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Sissejuhatus  
 

Saaremaa valla spordi arengukava on strateegiline dokument, mis määrab valdkonna arengu 
põhisuunad aastateks 2020-2030. Käesoleva arengukava koostamise algatas Saaremaa 
vallavolikogu 28. veebruaril 2019. aastal otsusega nr 1-3/19 eesmärgiga aidata kaasa spordiga 
tegelevate organisatsioonide ühendamisele, asutuste ja entusiastide tegevuste 
koordineerimisele, et luua suuremat omavahelist koostööd ja sünergiat. Arengukava võimaldab 
vaadata pikemas perspektiivis tulevikku ja on osapooltele igapäevatöös abiks, et järgida 
kokkulepitud pikaajalisi eesmärke.  

Käesolevas arengukavas on fookuses sporditegemise võimaluste laiendamine, eelkõige 
elukohalähedaste spordirajatiste väljaarendamise ja kasutuselevõtu kaudu, suurema osa  
elanikkonna kaasamine kehalistesse tegevustesse ja sporditegevuse kvaliteedi tõstmine.  

Sport on rahvusliku kultuuri lahutamatu osa. Sportimine ja liikumisharrastus on inimeste 
vaimse ja kehalise tegevuse oluline osa, mis annab elujõudu ja tugevdab tervist. Mida tervem 
on  iga inimene, seda tugevam ja võimekam on kogukond. Sportliku eluviisi tunnustamine ja 
propageerimine väärtustab inimese tervist kui riigi tähtsaimat ressurssi.  

Saaremaal on loodud head eeldused saarluse elujõu hoidmiseks ja arendamiseks. Saare 
maakonda peab turvaliseks elukohaks 97% 15–70-aastastest elanikest (maakonna tervise ja 
heaolu ülevaade 2018, Tervise Arengu Instituut), millega ollakse Eesti kõige turvalisem 
elupaik. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on luua saarlastele võimalikult head ja võrdsed 
tingimused ning ühendused võrreldes mandri-Eestiga, saamaks osa kultuuri- ja spordielust. 
Saareline eraldatus ei tohi saada takistuseks.  
  
Spordi kaudu on võimalik luua olulist lisaväärtust nii regionaalses arengus, turismis kui ka 
ettevõtluses. Erinevate piirkondade kuvand on sageli seotud regioonis toimuva kultuuri- või 
spordisündmusega. Järjest  tähtsamaks kujuneb  sportimistingimuste olemasolu piirkondades, 
mis omakorda mõjutab  elanike motivatsiooni piirkonda jäämisel või sealt lahkumisel. Saart 
soovitakse külastada ning selle positiivne kuvand tekitab kutsuva ja meeldiva mulje, mis loob 
võimaluse arendada kultuuri- ja sporditurismi.  
  
Majandusedule vaatamata on Eesti probleemideks jäänud vähene sündimus, rahva kehvad 
tervisenäitajad, suurenenud narkomaanide arv jm. Kõik see nõuab senisest suuremat tähelepanu 
sportlikule tegevusele, mis võimaldab tõsta inimeste heaolu ja elukvaliteeti. Samas kohustab 
see riiki ja omavalitsusi panustama rohkem ressursse spordiks ja liikumisharrastuseks vajalike 
tingimuste loomiseks. Maakonna tervise ja heaolu ülevaate andmetel on piisav liikumise 
vajadus rahuldatud 81%-l 16–74-aastastest saarlastest, mis on parem kui Eesti keskmine näitaja 
(70,8%).  Head võimalused liikumiseks on Saaremaal tänu pidevalt arenevale kergliiklusteede 
ja terviseradade võrgustikule.  
 
 
 
 
 
  



4  
  

1. Arengukava koostamise põhimõtted  

 
1.1. Arengukava koostamise lähtekohad  

Saaremaa valla spordi  arengukava 2020-2030 käsitleb Saaremaa valla spordivaldkonna 
hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi eesmärkide saavutamiseks. Arengukava arvestab 
arengu kavandamisel piirkondlike vajaduste ja eripäradega. Arengukavas kajastatud eesmärgid 
ja tegevused lähtuvad Saaremaa vajadustest üldisemalt, mitte ei piirdu kohaliku omavalitsuse 
pädevusse kuuluvate ülesannetega.  

  

1.2. Arengukava elluviimise eeldused  

Arengukava elluviimise eeldusi ehk vallaeelarve võimalusi arengukavas kajastatud tegevuste 
elluviimiseks ei ole käesolevas dokumendis analüüsitud. Ülevaade arengukavas käsitletud 
tegevuste ja investeeringute elluviimiseks vajalike ressursside kohta antakse igal aastal 
koostatavas Saaremaa valla eelarvestrateegias ja rahastamise täpsem jaotus kinnitatakse 
vallaeelarves.  

  

1.3. Arengukava koostamise protsess  

Saaremaa valla spordi arengukava 2020-2030 koostamisel on lähtutud Saaremaa Vallavolikogu 
22. veebruari 2018. aasta määrusest nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise 
kord“. Saaremaa Vallavolikogu algatas Saaremaa valla arengukava 2020-2030 koostamise 28. 
veebruari 2019. aasta otsusega nr 19 „Saaremaa valla kultuuri arengukava koostamise 
algatamine“.  

Saaremaa Vallavalitsuse 26. märtsi 2019. a korralduse nr 371 moodustati arengukava 
koostamiseks töögrupp, kuhu kuulusid vallavolikogu esindajad ja vallavalitsuse 
spordivaldkonna esindajad (Lisa 2)  

Töögrupi ülesanne oli tegevusvaldkonna sisuline käsitlemine arengukava koostamisel (sh 
hetkeolukorra analüüs, strateegiliste eesmärkide sõnastamine ja tegevuskava koostamine). 
Töögrupil oli õigus kaasata arengukava koostamisse eksperte ning huvi- ja sidusgruppide 
esindajaid.   

Arengukava koostamisel on kaasatud piirkondade spordijuhid, Saaremaal tegutsevad 
spordiklubid.  Peeti avalikud  koosolekud Kihelkonnal, Orissaares, Salmel ja Kuressaares.  
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2. Saaremaa valla liikumisharrastuse ja spordi hetkeolukorra kirjeldus ja 

analüüs  

Arengukava koostamise põhjal tuleb märkida, et antud valdkonda iseloomustavate näitajate 
saamisel oli:  

1) võimalik tugineda osaliselt statistiliselt fikseeritud spordi ja liikumisharrastuse näitajatele  
2) tööd raskendavaks asjaoluks see, et liikumisharrastus ja sportimine on valla elanike hulgas 

seni uurimata ja vajab edaspidi põhjalikumat uurimist.  

Seega oli valla elanike liikumisharrastus oma vajaduste ning mahtudega suhteliselt raskesti  
määratletav ja paljuski on tuginetud  spetsialistide hinnangute ja kogemuste üldmuljele.  

Kui oluliselt on kasvanud laste ja noorte  sporditegevus spordiklubide, spordikoolide,  
huviringide rahastamise kaudu, siis täiskasvanud  vanuses 40-60 on selges vaeguses 
liikumisharrastuse vajaduste ja võimaluste osas  eelkõige  elukohajärgses piirkonnas.  

