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SISSEJUHATUS 
 

Arengukava on valla tegevuse aluseks, see kätkeb kogukonnasisest kokkulepet valla edasiste 

arendustegevuste kavandamisel. 

Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2015-2025 ja määratleb Orissaare valla pika- ja 

lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. 

Arengukava koostamise õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), 

mille § 37 kohaselt peab kehtiv arengukava alati hõlmama vähemalt nelja eelseisvat 

eelarveaastat  ja kui vallal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks 

perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud 

selleks perioodiks. Vallavolikogu vaatab arengukava üle iga aasta oktoobriks ja teeb sinna 

vastavad parandused ja täiendused. 

Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele, nende 

jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele ning laenude võtmisele. Kõik seaduse alusel 

vallale kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, eelarvestrateegia, valla arengukava 

ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.  

Orissaare valla arengukava koosneb neljast osast: esimeses osas antakse ülevaade vallast, 

loodusest ja rahvastikust,   teises on toodud valla tulevikupilt aastani 2025 – missioon, visioon 

ja põhiväärtused, kolmandas strateegilised eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks, 

neljandas valdkondlikud eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Arengukava 

investeeringute plaan nimekirjana on arengukava lisaks. 
 

Arengukava koostamisel osalesid vallavalitsuse, vallavolikogu ja allasutuste juhid: Vello 

Runthal, Margus Pikkor, Martin Käärid, Saida Kuusk, Eha Trumm, Anu Viljaste, Aina Sepp-

Teevet. Valdkonna arengute kavandamisel tehti koostööd volikogu vastavate komisjonidega.   
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1. ÜLEVAADE ORISSAARE VALLAST 

 

 
 

Orissaare vald asub Eesti suurima saare, 

Saaremaa, kirdeosas. Orissaaret on nimetatud 

ka Saaremaa väravaks, sest Muhut ja 

Saaremaad ühendav Väikse Väina tamm saab 

alguse või lõpeb Orissaare vallas. Pealinn 

Tallinn asub 163 km, maakonnakeskus 

Kuressaare 54 km kaugusel. Orissaare valla 

territoorium on 163,62 km
2
. Orissaare valla 

piirinaabriteks on Muhu, Pöide, Laimjala, 

Valjala ja Leisi vallad. 

Valda läbivad tähtsamad liiklusteed on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee ning 

Tumala-Orissaare-Väike väin tugimaantee. 

 

1.1 Territoorium 

1.1.1. Maa 

Maareformi tulemusel on Orissaare vallas 1.septembriks 2015 katastrisse kantud 98,3% ehk 

16086,3 ha maad. Omandisse on vormistamata 275,7 ha. Enamuse moodustab sellest maast 

riigi maareservi jäetav maa. Tagastatavat maad ca 35 ha, ostueesõigusega erastatavat maad ca 

10 ha, munitsipaalomandisse taotletavat maad ca 45 - 50 ha. Munitsipaalomandisse 

vormistamata maa on vallale kuuluvate teede alune maa ja paar objekti, mille osas ei ole 

otsust langetatud. Maa erastamise hulka on arvestatud ka hoonestusõiguse alusel maa 

erastamine. 

 

Tabel 1. Katastris registreeritud maa omandivormi järgi Orissaare vallas: 

Katastris registreeritud maa omandireformi järgi  

 seisuga 30.09.2008 seisuga 31.08.2015 

Haldusüksuse pindala 16302,40 16362,00 

Katastris registreeritud maa 12970,70 16086,3 

Katastris registreeritud maa % 79,6 98,3 

Katastri registreeritud riigimaa 864,4 3686,30 

Munitsipaalmaa 15,6 45,7 

Omandisse vormistamata 3331,7 275,7 
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Tabel 2. Katastris registreeritud maa kõlvikuline jaotus. 

