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ARENGUKAVA INVESTEERINGUTE PLAANI NIMEKIRI 

   

ORISSAARE GÜMNAASIUM 

1 territooriumi piiramine aiaga projekteerimine ja väljaehitamine 

2 õpikeskkonna parandamine mööbel, õppevahendid 

3 hosteli rekonstrueerimine - trepikoja remont 

- tubade remont ja sisustamine 

- katus ja ventilatsioon 

- akende ja uste vahetus 

- küttesüsteemi ja elektrisüsteemi remont 
- duširuumide remont 

4 söökla remont kombiahi, riiulid ja ruumide remont 

5  territooriumi korrastamine kujundamine, haljastusprojekt 

6 Õuesõppeklass projekteerimine ja väljaehitamine 

   

ORISSAARE MUUSIKAKOOL 

1 Muusikainstrumendid uute hankimine, infotehnoloogiliste vahendite 

kaasajastamine 

2 sisustus uue mööbli soetamine 

   

ORISSAARE LASTEAED 

1  sisustus uue inventari soetamine (mänguatraktsioonid, 

mööbel, vaibad, jne) 

2 õueala rekonstrueerimine 1. teede rekonstrueerimine 

2. atraktsioonide uuendamine 

3. parkimisplatsi rajamine 

4. valgustuse kaasajastamine 

5. spordiväljak  

6. „lamavate politseinike“ paigaldamine 

tänavale kiiruse rahustamiseks 

3 Hoone rekonstrueerimine 1. remondi jätkamine 

2. spordisaali ehitus vabadesse ruumidesse 

3. koosoleku ruumi tegemine 
4. elektrisüsteemi uuendamine 

   

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 

 kultuurimaja  

1 välistööd fassaadi korrastamine, valgustuse rajamine, uus 

mustkate lipuväljakule, varikatuste ehitamine 

küljeustele 

2 sisemised tööd elektrisüsteemide uuendamine 

teepoolse osa renoveerimine 

3 inventar 1. heli- ja valgustehnika uuendamine 

2. rahvariiete muretsemine 

3. uute toolide muretsemine 

4. lavakardinate uuendamine 



raamatukogu  

1 ruumide remonttööd 1. ümberehitamine 
2. põrandate remont 
3. hoidlate remont 

4. infotehnoloogia uuendamine 

2 sisustus  sisustuse uuendamine 

   

Sport  

1 staadion 1. rekonstrueerimine / ümberehitus 

2. aia ehitus 

3. sadevee trassid  

4. valgustus 

2 spordihoone 1. inventari soetamine 

2. helisüsteemi parandamine 

3. saali akende tumendamine 

4. treeningpargi arendamine ja 

laiendamine 

5. hoone katusele päikesejaama rajamine 

3 Maasi terviserada 1. väljaehitamine ja arendamine 

4 Mini terviseraja rajamine ja puhkeala 

väljaarendamine (Ranna pst 5a 

krundil) 

detailplaneeringu koostamine, ala arendamine 

   

KODANIKU ALGASTUSLIK TEGEVUS 

1 seltside ja seltsingute projektipõhise tegevuse toetamine, sh külaplatside rajamine küladesse, 

hoonete remont 

   

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

1 perearstikeskus II korruse ümberehitus munitsipaalkorteriteks 

2 tervisekeskus tervisekeskuse rajamine 

3 eakate päevakeskus rajamine vallal olemasolevate ruumide baasil 

   

MAJANDUS 

1 Illiku laid 1. sadama arendamine 

2. puhkealade korrastamine 

3. alale arendaja leidmine 

4. hoonete rekonstrueerimine 

5. supluskohtade korrastamine 

 

2 Maasi maalinn 1. ümbruse korrastamine 

2. osalemine projektis „Saare maakonna 

maalinnade võrgustiku arendamine“ 

 

3 turism 1. infoviitade ja tahvlite paigaldamine  

2. infopunkti tegevuse toetamine 
3. turismi propageerimisega seotud 

tegevused  
4. inventari muretsemine 

4 Orissaare alevik 1. turuplatsi väljaarendamine 

2. bussijaama renoveerimine  



3. vallamaja rekonstrueerimine 

4. tootearenduskeskuse rajamine 

5. tootmisalade arendamine (planeeringud 

maa omandamine) 
6. elamualade arendamine (planeeringud, 

maa omandamine) 
7. korterite (sotsiaal- ja munitsipaal-

eluruumide) ehitus 
8. avaliku mänguväljaku rajamine lasteaia 

õuealale 
9. laululava taastamine 

5  vald suplus- ja lautrikohtade arendamine 

  

 

 

TEHNILISED INFRASTRUKTUURID 

1 valla teed 1. probleemsete liiklussõlmede ohutuks 

muutmine 

2. teede remont 

3. pindamine ja mustkatte alla viimine 

4. juurdepääsude tagamine kallasrajale 

2 tänavad 1. pindamine ja mustkatte alla viimine 

2. tänavavalgustuse kaasajastamine 

3  kergliiklusteed 1. Orissaare-Saikla, Mehama ristmik - 

Pöide 

2. Orissaare – Maasi linnus (rannaäärne)  
3. Orissaare – Orinõmme  

4. Orissaare – Tornimäe 
5. Orissaare – Kuivastu  

4 vesi, kanal Toimub vastavalt ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arengukavale 

5 sadamad 1. Rannaküla sadama rekonstrueerimine 
2. Taaliku sadama rekonstrueerimise 

lõpetamine 

3. Orissaare sadama arendamine 

kaasaegseks jahisadamaks 

4. Orissaare kalasadama 

rekonstrueerimine 

6 soojus 1. torustike vahetus ja laiendamine 

2. soojamajanduse arengukava 

koostamine 

   

KESKKONNAKAITSE, HEAKORD JA JÄÄTMEKÄITLUS 

1 Illiku laiule linnuvaatlustorni rajamise toetamine 

2 Orissaare noortepargi (skatepargi, Kuivastu mnt 20) arendamine  

3 Bussi ootekodade korrastamine ja juurdeehitamine (Ariste) 

4 Avaliku heakorra tagamine, Orissaare aleviku rohealade heakorrastamine 

5 Maasi jäätmejaama tegevuse toetamine 

   

ÜHISPROJEKTID 



1 Noorte-, kultuuri-, eriala- jne. projektid Eesti koolide ja omavalitsustega ning 

välisriikidega 

2 Koostöö naaberomavalitsustega, sh. haldussuutlikkuse tõstmine, keskkond, 

sotsiaalhoolekanne, erialaspetsialistide kaasamine ja palkamine, läbirääkimised 

liitumiseks 

 

   

NOORTEKESKUS 

1 esiku kliima parandamine akende katmine selektiivkilega 

2 sisustuse ja inventari soetamine 

3 piirdeaed kinnistute vahele (Kuivastu mnt 29 ja Ranna pst 2) 

4 Mänguväljaku rajamine haljasalale 

   

 

 