See tähendab seda, et vaba aja ja sporditegevusi soovitakse teostada elukohajärgselt. Kui 
vaadelda Saaremaa  valla inimeste lokaalset tööalast rakendust, siis on tüüpiline, et  väga paljud  
töötavad reeglina väljaspool kodukohta ja kulutavad oma vabast ajast piisavalt suure osa 
liikumisteks sinna ja tagasi. Seega tahab ta järele jäävat vaba aega mitte raisata liikumiseks 
muude piirkondade vaba aja ja sporditegevuste juurde, vaid leida selleks võimalusi kodukohas. 
Meil on piirkondades olemas piisavalt spordisaale, kuid puuduvad kvalifitseeritud juhendajad.  

  

2.1.Riigi ja kohaliku omavalitsuse rollist  

Sport on Eestis detsentraliseeritud ja põhineb omaalgatuslike vabatahtlike spordiühenduste 
tegevusel. Riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanne on tingimuste ja eelduste loomine spordi 
harrastamiseks ning spordiorganisatsioonide roll on inimeste ühendamine, treeningute, 
võistluste, koolituste ja muu sisulise sporditegevusega seonduva korraldamine, lähtudes 
ühishuvist ja -eesmärkidest. Spordi katusorganisatsioon on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi 
EOK), mille liikmeteks on 69 spordialaliitu, 19 piirkondlikku liitu, 18 ühendust ja 16 füüsilist 
isikut.  

Valla spordikorraldus lähtub Eesti Vabariigi spordiseaduse  normdokumentidest ja on 
analoogne muude piirkondade omaga. Seega, lähtutakse Eestis tunnustatud alakeskse ja 
klubilise tegevuse põhimõtetest. Lisaks koolide õppekavadesse kuuluvale kehalise kasvatusele  
(2 tundi nädalas) saavad valla lapsed ja noored oma liikumisharrastuse mittetulunduslikes 
spordiklubides, era- ja munitsipaalspordikoolides, huviringides toimuva õppe-treeningtöö 
kaudu. Kuigi vallas kasvab organiseeritud sportlik tegevus, jääb igal juhul teatud osa sellest 
ikkagi Kuressaares toimuvaks. Põhjenduseks on  mitmete spetsiifiliste spordirajatiste 
(tennisehall, purjetamisrajatised, staadionid) puudumine piirkondades või soov harjutada mõne 
konkreetse õpetaja/treeneri juhendamisel.  
  
Omavalitsuse ülesandeks on tingimuste ja eelduste loomine spordiharrastuseks ning 
spordiorganisatsioonide roll on inimeste ühendamine, treeningute, võistluste, koolituste ja muu 
sisulise sporditegevusega seostuva korraldamine lähtudes ühishuvist  ja -eesmärkidest. 
Saaremaa  keskseks spordiorganisatsiooniks on Saaremaa Spordiliit, mis koordineerib ja 
korraldab maakonna täiskasvanute sporti. Spordiürituste kalenderplaanis on kajastatud kõik 
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oluline maakonna sporditegevuses. Maakondlikke koolispordiüritusi korraldab Saaremaa 
Valdade Spordiliit.  
  

2.2.Saaremaa vald, hetkeolukord  

Saaremaa vald on vald Saare maakonnas, mis hõlmab Saaremaad ja lähedal asuvaid väikesaari. 
See on Eestis suurima pindalaga (2717,83 km²) kohalik omavalitsusüksus. Valla keskuseks on 
maakonna ainuke linn Kuressaare. Lisaks on vallas 9 alevikku (Aste, Kihelkonna, Kudjape, 
Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme, Valjala) ja 427 küla. Valla koosseisu kuuluvad 
püsiasustusega saared Abruka, Vilsandi ja Kõinastu, lisaks mitmed väiksemad saared.  

Saaremaa vald moodustati  21.10.2017, kui jõustus 12 omavalitsuse (Kuressaare linna ning 
Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja 
Valjala valla) ühinemine. Elanike arv Saaremaa vallas 01.01.2020 seisuga 31 435 inimest.  

2018. aastal valmis  „Saare maakonna tervise ja heaoluprofiil“  
Koostatud on järgmised Saaremaa spordivaldkonda reguleerivad alusdokumendid:  
• „Mittetulundustegevuse toetamise kord“  
• „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“  
• „Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides“  
• „Saaremaa valla esindusvõistkondade  toetamise kord“  

Teostatud on Saaremaa valla kultuuri, spordi ja vabaaja sündmuste portaali arendus. Koostööd 
tehakse Saaremaa Spordiliiduga, kellega ühiselt korraldatakse  iga-aastaselt maakonna ja valla 
paremate sportlaste, treenerite ja spordiaktivistide tunnustamist.  
Koostöö  Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupiga. Ühiselt korraldatakse ja antakse välja 
järgmisi konkursse ja tunnustusi:   
• Saare maakonna kultuuripärl,   
• aastapreemiad,   
• elutöö preemia   

  
Saaremaa suurimaks väljakutseks kultuuri- ja spordisuunal on hooajalisuse vähendamine ning  
spordielu mitmekesistamine üle saare. Viimastel aastatel on rohkem mõeldud hooajavälistele 
üritustele, näiteks Karujärve rattamaraton, Saaremaa kolme päeva jooks, Saaremaa Rally,  
Ultima Thule maraton, mille korraldamisel tehakse koostööd ettevõtjatega. Saaremaa 
Võrkpalliklubi loomine ja tippvõrkpalli tulek Saaremaale on toonud Kuressaare spordihoonesse 
sadu võrkpallisõpru ning avaldanud positiivset mõju  Saaremaa mainekujundusele. Ida- 
Saaremaal, Orissaares on kasvanud korvpalliharrastajate hulk. Toimuvad nii Eesti,  kui 
rahvusvahelisel tasemel  korvpallilaagrid ja turniirid. Jalgpalliklubi FC Kuressaare poolt 
korraldatud rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Saaremaa Cup toob igal aastal Saaremaale 
arvukalt noori jalgpallureid.  

Paljusid piirkondades  toimuvaid traditsioonilisi üritusi toetatakse Saaremaa valla ja erasektori 
koostöös. Positiivne trend Saaremaa spordivaldkonnas on terviseteadlikkuse kasv - maakonna 
elanike hulgas kasvab liikumisharrastusega tegelejate arv.  Samaaegselt on täheldatav suurenev 
elanike ootus uute teenuste, sportimistingimuste, kvalifitseeritud spetsialistide järele.  
 
Ujumisõpetuse parandamine on tähtis riiklikul tasandil ja  Saaremaale on oluline luua juurde 
tingimusi kvaliteetsema ujumisõpetuse võimaldamiseks. 2015. aastal läbi viidud uuringust 
selgub, et piisav ujumisoskus oli vaid 14% Eesti õpilastest. Ujumistreeningute ja ujumise 
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algõpetuse läbiviimiseks on võimalused ebapiisavad, puudu on kvalifikatsiooniga treeneritest 
ning üheks takistavaks teguriks on Saaremaal standarditele vastava 6–8-rajalise ujula 
puudumine.  