 Seisuga 30.09.2008 Seisuga 31.08.2015 

Registreeritud katastriüksusi         2490 2903 

Pindala kokku         12970,7 16086,3 

Haritav maa         3430,9 3520,50 

Looduslik rohumaa         1391,7 1598,0 

Metsamaa          6145,1 7823,1 

Õuemaa          224,0 197,8 

Vee alune maa          191,7 276,8 

Muu maa          1587,3 2889,4 

 

Tabel 3. Katastris registreeritud maa sihtotstarbe järgi 

 

 seisuga 30.09.2008 seisuga 31.08.2015 

Sihtotstarve Arv Pind 

(ha) 

Arv Pind (ha) 

Elamumaa (001; E) 469 244,8 532 294,0 

Ärimaa (002; Ä) 40 18,2 46 20,1 

Tootmismaa (003; T) 76 60,5 88 56,4 

Sotsiaalmaa (016; Üh ja 017 Üm) 7 6,1 26 24,5 

Transpordimaa (007; L) 11 2,0 73 151,2 

Jäätmehoidla maa (008; J) 1 2,0 1 2,0 

Riigikaitsemaa (009; R) 2 2,9 2 2,9 

Kaitsealune maa (010; H) 1 2,0 4 59,5 

Maatulundusmaa (011; M) 1882 12631,2 2127 15459,60 

Sihtotstarbeta maa (012; S) 1 1,0 1 1 

Mäetööstusmaa (014; Mt)   3 15,2 

Kokku 2490 12970,7 2903 16086,30 

Tabeli andmete allikas: Maa-amet  
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1.1.2. Administratiivne jaotus 

Orissaare valla administratiivne jaotus on järgmine: Orisaare alevik ja 36 küla: Ariste, Arju, 

Haapsu, Hindu, Imavere, Jaani, Järveküla, Kalma, Kareda, Kavandi, Kuninguste, Kõinastu, 

Laheküla, Liigalaskma, Liiva, Maasi, Mehama, Mäeküla, Orinõmme, Pulli, Põripõllu, 

Randküla, Rannaküla, Raugu, Saikla, Salu, Suur-Pahila, Suur-Rahula, Taaliku, Tagavere, 

Tumala, Võhma, Väike-Pahila, Väike-Rahula, Väljaküla, Ööriku. (vt lisa 1) 

Tinglikult võib valla külad jagada viieks piirkonnaks: Orissaare piirkond, Kavandi-Pahila 

piirkond, Taaliku piirkond, Saikla ja Tagavere piirkond.  

 

1.2. Loodus 
 

Orissaare valla suurimaid rikkusi on tema suhteliselt puhas, omanäoline ja mitmekesine 

saareline looduskeskkond. Siinne kliima on klassifitseeritud Läänemerelise kliimavaldkonna 

Lääne-Eesti rannikuala ja saarte rajooni. 

Orissaare vald asub Lääne-Eesti saarestiku maastikurajoonis. Rannajoon on rohkem 

liigestatud idaosas, lääneosas leidub pankasid, mis muudavad rannajoont vähem liigestatuks. 

Suurim laht on Paramaja laht, suuremad poolsaared Tinuri nina, Pikana nukk, Pulli neem, 

laidudest suurim on Kõinastu laid. 

Põhjavesi on rannaalal valdavalt keskmiselt või vähe kaitstud või kaitsmata. Vähekaitstud ja 

kaitsmata põhjavesi on valla lääneosas rannaalal, põhjus on pankrannikus, kus on õhuke 

pinnakate. Pinnakatteks on rannaalal moreenid, liivad ja kruusad, Taaliku ja Pulli külade ida 

osas on pinnakatteks aluspõhjakivimid. 

Orissaare valla piirdesse jäävad tervelt või osaliselt NATURA 2000 võrgustiku koosseisu 

kuuluvad Väinamere linnuala ja 5 loodusala: Liigalaskma-Orinõmme loodusala, Tumala 

loodusala, Väikese väina loodusala, Säärenõmme loodusala ja Väinamere loodusala.  

Miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks loetakse Suur-Rahula, Väike-Rahula, Ööriku, Imavere, 

Järveküla, Orinõmme, Liigalaskma, Randküla, Rannaküla, Raugu küla, Tagavere küla vanem 

osa ja Orissaare aleviku keskus. 
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1.2.1 Loodusressursid 

Orissaare vallas on maavarade registris arvel kaks paemurdu, Tagavere ja Liigalaskma, 

mõlemas murtakse ehituskivi Jaagarahu lademe Tagavere kihtidest.  

