla 
kontaktvööndi ühisplaneeringuga, seega menetle-
takse DP-d üldplaneeringut muutvana. DP ja selle 
kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda valla 
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detail-
planeeringud/kehtestatud.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajava-
hemikul 07.02.2022 kuni 21.02.2022 on 
avalikul väljapanekul:

• Kudjape aleviku Ranna ja Mereääre 
detailplaneeringu (DP) projekteerimis-
tingimuste eelnõu, millega täpsusta-
takse DP maa-alal asuva Kannikese 20 
kinnistu DP-ga planeeritud tehnosüs-
teemi lahendust DP-järgse lokaalse pui-
du- või elektrikütte asemel maakütte  
projekteerimiseks.

• Sikassaare küla Põlluvälja, Karli I, 
Karli II, Priidu ja Kalevi maaüksuste 

DP alal asuva Niidupõllu tee 8 kinnis-
tu DP-järgse hoonestusala tingimusi, 
DP-ga kavandatud hoone arhitektuu-
rilisi ja kujunduslikke tingimusi ning 
haljastuse, heakorra või liikluskorral-
duse põhimõtteid täpsustav projektee-
rimistingimuste eelnõu, millega või-
maldatakse Niidupõllu tee 8 kinnistule 
planeeritud hoonestusala suurendada 
kuni 10% selle esialgsest lahendusest, 
hoonestusala suurendamisega seotud 
liikluskorralduse ja haljastuse lahenduse 
ning hoone arhitektuuriliste tingimuste  

muutmist.
Eelnõudega on võimalik tutvuda valla- 

valitsuse kodulehel www.saaremaavald.
ee ja Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal 
Tallinna tn 10 infolauas. Ettepanekud ja 
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa 
Vallavalitsusele paberkandjal aadressil 
Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti 
aadressil vald@saaremaavald.ee.

Eelnõu materjale saab tutvumiseks 
küsida piirkonna arhitektilt: Inge-Ly  
Ansip, inge-ly.ansip@saaremaavald.ee,  
tel 4525041.

VOLIKOGU

27. jaanuari 2022. a volikogu istungil:  
• võeti vastu Saaremaa valla 2022. a eelarve kogumahuga 
69 022 209 eurot, lubades vallavalitsusel võtta lühiajalist laenu 
kuni 1,5 miljonit ja investeerimislaenu kuni 5,5 miljonit eurot.
• anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Orissaare 
alevikus munitsipaalomandis olevale Aasa kinnistule  
AS Saare Kütus kasuks tanklateenuse osutamiseks. 
• kinnitati Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030  
tegevuskava aastateks 2022–2025.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 30. septembri 2021. a  
otsust nr 1-3/53 „Saare maakonna arengustrateegia 2019–
2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaa-
tamise ning muutmise algatamine“ ja määrati nende esita-
mise uueks tähtajaks maakonna vallavolikogudele 2022. a  
novembrikuu. 
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a  
otsust nr 1-3/69 „Saare maakonna turismi arengustrateegia 
koostamise algatamine“ ja määrati turismi arengustratee-
gia esitamise tähtajaks maakonna vallavolikogudele 2022. a  
aprillikuu. 
• nimetati Saaremaa valla esindajad Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
• jäeti algatamata Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel bio-
gaasi tootmiskompleksi detailplaneering.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26. mai 
2003. a otsusega nr 31 kehtestatud Ula küla Randoja detail-
planeering Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste 
osas.
• tunnistati kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 26. veeb-
ruari 2015. a otsusega nr 9 kehtestatud Uus tn 20 ja 20a  
detailplaneering. 
• kehtestati Kaarma piirkonna Sikassaare küla Uuevärava, 
Tiigi, Sarapupõllu ja Leisi piirkonna Murika küla Merimetsa 
detailplaneeringud.
• anti luba Conversio Design OÜ-le kinnisasja omandami-
seks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 
6 kohaselt Torgu piirkonna Kaavi külas.
• suunati volikogu otsuse eelnõu „Kinnisasjade vahetamine“ 
II lugemisele EKRE fraktsiooni ettepanekul.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a 
määrust nr 11 “Pädevuse delegeerimine” seoses veeseaduse 
ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatustega.
• viidi läbi Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a  
määruse nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“ muutmise 
eelnõu I lugemine ja suunati see II lugemisele. 

Andrus Lulla
volikogu nõunik

Energiakulu hüvitiste 

taotluste vastuvõtt jätkub 
S aaremaa vallas on energiakulu hü-

vitamise taotlusi vastu võetud kolm 
nädalat. Selle aja jooksul on esita-

tud 800 elektroonilist ja 434 paberkand-
jal taotlust, kokku 1234. Menetletud on 
1044 taotlust ja välja makstud 884 posi-
tiivse otsuse saanud taotlust kogusummas 
115 669 eurot.

Riigi poolt on välja töötatud täiendav 
energiakulude meede elektri- ja gaasiar-
vetele. Elektrikulude hüvitamiseks on 
kehtestatud hinnapiir, millest ülejääva 
osa riik eratarbijale automaatselt kom-
penseerib. Hinnalagi kodutarbijatele on 
12 senti kWh kohta elektritarbimise-
le kuni 650 kW/h kuus. See tähendab, 
et kui elektri hind kas börsil või fiksee-
ritud hinnaga paketis ületab 12 sen-
ti, maksab selle osa 650 kW/h ulatuses 
elektriarvest kinni riik. Hüvitusperiood 
on jaanuar kuni märts 2022. Tarbija ise 

kompensatsiooni saamiseks midagi te-
gema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, 
kus hinnalage ületav osa on juba maha  
arvestatud. 

Jätkub ka juba kehtiv, sihitud meede 
energiahinna tõusu kompenseerimiseks 
perioodi september 2021 kuni märts 2022 
arvetele.

Taotlusi saab esitada iseteeninduskesk-
konnas (iseteenindus.saaremaavald.ee), 
saata e-postile (vald@saaremaavald.ee) ja 
soovi korral ka paberkandjal (maal piir-
kondlikes teenuskeskustes, Kuressaares 
Tallinna tn 10 asuvas vallavalitsuse sot-
siaalosakonnas). 

Toetuse taotlemisel tuleb esitada taotle-
tavate kuude elektriarved. Toetust on või-
malik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, 
s.t veebruaris 2022 saab taotleda toetust 
2021.a septembri, oktoobri, novembri, 
detsembri ja 2022. a jaanuari tarbimise 

alusel koostatud arvete osas. Märtsis 2022 
saab taotleda toetust 2021. a oktoobri, no-
vembri, detsembri ning 2022. a jaanuari 
ja veebruari tarbimise alusel koostatud 
arvete osas. Aprillis ja mais 2022 saab 
taotleda toetust 2021. a novembri, det-
sembri ning 2022. a jaanuari, veebruari ja 
märtsi tarbimise alusel koostatud arvete  
osas.

Edastan siinjuures Siseministeeriumi 
rahvastikutoimingute osakonna palve.

Kui pöördute energiakulude hüvita-
miseks kohaliku omavalitsuse poole ja 
avastate, et Teie tegelik elukoht ei vasta 
rahvastikuregistris olevale elukohale, siis 
tuleks andmed korrastada. Elukoha re-
gistreerimise kohta leiate infot: www.sise-
ministeerium.ee/elukohateate-esitamine. 

Thea Raik 
energiakulude hüvitamise projektĳuht