  

  
Aastal 2020 kannab Kuressaare, esimese linnana Eestis ja Baltikumis  Euroopa spordilinna 
tiitlit. Antud tunnustus  annab  suuremad võimalused kõigile  Saaremaa  klubidele, 
spordiorganisatsioonidele  oma  spordisündmuste (võistlused, seminarid)  reklaamimiseks ja 
kajastamiseks.  Eesmärgiks on, et saadud tunnustuse läbi  tekib Saaremaast kuvand kui 
sportlikust ja tervislikust elamise ja puhkamise saarest.   
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3. Spordikorraldus  

3.1. Piirkondade sport  

Spordi toetamine on Saaremaa valla igas piirkonnas olnud seni erinev ning lähtutud on 
kohalikest traditsioonidest ja eripäradest. Pärast omavalitsuste ühinemist, alates 2018. aasta 
sügisest on  sisulise arengu koordineerimine viidud vallavalitsusse kultuuri- ja spordiosakonna 
pädevusse.  Piirkondade sporti arendavad spordijuhid või mittetulundusühingud, kes tegelevad 
kohaliku spordielu kureerimisega.  Aastast 2018 on Saaremaa jagatud 18 piirkonnaks.  Vajalik 
on spordivaldkonna struktuuri, koosseisude, töötingimuste ja palgaaluste korrastamine.  

Kasutusele on võetud  mittetulundusühingute tegevus- ja projektitoetuste taotlemise kord, mis 
loob ühtse ja arusaadava süsteemi. Kasutusele võetakse  ühtne stipendiumite ja tunnustuste 
määramise kord, mis teeb taotlemise läbipaistvamaks ja arusaadavamaks. Saaremaal on saadud 
lisaressursse nii projektipõhistest,  riiklikest kui ka Euroopa Liidu rahastusprogrammidest.  

Küll aga pole ainult projektipõhine rahastamine jätkusuutlik ning ei anna kindlustunnet ega 
võimalda üritusi pikalt ette planeerida. Seetõttu on vajalik koostöö erasektoriga, et korraldada 
tippspordiüritusi ning tagada võimalused  harrastussporti edendavate tegevuste elluviimiseks 
kolmanda sektori poolt.   
Koostöös kohalike ettevõtjatega ja mittetulundusühingutega on ehitatud ning renoveeritud 
mitmeid olulisi taristuid, lisaks on ellu kutsutud ning korraldatud uusi  spordiüritusi ning loodud 
spordivõistkondi.  
  
Piirkondades harrastatavate spordialade valik on väga lai ja mitmekesine. Piirkonna 
spordijuhtidele  (v.a. Kuressaare), esitatud küsitluse põhjal  toodi välja  järgmised spordialad: 
võrkpall, ketasgolf, petanque, tervisejooks, jalgpall, rattasõit, lauatennis, koroona, male, kabe, 
korvpall, kepikõnd, jõusaal, mölkky. Kõige rohkem harrastajaid vanuses 50+ ja kõige 
väiksemaarvulisem on spordiharrastajate arv piirkondades vanuses 18-29.  
  
3.2.Koolisport  

Alates aastast 2019 on koolispordi juhtimine  MTÜ Saaremaa Valdade Spordiliit ülesanne. 
Saaremaa valla toetus koolispordile on  15 000 eurot aastas. Lisaks toetab koolinoorte sportlikku 
tegevust  Eesti Koolispordi Liit, kelle toetussumma aastas  on 7000-8000 eurot.  Antud toetused 
võimaldavad läbi viia  nii kohapealseid võistlusi (saali üürid, auhinnad,  kohtunike tasud jne), 
kui ka võimaldavad parimatel koolidel osaleda vabariiklikel ja rahvusvahelistel koolispordi 
üritustel ja võistlustel.  

Koolispordi  võistluste ja projektide  korraldamine ja läbiviimine on suures osas  kooli kehalise 
kasvatuse õpetaja ülesanne. Koolide  koostöö MTÜ-ga Saaremaa Valdade  Spordiliit annab    
võimaluse  õpetajate koolivälist töökoormust vähendada, spordivõistluste läbiviimist ja 
kvaliteeti parandada. Koolispordi kalendris on  aastas üle 50 erineva võistluse.  

  

3.3.Spordiklubid, spordikoolid  

Valla spordi ja liikumisharrastust analüüsides on igati positiivne, et klubide  ja harrastajate arv 
on kasvamas . Eesti spordiregistri andmetel on pärast omavalitsuste ühinemist Saaremaa vallas 
seisuga 01.01.2020  kokku 126  spordiobjekti, tegutseb 87  spordiklubi, 10 spordikooli, 
harrastajate arv 5019.  Aasta tagasi olid need näitajad: spordiobjekte 111, spordiklubisid 83,     
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harrastajate arv 3241. Harrastatakse 36 spordiala. Tõusnud on spordiklubide  oskused ja 
võimekus läbi viia nii kohalikke, vabariiklikke kui  rahvusvahelisi võistlusi.  

Maakonna spordiklubides/spordikoolides juhendab spordiregistri andmetel 55 atesteeritud 
treenerit. Arvestades, et treeneri töökohti on registri andmetel 153, siis siin  on veel piisavalt 
suurt arenguruumi. Spordikoolide töö eesmärgiks peab olema  noortespordi arendamine  läbi 
märkamise, koolitamise ja toetamise ning  aidata kaasa Saaremaa ja  Eesti tippspordi järelkasvu 
arengule.  

On loodud erinevaid võimalusi selleks, et tugeva tippspordi perspektiiviga noored erinevatelt 
spordialadelt saaksid pühenduda spordile.   

   

3.4.Liikumisharrastus ja selle korraldus  

Liikumisharrastuse osas  ei saa lähtuda  ühesugusest lähenemisest, vaid tuleb tunnistada 
erinevate liikumisharrastuse vormide kooseksisteerimist. Nii nagu mujal Eestis  kannab 
liikumisharrastus  Saaremaal paljuski individuaalset  ja omaalgatuslikku iseloomu.  Klubilise 
tegevuse laienemise ja tugevnemisega tekib, vallal konkreetne koostööpartner, kellega koos 
lahendada nii harrastusvõimaluste loomist ja arendamist kui ka  võimalusi parandada seal 
toimuvat tegevust.  

Valla ülesandeks on ja jääb  nii ühe kui teise vormi puhul ikkagi harrastustingimuste loomine 
ja korrashoid. Spordiregistri andmetel on kasvanud  spordi harrastajate arv aastatega 2018-2019 
üle 1000 inimese.   

Saaremaa Spordikooli ja Saaremaa Spordiliidu eestvedamisel toimuvas „Liikudes tervemaks“ 
sarjas on osalejate arv aastaga  kasvanud üle saja inimese ( 2017. aastal 2979,  2018. aastal  
3107 osaluskorda ). Populaarne ja osalejate  arvu tõusuga jätkub sportlik  peresari  „Pühapäev 
spordiga“.  

See näitab, et huvi liikumisharrastuse vastu on suur, sellesse tahetakse paigutada nii ajalisi kui 
rahalisi vahendeid.  Ühinenud  Saaremaa valla eesmärk on   väljarände vähendamine, mis  tõstab 
nõudlust senisest enam just kohalike vaba aja tegevuste (sealhulgas ka liikumisharrastuse) 
võimaluste osas.  

  
3.5.Sporditaristu  

Koos Saaremaa valla tekkimisega  toimub hetkel  valla spordiobjektide kaardistamine ja 
hetkeseisu teadvustamine .  

Koos liikumisharrastajate hulga kasvuga on uute spordirajatiste rajamine olnud tekkinud 
nõudlusele mittevastav. Hetkel on siserajatiste  (mängusaalid, ujulad, jõusaalid, 
võimlemissaalid) läbilaskevõime ammendatud. Ees ootab Kuressaare linnastaadioni hoone 
ehitus.   