Lisaks dolomiidile on kohaliku tähtsusega ka turbamaardlad Öörikul, Väike-Rahulas, Kareda 

ja Väljaküla külade territooriumitel, Orissaare savimaardla ning peamiselt Leisi valda jäävad 

Roobaka savimaardla idapoolne osa Väike-Pahila ja Arju küla aladel. 

Valdav osa Orissaare valla sisemaast on põllu- ja metsamajandusmaa. 

1.2.2 Looduslikud vaatamisväärsused 

1. Kägi- Jaani tamm (Kavandi küla), Saaremaa jämedam puu ja vanuseks on mõõdetud ligi 

400 aastat. 

2. Rämmi tamm (Rannaküla), asub rannamaantee ääres, vanasti oli meri selle kohani 

ulatanud. Siin saanud kaks vaenuväge kokku ja teise vaenuväe ülem sai surma ja mere kaldale 

tema hauale istutati tamm. 

3. Orissaare tamm asub Orissaare staadioni ühel staadioni poolel, oma ajal, kui hakati 

staadionit ehitama, taheti tamme maha võtta, kuid tamm ei andnud järele ja nii ta jäetigi.  

4. Raudsi kivi, mis asub Suur-Pahila küla metsas, see on kivi, kus võitlesid härg ja hunt ja 

nende käpa jäljed on jäänud kivile. 

Need objektid on ka kõik looduskaitse all.  

Järvekülas on järv, mille kaldale on ehitatud kalatrepp. Järve ääres on väike matkarada. 

1.3 Kultuurajaloolised objektid 
 

Kultuurajaloolised objektid on Maasilinn, Maasilinna lähedalt merest leitud üks vanemaid 

laevu, mis 29.09.2010 aastal anti koostöölepinguga eksponeerimiseks Eesti Meremuuseumile 

Tallinnas  ja ehituslaadilt talupoeglik Rannaküla mõisa lindla. 

Aastast 2000 on Maasilinn Orissaare valla oma, sellest ajast saadik on seal tehtud palju 

restaureerimistöid. Maasilinnas toimuvad kontserdid ja teised kultuuriüritused. 

Rannaküla mõisa lindla asub Rannaküla Nurme kinnistul Rannaküla sadama vahetus 

läheduses. 

1.4 Rahvastik  

Elanikke on vallas 1920 (01.01.2015. a. seisuga). Elanike arvult kuulub Orissaare vald Saare 

maakonna kolme suurima valla hulka, olles Lääne-Saare ja Leisi järel kolmandal kohal.  

Keskuses, Orissaare alevikus, elab 939 inimest, suuremad külad on veel Tagavere (136 in) ja 

Suur-Rahula (70 in). Ligi poolesaja elanikuga küla on veel Mäeküla (47). Kõigis teiste 

külades on elanikke vähem. Täpsema ülevaate annab Tabel 4. 

 

Orissaare vald on maakonna suurima rahvastikutihedusega vald, vastav näitaja on 10,5  

el/km². See näitaja on kõrgem kui maakonna keskmine näitaja ja ligi poole kõrgem kõigi 

valdade keskmisest näitajast (6,4 el/km²).  

 

Tabel 4. Elanike arv Orissaare valla külades  

 

  1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 

Ariste 23 23 22 24 32 32 

Arju 12 12 12 10 10 15 

Haapsu 7 8 8 9 10 9 

Hindu 15 14 14 15 16 17 

Imavere 15 16 17 19 18 18 
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Jaani 10 12 15 19 18 19 