Siserajatised:  
• Tennise väljakud: 5  
• Spordihall: 1  
• Jõusaal:  6  
• Võimlemissaalid: 6  
• Spordisaalid : 23  
• Ujulad  ja veekeskused : 5  
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• CrossFit  treeningsaal: 1  
• Judo hall: 1  
• Bowling : 1  
• Ronimissein : 1  

Välisrajatised   
• Discgolfi pargid/rajad: 7  
• Golfiväljak: 1  
• Jalgpalliväljakud: 13  
• Motokrossi rada: 1  
• Lasketiir: 1  
• Võrkpalliväljakud : 11  
• Rannavõrkpalli väljakud: 8  
• Ratsakeskused: 4  
• Skatepark: 3  
• Staadionid: 11 (neist 1 täismõõtmetes)  
• Korvpalliplatsid : 17  
• Tenniseväljakud: 13  
• Jahtklubid: 2  
• Veespordi keskus (Karujärve): 1  

Kergliiklusteed on liikumisharrastusele loonud täiendava võimaluse,  mis on valgustuse tõttu 
aktiivselt kasutuses. Kergliiklusteed on suurendanud osaliselt ka laste liikumisharrastust, 
võimaldades lastel rattaga ohutult liikuda ja ka koolis käia. Sellise liikumisvormi roll võib 
kergliiklusteede võrgustiku laienemisega oluliselt paraneda.  

  

Ajavahemikul 2018-2019: 

Ehitati ja renoveeriti : 
• Mölkky  väljak Kaubi külas  (1500 eurot) 
• Betoonist skatepark Kuressaares (25 000 eurot) 
• Kudjape skatepark  (5000 eurot) 
• Kuressaare Gümnaasiumi staadion  (800 000 eurot) 

 
     Klubide ja MTÜ-de omaosalusega ehitati välijõusaalid: 

 Kärla (2200 eurot) 
 Aste (3000 eurot)   
  Leisi  (3000 eurot) 
 Lümanda 

 
    Terviseradade hooldus ja korrastus: 

 Kudjape (5000  eurot) 
 Pöide  (5000 eurot) 
 Orissaare  (2500 eurot) 
 Karujärve (12 000 eurot) 
 Leisi (6000 eurot) 
 Oriküla paarisrada (6000 eurot) 
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Jätkuvalt on päevakorras Kuressaare staadionihoone ehitus. Renoveerimist vajavad staadionid 
ja spordiplatsid üle Saaremaa. Kooliprogrammis  kohustuslik ujumisõpetus on  tekitanud 
suurema  vajaduse  ujulate renoveerimiseks või uue 25 m ja 6-8rajalise ujula ehitamiseks 
Kuressaarde. 

  

Tervisepargid ja terviserajad  

Saaremaa vallas on hetkel 9  terviseparki ja -rada:  

• Kuressaare Tervisepark,  
• Kudjape- Upa terviserada,  
• Musumänniku disgolfipark,  
• Karujärve  terviserada,  
• Pöide terviserada,  
• Leisi terviserada,  
• Kärla terviserada,  
• Orissaare terviserada,  

•  Valjala terviserada.  

 Koostöö  SA Eesti Terviserajad (kaardistamine ) ja RMK-ga (kaardibaas pehme kattega ja  
valgustatud liikumisteedest, mida saab multifunktsionaalsetena kasutada aastaringselt).  

Probleemiks on talvised välitegevused, mis vahelduva ilmastiku tõttu ei võimalda rajada 
looduslikele oludele vastavaid suusaradasid ja uisuväljakuid.  

19.12.2018 võeti Kultuuriministeeriumi poolt vastu määrus, mis annab võimaluse kunstlume 
tootmise võimekuse väljaarendamiseks maakondades.   

Aastal 2018 alustati kunstlume tootmise ettevalmistustöödega Kuressaare Tervisepargis. 2019-
2020 aastal  on  plaanitud ehitustöid   mahus 80 000 eurot. (Vallal kohustus   4 aastaga panustada 
projekti  160 000  eurot, riiklik  toetus 160 000 eurot). Koos kunstlume tootmise projektiga  
saab lõpetatud ka pooleliolev  valgustuse projekt. Projekti eestvedajaks  on Saaremaa 
Spordikool. Projekti kogumaksumus 320 000 eurot.  

  

3.6.Võistlustegevuse korraldus  

Spordiseadusest lähtuvalt pole võistlustegevuse korraldus otseselt kohaliku omavalitsuse 
ülesandeks. Käsitledes võistlustegevust erinevatel tasanditel, on valla rolliks toetada nii laste, 
noorte kui täiskasvanute osalust võistlemisel nii kohalikul (valla), vabariigi kui ka 
rahvusvahelisel  tasandil.  Vald on toetanud võistlustegevuste tasandit nii ürituste toetamise, kui 
osaluste kaudu.  Arvestades praegust  spordialast tööd laste ja noortega, siis võib prognoosida, 
et lähiaastatel võistluspordi osa valla sporditegevuses suureneb ja tuleb teha otsus, kui palju ja 
millises mahus seda toetada. Selle valdkonna toetamine seostu valla maine ja väljundi 
küsimustega.  
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3.7.Liikumisharrastuse ja spordi finantseerimine  

Finantseerimisel on jälgitud valla elanike sportimisvajaduste tagamist. Eelkõige on rahastatud 
just laste ja noorte sporditegevuse tagamist n.ö. pearahaga, mis on analoogne Eesti muudes 
piirkondades toimivaga.  

30. august 2018 kehtestatud määrus „Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord 
erahuvikoolides ja spordiklubides“  sätestab Saaremaa vallalt toetuse taotlemise, taotluste 
läbivaatamise ning toetuse andmise ja järelevalve toetuse kasutamise üle eraõiguslikele 
spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks ning erahuvikoolidele huvihariduse valdkonnas 
tegutsemiseks.  
Pearaha põhimõttel toimimine on reguleeritud valla volikogu otsustega ja on igati korrastanud 
nii laste ja noorte töö sisulist kui organisatoorset poolt. Rahastatavate tegevuste kohta käiv 
regulaarne aruandlus ja planeerimine on loonud koondpildi sellest valdkonnast ja laseb 
kavandada edasist tegevust .  

Valla eelarvest on finantseeritud kohalike spordiürituste korraldamist, mille kaudu on toetatud 
valla erinevate piirkondade traditsiooniliste ürituste  ja ettevõtmiste jätkumine. Samas on 
soovitud näha korraldajate endi suuremat aktiivsust toetajate leidmisel.  

Vastavalt võimalustele kajastuvad vallaeelarves ka spordivaldkonna kulud – spordiasutuste  
ülalpidamiskuludele lisanduvad investeeringud ning vabaühendustele antavad toetused 
(tegevustoetused ja projektitoetused). Saaremaa vallas on sisse viidud lisaks põhimõte, et kui 
valda tuuakse avalikes huvides teostatud projektidega väljastpoolt rahalisi vahendeid, siis vald 
toetab omaosalusega. Just projektitegevusega on spordiklubidel ja spordikoolidel  oluline osa 
kohalikus spordikorralduses ja -arengus. Spordi tegevusteks jagati 2019. aastal ca    230 707  
eurot ( stipendiumid, III sektori tegevustoetused ja projektitoetused).  2018. aastal oli see 
summa 217 386 eurot.  