Järveküla 12 10 10 10 9 10 

Kalma 11 11 13 13 14 15 

Kareda 27 23 23 18 17 16 

Kavandi 19 19 18 18 21 20 

Kuninguste 19 21 25 27 22 22 

Kõinastu 6 4 5 4 1 1 

Laheküla 31 30 29 29 29 29 

Liigalaskma 23 25 27 28 26 30 

Liiva 30 30 26 24 28 30 

Maasi 35 35 41 37 37 35 

Mehama 31 31 34 32 29 29 

Mäeküla 55 55 53 54 54 47 

Orinõmme 48 49 44 40 41 40 

Orissaare 993 990 966 956 938 939 

Pulli 23 24 24 23 24 28 

Põripõllu 29 30 31 32 29 28 

Randküla 24 26 27 23 25 25 

Rannaküla 5 4 3 8 8 7 

Raugu 12 11 11 11 10 11 

Saikla 43 38 37 40 39 36 

Salu 32 30 30 27 27 27 

Suur-Pahila 26 25 24 25 28 28 

Suur-Rahula 82 85 78 79 71 70 

Taaliku 23 20 19 19 20 20 

Tagavere 126 126 129 130 131 136 

Tumala 34 34 33 35 34 30 

Võhma 15 14 14 13 12 12 

Väike-Pahila 34 35 31 31 29 30 

Väike-Rahula 58 59 57 47 45 43 

Väljaküla 5 5 5 5 7 7 

Ööriku 9 10 10 9 7 7 

vald 8 0 4 3 2 2 

KOKKU 2010 1994 1969 1946 1918 1920 

Vähenemine  -16 -25 -23 -28 2 

Statistikaamet 1780 1770 1683 1690 1688 1712 

vahe 230 224 286 256 230 208 

Allikas: Rahvastikuregistri andmed võrrelduna Statistikaameti andmetega. 
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Elanike arv vallas on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilne. Oluline rahvaarvu 

vähenemine oli uue sajandi alguseks juba toimunud. Olulise ja jätkuva tendentsina 

iseloomustab valla rahvastikku elanikkonna vananemine. Nii on jätkuvalt tõusutrendis üle 65 

aastaste inimeste osakaalu suurenemine ja vanuses 0-14 aastaste vähenemine. Rõõmustav on 

tõdeda, et 15 – 64 aastaste inimeste arvukus püsib stabiilne.   
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Lootust valla elanikkonna rahvaarvu kasvuks on vaid juhul kui suudetakse peatada noorte 

lahkumine vallast pakkudes neile piisavalt atraktiivset elukeskkonda ja töökohta. 

1.5 Rahvusvahelised suhted 
 

Orissaare vallavalitsus alustas aktiivset välissuhtlemist aastast 1991. Sõlmitud on 

koostöölepingud järgmiste valdadega: 

Mellerud (Rootsi) 1995.a. 

Leppävirta (Soome) 1996.a. 

Gibuli (Läti) 2000.a. - 2010 aastast Talsi valla koosseisus 

Lejre (Taani) 2006 a. 
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ARENGUEELDUSED 
 

 Orissaare on pikka aega olnud Saare maakonna idaosa keskuseks 

Orissaares asuvad piirkonna jaoks olulised teenindusasutused, enamus piirkonna 

tööandjatest, kool, kultuurimaja, muusikakool, spordihoone jne. Orissaare on 

arvestatav tõmbekeskus Ida - Saaremaal. 

 

 Kõik teed kulgevad läbi Orissaare valla territooriumi 

Valla territooriumilt sõidavad läbi kõik (kes kasutavad maismaad), kes tulevad 

Saaremaale või vastupidi. 

 

 Illiku laiul ja Maasilinnal on eeldused puhke- ja turismimajanduse 

arendamiseks 

Illiku laiu ja Maasilinna puhke- ja turismimajanduslik arendustegevus suurendab 

oluliselt valla külastatavust ning elavdab ettevõtlust. 

 
 

2. MISSIOON, VISIOON ja PÕHIVÄÄRTUSED 
 

VISIOON 

 

Orissaare vald on inimsõbralik, loodushoidlik, traditsioone väärtustav, 

samas uuele avatud, ettevõtlust soosiv, igal tasandil, sh. rahvusvaheliselt 

koostööaldis, elujõuline Ida-Saaremaa keskus. 
 

 

MISSIOON  

 
Orissaare vald on tugev ja haldussuutlik, majanduslikult edukas 

omavalitsus, mis on avatud uutele ideedele, väärtustab traditsioone ja 

pühendub valla arengutele. 
 