  

3.8.Suurüritused  

Saaremaal on hulk traditsioonilisi spordiüritusi, mis pakuvad  nii kohalikele elanikele kui ka 
meie külalistele mitmekülgseid vaba aja  veetmise võimalusi . Saaremaa  suurürituste toetamine 
toimub projekti- ning tegevustoetuste ja  koostöö kaudu. Järjest olulisem on ürituste  kvaliteet 
ja professionaalne korraldamine. Kasvab ja areneb vabatahtlike kaasamine suurürituste  
organiseerimisel ja läbiviimisel:  

• Kuressaare Linnajooks  
• Kuressare Open golfiturniir,  
• Saaremaa Open tenniseturniir,  
• Saaremaa Rally,  
• Ultima Thule maraton,  
• Saaremaa kolme päeva jooks,  
• Karujärve rattamaraton,  
• Rulluisu maraton,  
• Saaremaa võrkpalliklubi võistlused  
• Muhu Väina regatt  
• Saaremaa Cup jalgpallis  
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Piirkondades toimuvad  spordiüritused, mis on tunnustatud  hea korralduse ja läbiviimise poolest 
(Karala Odagala, Tammetõru mängud, Jürijooks Mustjalas, Väikese väina avamerepurjetamine, 
Soela Maastikutreatlon, Piirkondlikud  mängud jne).  

  

  

3.9.Hetkeolukorra SWOT analüüs   
 

Tugevused:  
1. Paikkonna positiivne maine ja tuntus Eestis ja 
välismaal  
2. Saareline eripära   
3. Head ja mitmekesised sportimistingimused  
4. Turvaline elukeskkond ja puhas loodus  
5. Hästi toimivad spordihooned (Kuressaare,  
Orissaare, Kärla)  
6. Professionaalsed juhendajad, õpetajad, treenerid 
7. Head looduslikud tingimused tervisespordi 
harrastamiseks (terviserajad Kuressaares, Orissaares,  
Pöidel, Leisis, Kärlal, Karujärve)  
8. Toimuvad piirkondade spordimängud   
9. Valla toetus projektide läbiviimiseks  
10.Valla struktuuris sporditöötajad (näitab, et vald 
tunnustab ja toetab sporti ja liikumistegevust)  
11. Aktiivsed  spordiklubid ja MTÜ-d  
12. Eraettevõtete  toetus spordile (võrkpall, tennis, 
autosport, purjetamine)  
13. Tugev haridussüsteem, sh kogemustega kehalise 
kasvatuse õpetajad  
14. Elanikkonna kasvav huvi ja soov spordi- ja 
liikumisharrastusega tegelemiseks  
15. Osalemine ülemaailmsetel saarte mängudel  
16. Traditsioonilised spordiüritused nii Kuressaares, 
kui piirkondades (Saaremaa Rally, Saaremaa kolme 
päeva jooks, Ultima Thule Maraton, Saaremaa Open 
tennises, Tuule Cup noorte jalgpalliturniir jt.)   
17.  Valgustatud ja heas  korras kergliiklusteede 
olemasolu (Kuressaare, Pihtla, Salme)  
18. Tugev keskus Kuressaare linna näol  
19. Aktiivne koolisport  
20. Piirkondlik identiteet ja kokkuhoidev kogukond 
21.  Tippspordi olemasolu nii noorte- kui täiskasvanute 
spordis  
22. Erainitsiatiivil loodud MTÜ-de toetamise fond 
„Võimalus“. Ainulaadne Eestis  
23. Toetus uutele ideedele 

Võimalused:  
1. Madalhooaja spordiürituste 
produtseerimine, uute formaatide väljatöötamine 
sesoonsuse vähendamiseks  
2. Multifunktsionaalse spordihoone ehitamine  
Kuressaarde  
3. Rahvusvaheline spordialane koostöö  
lähiriikide sõpruslinnadega  
4. Koostöö erinevate institutsioonide vahel   
5. Saarluse kui identiteedi ärakasutamine  
6. Treeningpaikade kaasajastamine  
7. Jätkusuutlikkuse tagamine, uute noorte 
tegijate toomine saarele, noore põlvkonna 
rakendamine 
8.     Välis- ja mandrisaarlaste sidumine 
kodusaare tegemistega  
9. Kergliiklusteede võrgustiku laienemine   
10. Uute ja atraktiivsete spordialade toomine 
Saaremaale   
11. Vabatahtlike  suurem  kaasamine  
spordisündmuste ja projektide läbiviimisele  
12. Sporditöötajate koolitus- ja 
arenguvõimaluste tagamine  
13. Saaremaa „tippude“ väärtustamine  
14. Turvaline ja puhta loodusega töö- ja 
elukeskkonna tagamine  
15. Sotsiaalmeedia kasutamine   
16. Koolitatud ja motiveeritud (vääriline 
töötasu) sporditöötajate kaasamine  
17. Sportimisvõimaluste  suurendamine  
erivajadustega inimestele  
18. Talispordi  harrastamiseks 
 vajaliku  
kunstlumetootmine Kuressaare Tervisepargis  
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Nõrkused:  
1. Geograafiline asend  
2. Elanikkonna vananemine  
3. Kogukondlik, piirkondlik  sporditegemine on 
vähenenud  
4. Piirkondades juhendajate, treenerite puudumine  
6. Renoveerimist vajavad koolistaadionid- ja 
võimlad  
7. Spordimeditsiini puudulikus Saaremaal  
8. Massiline arvuti- ja nutiseadmete kasutamine 
vähendab liikumis-ja sportimisharjumusi noorte hulgas  
9. Kergliiklusteede vähesus piirkondades  
10. Transport Kuressaare ja piirkondade vahel.  
       Suured  lisakultused  sõitudeks  väljaspoole 
Saaremaad  
11. Spordi rahastusvõimaluste vähenemine  
12. Väljaspool Kuressaaret spordialade valik 
piiratud  
13.  Puudub  ühtne  rahastamismudel 
piirkonna spordijuhtide töö tasustamisel. Madal 
töötasu.  
14. Spordi projektipõhine toimimine  
15. Liigne bürokraatia  
16. Ebapiisavad materiaalsed võimalused 
spordialaseks välissuhtluseks  
17. Mitmed spordirajatised lõplikult välja ehitamata  
18. Spordibaaside ebaühtlane kasutamine (Kuressaares 
suur  saali puudus, piirkondades saalid alakasutuses)  
19. Klubid majanduslikult nõrgad  
20. Liiga suur rõhk vabatahtlikul tööl  
21. Spordi ja liikumisharrastusega tegeliku arvu ja 
olemasolevate tingimuste mittevastavus  
22. Spordi ja liikumisharrastuses osaleja nõustamise 
ja koolituse puudumine  
23. Avalike mänguväljakute vähesus  
  

Ohud:  
1. Liikumis- ja spordiharrastuse vähenemine 
internetivõimaluste arengu tõttu  
2. Rahvastiku vananemine ja vähenemine  
saarel, ülalpeetavate arvu kasv  
3. Ostujõu vähenemine ja elukalliduse tõus  
4. Tsentraliseerimine  
5. Vananev spordi-ja haridusvaldkonna 
juhtide, õpetajate ning kollektiivide juhtide 
põlvkond  
6. Ääremaastumine  - regionaalpoliitika  
nõrkus ja vähene hoolivus äärealade vastu  
7.  Koostöö sidusgruppidega on nõrk  
8.        Piirkondliku konkurentsi suurenemine  
9. Võimaluste puudumine uute spordialade 
tulemiseks saarele  
10. Fondidest saadavatel projektitoetustel 
põhineva tegevuse ebakindlus  
11. Keskkonnareostus, elurikkuse vähenemine, 
globaalne ülerahvastatus jm keskkonnaprobleemid  
  
    
  

  

Allikad: Arengukava koostamise protsessis  toimunud avalikud koosolekud Kihelkonnal, 
Orissaares, Salmel ja Kuressaares. Küsitlused piirkondade spordijuhtidele ja Saaremaa 
spordiklubidele.  
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4. Visioon aastaks   2030  
  

Saaremaal elavad tervist, liikumist ja sporti väärtustavad inimesed, kellele on loodud 
sportimis- ja liikumisharrastusega tegelemise võimalused.      