PÕHIVÄÄRTUSED 

 

 Inimestest hoolimine, inimsõbralikkus 

 Uuele avatus, jätkusuutlikkus, koostöö 

 Ettevõtluse toetamine, ettevõtluskeskkond 
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 Traditsioonide säilitamine ja arendamine 

 Turvaline ja puhas elukeskkond  

 Hariduse toetamine 
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3. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED NENDE 
SAAVUTAMISEKS 

Strateegilised eesmärgid 

1. Orissaare vald on osa Saaremaa ühisvallast, omaette osavallana.  

2. Illiku laiust on kujunenud atraktiivne puhkepiirkond. 

3. Orissaare Gümnaasium on kaasaegne ja mainekas õppeasutus. 

4. Valla turvaline elukeskkond tagab elanike arvu kasvu. 

5. Vald on atraktiivne turismipiirkond, meelitades läbisõitjaid peatuma. 

6. Taristu on välja arendatud – korras on sadamad, teed, viidad, toimib teedeäärne 

teenindus. 

7. Hästikorraldatud sotsiaalhoolekanne tagab elanikkonna erinevate sihtgruppide 

toimetuleku ja heaolu kasvu. 

 
 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 

STRATEEGILINE EESMÄRK: 1. Orissaare vald on osa Saaremaa ühisvallast, omaette 

osavallana. 

 Arendatakse Orissaare tehnilist taristut nii, et oleks võimalik uute ettevõtete asutamine 

ja olemasolevate ettevõtete tegevuse kohapealne laienemine. 

 Tagatakse Orissaare alevikus pakutavate erinevate teenuste ning alevikus asuvate 

töökohtade kättesaadavus enamikule Ida-Saaremaa elanikele. 

 Parandatakse Orissaare välisilmet.  

 Arendatakse turismialast taristut – paigaldatakse infoviidad jne. 

 Arendatakse Maasilinna ja Illiku laiu näol Orissaare vallale oma “kaubamärk”, mis 

teda eristaks selgelt teistest Eesti valdadest ja linnadest. 

 Arendatakse traditsioonilisi (nt Illiku päevad jms) ja luuakse juurde uusi Orissaarele 

iseloomulikke sündmusi, mis oleksid laiemalt tuntud ja tagaksid rohkearvulise 

osalemise. 

 Tugevdatakse Orissaare alevikku kui kultuurikeskust, kaasates Orissaare kultuurimaja 

ja Maasilinna kompleksi. 

 Arendatakse Orissaare raamatukogust kogu piirkonda teenindav raamatukogu. 

 Kujundatakse Orissaare Spordihoonest koos spordiväljakuga ja loodavate 

terviseradadega  Ida-Saaremaa spordikeskus. 

 Arendatakse Orissaare lasteaeda kui piirkondlikku teenusepakkujat. 

 Säilitatakse Orissaare Gümnaasium, tõstes selle konkurentsivõimet ja arendades 

erinevaid õppesuundi. 

 Säilitatakse ja parendatakse Orissaare muusikakooli kui riikliku õppekava alusel 

töötavat haridusasutust nii, et see kujuneks piirkondlikuks muusika- ja 

kultuurikeskuseks.  

 Arendatakse välja Ida-Saaremaa tervisekeskus, kaasates perearstikeskuse. 

 Tehakse koostööd naabervaldadega ühiste lahenduste leidmiseks ja haldusvõimekuse 

tõstmiseks. 

 Saaremaa ühisvalla koosseisus moodustatakse Ida-Saaremaa osavald. Tehakse 

rahvusvahelist koostööd ja rakendatakse eesrindlikke positiivseid kogemusi. 
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STRATEEGILINE EESMÄRK: 2. Illiku laiust on kujunenud atraktiivne 

puhkepiirkond 

 

 Viiakse läbi  Illiku laiu arendus vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. 

 Pakutakse kvaliteetset sadamateenust. 

 Korrastatakse rand ja luuakse supluseks vajalikud tingimused. 

 Muudetakse Illiku laiule viiv maantee tolmuvabaks, rajatakse sobilik haljastus ja 

valgustus. 

 Rajatakse purjespordikeskus. 

 

STRATEEGILINE EESMÄRK: 3. Orissaare Gümnaasium on kaasaegne ja mainekas 

õppeasutus 

 

 Tagatakse konkurentsivõimeline põhi- ja gümnaasiumiharidus. 