Seletus visioonile:  

Aastaks 2030 on Saaremaast saanud sportlik saar. Kuressaare on aktiivselt kasutanud oma 2020. 
aastal saadud Euroopa spordilinna tiitlit, tutvustavamaks oma spordiprojekte nii Eestis kui 
väljaspool.  

Spordi- ja liikumisharrastusega tegelemise võimalused  paranenud: inimestel suurem võimalus 
leida omale meelepärane sporditegevus kodulähedases piirkonnas. Aktiivselt tegutsevad 
puuetega inimestele mõeldud spordiringid.   

Saaremaale on tulnud hulgaliselt noori peresid, kes hindavad saarelist asukohta, siinseid 
liikumis- ja sporditegemise võimalusi nii täiskasvanutele, kui lastele. Kvalifitseeritud treenerid 
jagub nii linna kui piirkondadesse. Juurde on tulnud uusi ja kaasaegseid spordialasid.   

Vallas on rekonstrueeritud staadionid ja spordiplatsid. Valmis on Kuressaare staadionihoone.   

 Saaremal toimuvad traditsioonilised spordisündmused on populaarsed ja loovad olulist 
lisaväärtust nii regionaalses arengus, turismis kui ka ettevõtluses.   

Valla spordielu on mitmekesine ja mainekas, saavutustele orienteeritud, traditsioone väärtustav 
ning uuendusi soosiv.  
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5. Strateegilised eesmärgid, alaeesmärgid, tegevused ja mõõdikud   
 
5.1.  Strateegiline eesmärk 1. Sport on väärtustatud ning osa saaremaisest kuvandist  

  

Mõõdik  Baastase  Sihttase  

 Saaremaa spordiklubid/spordikoolid  
(Allikas:  Eesti    spordiregister 
 seisuga 01.01.2020)  

2019 aastal   
87 klubi  
10 spordikooli  

  90 spordiklubi  
   15 spordikooli  

 Saaremaal harrastatavad spordialad  
(Allikas:  Eesti  spordiregister  seisuga 
01.01.2020)  

2019 aastal  
 36  ala  

   45  ala  

 Saaremaal toimuvad rahvaspordiüritused  
(Allikas: Saaremaa Spordiliit, kalender)  

2019 aastal üle500 
ürituse aastas  

hoida taset  

  Spordiharrastajate arv Saaremaal   
(Allikas:  Eesti  spordiregister  seisuga 
01.01.2020)  

2019 aastal  
5019 harrastajat  

 hoida taset  

Saaremaa elanike rahulolu spordiüritustega 
(4pallisel skaalal)  
(Allikas: Kuressaare elanike rahulolu uuringu 
raport)  

2017 aastal  
      3,5  

 perioodil  
2020-2030 uus 
uuring  eesmärk 
3,7  

 
5.1.1. Alaeesmärk 1.1.  Aastaringe aktiivne ja mitmekesine spordielu, mis pakub 
osalemisvõimalusi nii kohalikele elanikele kui Saaremaa külalistele.  
  
Tegevus 1.1.1. Terviseradade võrgustiku laiendamine ja olemasolevate radade korrashoid.  
  
Tegevus 1.1.2. Kunstlume tootmise võimekuse loomine Saaremaal.  
  
Tegevus 1.1.3. Saaremaale aastaringse kasutusega kombineeritud spordiväljaku rajamise 
toetamine.  
  
Tegevus 1.1.4. Valgustatud kergliiklusteede ehitamine piirkondades.  
  
Tegevus 1.1.5. Autovabade tsoonide loomine koolide ümbrusesse. 
  
Tegevus 1.1.6. Heal tasemel spordivõistluste korraldamise ja läbiviimise toetamine.  
  
Tegevus 1.1.7. Rahvusvahelise  spordialase koostöö ning ühisprojektide läbiviimise toetamine.  
  
Tegevus 1.1.8. Ürituste kalendri koostamine ja levitamine erinevaid vorme ning kanaleid 
kasutades.  
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5.1.2. Alaeesmärk 1.2. Sporditegevus  on Saaremaa  valla elanike eluviis ning igaühele 
kättesaadav  
  
Tegevus 1.2.1. Valla spordiklubid propageerivad tervisesporti, arendavad võistlussporti ja 
kasvatavad tippsportlasi.  
  
Tegevus 1.2.2. Erinevatele huvigruppidele (lapsed, eakad, erivajadusega inimesed) pakutakse 
vajaduste ja soovide kohaseid sportimisvõimalusi.  
  
Tegevus 1.2.3. Elukohajärgsete sportimispaikade loomine.   
  
Tegevus 1.2.4. Olemasolevad spordirajatised on korrastatud, maksimaalselt kasutuses ning 
õigeaegselt renoveeritud.  
  
Tegevus: 1.2.5. Regulaarsete rahvaspordi ürituste korraldamine erinevatele huvigruppidele.  
  
Tegevus: 1.2.6. Spordiklubide  ja kohaliku initsiatiivi   toetamine.   
  
Tegevus: 1.2.7. Tervisliku eluviisi pidev teadvustamine, perekesksete sportimisharjumuste  
juurutamine.  
  
  
  

5.1.3. Alaeesmärk 1.3: Kooli- ja noortesport on populaarne ja toetatud  
  

Mõõdik  Baastase  Sihttase  

„Liikuma kutsuv kool“  
  
  

 2019 aastal   
   3 kooli  

Kõik  Saaremaa 
põhikoolid 
gümnaasiumid  

ja  

 Spordiringides  arv koolides  
(Allikas:  Saaremaa valla haridusosakond, seisuga 
01.01.2020)  

2019/2020  
õppeaastal   
     56  

 hoida taset  
     

 

 Toetus  andekatele ja edukatele    
noorsportlastele  
(Allikas: Saaremaa valla  eelarve 2019)  

2019 aastal  
 15 000 eurot  

   kasvatada   

 Toetus  huviharidusele  (tegevustoetus, 
pearahad) (Allikas : Saaremaa valla eelarve 2019)  

2019 aastal  
80 000  eurot  

   kasvatada   

 Koolispordi ürituste arv  
(Allikas: Saaremaa koolispordi ürituste kalender)  

2019 aastal  
      50  

    hoida taset  

  

  
Tegevus 1.3.1. Koolide liitumine programmiga „Liikuma kutsuv kool“.  
  
Tegevus 1.3.2. Andekate ja edukate noorsportlaste toetamine ja tunnustamine.  
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Tegevus 1.3.3. Noorsportlaste  meditsiinilise kontrolli võimaluse loomine Saaremaal.  
  
Tegevus 1.3.4. Kooliväliste spordi ja huviringide  laiendamine.  
  
Tegevus 1.3.5. Kehalise kasvatuse õpetajate tunnustamine.  
  

5.1.4.Alaeesmärk 1.4 Saaremaa sport on saavutusterohke ja mainet kujundav  
  
Tegevus 1.4.1. Traditsiooniliste spordivõistluste korraldamine nii Kuressaares, kui 
piirkondades.  
  
Tegevus 1.4.2. Tippsportlaste toetamine ja tunnustamine.  
  
Tegevus 1.4.3. Ülemaailmsete Saarte Mängude korraldamisõiguse taotlemine Saaremaale.  
  
Tegevus 1.4.4. Saaremaa delegatsiooni osalemise toetamine riiklikel ja  rahvusvahelistel 
võistlustel.  
  
  
5.2. Strateegiline eesmärk 2: Sporditöö tegijad on pädevad ning motiveeritud.  

  

5.2.1. Alaeesmärk 2.1. Vallapoolne spordi rahastamine on järjepidev  
  
Tegevus 2.1.1. Kasutatakse asjakohaseid rahastamisliike (projektitoetus, tegevustoetus ja 
teenuse delegeerimine) vastavalt eesmärgile, rahastamise viisile, tingimustele, kestusele.  
  
Tegevus 2.1.2 Vallapoolne  baasrahastamise tagamine spordiklubidele.  
  

 5.2.2.Alaeesmärk 2.2. Korraldatakse seminare, koolitusi, konverentse, õppereise   
  
 Tegevus 2.2.1: Spordijuhtide, sporditöötajate regulaarne koolitamine.  
  
 Tegevus 2.2.2: Üle-eestiliste spordikonverentside, seminaride korraldamise toetamine.  
  

 5.2.3. Alaeesmärk 2.3. Vallas toimib ühtne tunnustussüsteem.  
  
Tegevus 2.3.1. Tunnustussüsteemi väljatöötamine.   
  
Tegevus 2.3.2. Spordipreemiate väljaandmise toetamine.  
  
Tegevus 2.3.3. Spordiinimeste tunnustamine ja motiveerimine iga-aastasel tänuüritusel.  
  
Tegevus 2.3.4. Noorte spetsialistide stipendiumi loomine.  
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5.2.4. Alaeesmärk 2.4. Palgasüsteem on reguleeritud ühtsetel alustel.  
  
Tegevus 2.4.1. Kõrgharidusega sporditöötajate palkade alammäär peab algama riigi keskmisest 
töötasust.   
   
Tegevus 2.4.2.  Piirkondade spordijuhtide palkade korrastamine ühtse süsteemi alusel.   
  

  

5.3. Strateegiline eesmärk 3: Saaremaa valla sporditaristud on efektiivselt kasutatud,  

säästvalt majandatud ja kaasajastatud  

  

Mõõdik   Baastase  Sihttase  

 Saaremaa spordiobjektid  
(Allikas:  Eesti  spordiregister  
seisuga  01.01.2020)  
  

   2019 aastal   
126 spordiobjekti  

140 spordiobjekti  

 Saaremaa terviserajad/tervisepargid  
(Allikas:  SA  Eesti Terviserajad  
seisuga 01.01.2020)  

  
2019 aastal   
8 terviserada  

12 terviserada  

 Saaremaa tervise- ja matkarajad  
(Allikas: RMK seisuga 01.01.2020)  

 2019 aastal  
240 km  

300 km  

 Saaremaa kergliiklusteed  
(Allikas:  Saaremaa  vallavalitsus  
01.01.2020)  

seisuga  
2019 aastal 
ligi 60 km  

100 km  

  
  

5.3.1.Alaeesmärk 3.1. Rajatised ja hooned on korras ning varustatud tulevikuvajadusest  
lähtuvalt, neid on võimalik kasutada mitmekülgselt ning nende täituvus ja kasutus on 
optimaalne. ¹ 
  
Tegevus 3.1.1. Aste staadioni renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.2. Kaarma spordihoone renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.3. Kuressaare  kunstmurustaadioni tribüünile katuse ja külgseinte paigaldamine 
ning valgustuse uuendamine.  
  
Tegevus 3.1.4. Kärla  spordihoone jõusaali renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.5. Leisi  kooli  jõusaali  kaasajastamine ja suurendamine.  
  
Tegevus 3.1.6. Leisi staadioni arendamine multifunktsionaalseks staadioniks, võimalusega 
tuletõrjespordi harrastamiseks.  
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Tegevus 3.1.7. Lümanda staadioni muru rekonstrueerimine/renoveerimine. 
  
Tegevus 3.1.8. Mustjala kooli staadioni renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.9. Orissaare staadioni, staadioni palliplatside ja jõusaali renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.10. Sadamate rekonstrueerimine ja paremate tingimuste loomine merespordiga  
tegelemiseks (näiteks: Abaja sadam Kihelkonna piirkonnas).  
  
Tegevus 3.1.11. Salme kooli staadioni, mini-arena ja korvpalliväljaku renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.12. Salme tenniseväljakute piirete uuendamine.  
  
Tegevus 3.1.13. Viia läbi pordirajatiste kasutusefektiivsuse uuringud.  
  
Tegevus 3.1.14. Torgu kogukonnamaja jõusaali sisustamine ja võimla varustamine 
spordiinventariga.  
  
Tegevus 3.1.15. Torgu kogukonnamaja võrkpalliplatsi ja jalgpalliplatsi renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.16. Tornimäe kooli staadioni renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.17. Valjala põhikooli staadioni ja võimla renoveerimine.  
  
Tegevus 3.1.18. Vanalinna kooli staadioni renoveerimine.  
  
  

5.3.2. Alaeesmärk  3.2: Rajatakse uusi ja kaasaegseid sportimispaiku²  
  
Tegevus 3.2.1. Kuressaare linna staadionihoone ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.2. Kuressaare multifunktsionaalse mänguväljaku  ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.3. Mustjala kooli laste mänguväljaku ja ketasgolfiraja ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.4. Orissaare spordihoone juurdeehitus.  
  
Tegevus 3.2.5. Orissaare staadionihoone ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.6. Orissaare ujula ehitamine  
  
Tegevus 3.2.7. Rahvusvahelistele nõuetele vastav BMX raja ehitamine Kuressaares.  
  
Tegevus 3.2.8. Saaremaa Ühisgümnaasiumi  ujula ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.9. Salme välijõusaali ehitamine.  
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Tegevus 3.2.10. Sisejalgpalliväljaku ehitamine.  
  
Tegevus 3.2.11. „Tantsude maja“  ehitamine Kuressaares.   
  
Tegevus 3.2.12. Valjala välijõusaali ja tenniseväljaku ehitamine. 
  
Tegevus 3.2.13. Väliujula rajamine Kuressaare randa.  
  
Tegevus 3.2.14. 6-8rajalise, 25 m pikkuse siseujula ehitamine Kuressaares. 
  
Tegevus 3.2.15.Kuressaare linnas uue spordisaali ehitamine või olemasoleva laiendamine. 
 
Tegevus 3.2.16. Ekstreemspordihalli rajamine. 
 
Tegevus 3.2.17.Külmutusseadmetega jääväljaku rajamine. 
 
Tegevused 3.2.18.Tahula-Vaivere kandi multifunktsionaalse mänguväljaku ehitamine. 
  
 

5.3.3.Alaeesmärk 3.3: Kergliiklusteed ja terviserajad on hästi hooldatud ja leiavad aktiivset 
kasutamist³  
Tegevus 3.3.1. Karujärve tervisespordikeskuse   arendamine.  
  
Tegevus 3.3.2. Kihelkonna kooli suusa- ja terviseraja lõplik väljaehitamine.   
  
Tegevus 3.3.3. Lümanda kergliiklustee ehitamine.  
  
Tegevus 3.3.4. Orissaare kergliiklustee (Saikla, Pöide, Tornimäe, Orinõmme) ehitamine.  
  
Tegevus 3.3.5. Orissaare terviseraja edasine arendamine.  
  
Tegevus 3.3.6. Sõrve matkaradade korrastamine.  
  
Tegevus 3.3.7. Tuhkana ranna matkaradade korrastamine.  
  
Tegevus 3.3.8. Valjala kergliiklustee ehitamine.  
  
Tegevus 3.3.9. Valjala terviseraja  väljaehitamine.  
 
Tegevus 3.3.10. Upa piirkonna  kergliiklusteede väljaehitamine. 
 
Tegevus 3.3.11. Leisi aleviku kergliiklusteede väljaehitamine. 
 
Tegevused 3.3.12. Pöide terviseraja arendamine. 
 
Tegevused 3.3.13. Kudjape-Upa  terviseraja pikenduse ehitamine  Upa piirkonnani. 
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5.4. Strateegiline  eesmärk  4.  Valdkondade  vaheline  aktiivne  koostöö 
 spordielu korraldamisel.  

  

5.4.1.Alaeesmärk 4.1. Liikumisharrastuse suurem osakaal kooliprogrammis  
  
Tegevus 4.1.1. Näidistunnid koos edukate  spordiinimestega.  
  
Tegevus 4.1.2. Kehalise kasvatuse tunni teemad siduda elukestvate oskustega. 
  

5.4.2.Alaeesmärk 4.2. Erinevate institutsioonide ja generatsioonide koostöös toimuvad 
üritused   ning sünnivad uued algatused.   
  
Tegevus 4.2.1.  Koostöö arendamine ettevõtjate ja kolmanda sektoriga.   
  
Tegevus 4.2.2. Põlvkondi siduvate tegevuste ja ürituste edendamine, samuti noorte  
omaalgatuse toetamine.  
  
Tegevus 4.2.3.  Sündmuste läbiviimiseks  vabatahtlike infokeskkonna  loomine.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¹- nimekiri lisatud tähestikulises järjekorras, tegemist ei ole pingereaga  

²- nimekiri lisatud tähestikulises järjekorras, tegemist ei ole pingereaga  

³- nimekiri lisatud tähestikulises järjekorras, tegemist ei ole pingereaga  
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6. Arengukava seire ja muutmine  
  

Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari  2018.a määrusele nr 8 „Saaremaa valla 
arengudokumentide menetlemise kord“ vaadatakse spordi arengukava  üle ning koostatakse ja 
esitatakse arengukava täitmise aruanne Saaremaa Vallavalitsuse poolt sätestatud korras ja tähtajaks.  
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Lisad  

Lisa 1. Arengukavas kasutatavad põhimõisted ja lühendid  

  

TIPPSPORT- sportlik tegevus on suunatud kõrgete sportlike tulemuste saavutamisele.  
HARRASTUSSPORT - tänapäevane sporditegevus mis toimub spordiklubides  
TERVISESPORT - tervise edendamine ja parandamine, ei ole suunatud võistlusliku tulemuse 
saavutamiseks  
KOOLISPORT-  eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele . Loob lastele 
ja noortele täiendavaid sportimis- ja võistlemisvõimalusi, propageerib sporditegevust  õpi- 
laste, õpetajate ja koolide töötajate hulgas; aktiviseerib ja arendab koolisporti selle erinevates 
vormides.  
NOORTESPORT – kuni 7-19-aastaste laste ja noorte mitmekülgne mänguline ja sportlik 
klubiliselt organiseeritud tegevus.  
TREENER – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treeneri 
kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.  
HUVIRING - tegutsev harrastajate regulaarne ja juhendatud grupp, millel on ühine huviala, 
tegutsemisaeg ja -koht.  
HUVITEGEVUS  (lühiajaline), HUVIHARIDUS (pikaajaline) – harrastaja süsteemne 
juhendatud tegelemine mingis spordi valdkonnas vaba tahte alusel tööst vabal ajal, eesmärgiga 
omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud spordialal.  
HUVITEGEVUSE TOETUS – valla toetus spordiklubidele, eraspordikoolidele huvitegevuse 
ja huvihariduse korraldamiseks.  
MAINESÜNDMUS – spordisündmus, mis aitab kaasa valla tuntusele ja positiivse maine 
kujundamisele.  
MTÜ – mittetulundusühing, juriidiline isik.  
OMAFINANTSEERING – toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti, mis 
kajastub projekti eelarves.  
PROJEKT – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne 
tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse. 
PROJEKTITOETUS – rahastamisliik, millega avalik sektor toetab konkursi alusel kindla 
eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, ühekordset ühenduse poolt 
elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.  
TEGEVUSKAVA – arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja elluviimiseks 
vajalike konkreetsete tegevuste loend koos soovitud tulemuse, ressursside, elluviijate ja 
tähtaegade määratlemisega.  
TEGEVUSTOETUS – rahastamisliik, millega kohalik omavalitsus toetab ühenduse tegevust 
tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.  
TOETUS – kindla eesmärgi täitmiseks antav raha, mis kantakse rahastamisotsuse ja/või 
toetuslepingu allkirjastamise järel tervikuna või tingimustes ette nähtud osade kaupa üle toetuse 
saaja arvelduskontole.  
VABATAHTLIK TÖÖ – inimeste rahaliselt mõõdetav panus, kes töötavad oma vabast tahtest 
ja ilma rahalist tasu saamata  
VISIOON – kõrge üldistusastmega ettekujutus sellest, milliseks soovitakse kujundada 
valdkonna tulevik aastaks 2030.  
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Lisa 2. Arengukava koostamise töögrupi liikmed ja kaasatud eksperdid  

1. Helle Kahm, Saaremaa Vallavalitsus, abivallavanem (haridus, noorsootöö, kultuur ja 
sport), töögrupi juht;   

2. Villi Pihl, Eesti Reformierakonna esindaja;   
3. Priit Penu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja;   
4. Aivar Aru, Eesti Keskerakonna esindaja;   
5. Boris Lehtjärv, Valimisliit Saarlane esindaja;   
6. Jaen Teär, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja.    
7. Mati Mäetalu, Saaremaa Spordikooli direktor, Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja 

spordiosakonna poolt määratud töögrupi liige kui ekspert;   
8. Toivo Alt, Saaremaa Võrkpalliklubi president, Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja 

spordiosakonna poolt määratud töögrupi liige kui ekspert;   
9. Aivi Auga, Saaremaa Vallavalitsuse spordinõunik, Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- 

ja spordiosakonna poolt määratud töögrupi liige kui kultuuri- ja spordiosakonna 
esindaja;   

10. Rasmus Tüüts, Saaremaa Vallavalitsuse sporditööspetsialist, Saaremaa 
Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna poolt määratud töögrupi liige kui kultuuri- 
ja spordiosakonna esindaja.   

  