 Konkurentsivõime tugevdamiseks parandatakse gümnaasiumi majanduslikku baasi. 

 Laiendatakse täiendõppe võimalusi ja pakutakse erinevaid kursusi. 

 Tihendatakse koostööd teiste valla allasutustega. 

 Koostöös naabervaldadega luuakse lapsevanemate nõustamise süsteem. 

 Õpilaste huvides osaletakse koostööprojektides nii Eestis kui väljaspool. 

 Tehakse koostööd teiste koolitusorganisatsioonidega. 

 

STRATEEGILINE EESMÄRK: 4. Valla turvaline elukeskkond tagab elanike arvu 

kasvu (suvesaarlased püsielanikeks, sündimus suureneb jne).  

 

 Tehakse investeeringuid Orissaare aleviku infrastruktuuri: vesivarustus ja 

kanalisatsioon, teed ja tänavad, internet. 

 Parandatakse Orissaare aleviku ning valla suuremate külade välisilmet. 

 Säilitatakse Orissaare aleviku ja valla külade arhitektuuriline omapära ning turvaline 

miljöö. 

 Säilitatakse väljakujunenud hajaasustus. 

 Valmistatakse ette elamukrundid koos vajalike kommunikatsioonidega, eeskätt 

Orissaare alevikus ja selle ümbruses, Saiklas ja Tagaverel. 

 Kindlustatakse võimalused mitmekesiseks ja turvaliseks vaba aja veetmiseks. 

 Tagatakse pidev toetus valla seltsingutele, seltsidele ja teistele omaalgatuslikele 

kultuuri-, hariduse- ja spordialastele organisatsioonidele ning nende ettevõtmistele. 

 Tagatakse kvaliteetse arstiabi kättesaadavus. 

 Arendatakse loodavat Ida-Saaremaa tervishoiukeskust, eesmärgiga mitmekesistada 

keskuse poolt pakutavaid teenuseid: esmatasandi arstiabi, perearstid; taastus- ja 

hooldusravi. 

 Viiakse läbi haiguste ennetamise, tervise taastamise, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja 

tervishoiu väärtustamise alast tegevust.  

 

STRATEEGILINE EESMÄRK: 5. Vald on atraktiivne turismipiirkond, meelitades 

läbisõitjaid peatuma. 

 

 Korraldatakse ja osaletakse turistidele suunatud turundusalastes tegevustes. 

 Vald panustab taristu arendusse arvestades turismivaldkonna vajadustega. 

 Soodustatakse turismialast arendustegevust ja ettevõtlust. 

 Kohalikke ettevõtjaid ja elanikkonda kaasatakse turismialastesse tegevustesse.  
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STRATEEGILINE EESMÄRK: 6. Taristu on välja arendatud – sadamad, teed, viidad, 

teedeäärne teenindus. 

 

 Hoitakse korras ja arendatakse edasi nelja hästitoimivat väikesadamat – Rannaküla, 

Taaliku ja Orissaares nii Uisu- kui Jahisadamat. 

 Rajatakse kergliiklustee Illiku laiult Maasilinnani. 

 Kergliiklustee rajamine Orissaarest- Saiklasse ja Saikla ristist kuni Mehama ristmikuni 

(5,5 km) 

 Tolmuvaba kattega kaetakse kõrge liiklusintensiivsusega külavaheteed ja 

majapidamistele lähemal kui 50 meetrit asuvad riigiteed.  

 Viidastatakse ja tähistatakse tähtsamad turismi- ja kultuuriobjektid, valla 

sissesõitudele paigaldatakse valda tutvustavad infostendid. 

 Avalikesse kohtadesse rajatakse käimlad, paigaldatakse prügikonteinerid ja rajatakse 

valgustus. 

 

STRATEEGILINE EESMÄRK: 7. Hästikorraldatud sotsiaalhoolekanne tagab 

elanikkonna erinevate sihtgruppide toimetuleku ja heaolu kasvu. 

 

 Arendatakse ja ajakohastatakse sotsiaalteenuseid ning tõstetakse olemasolevate 

teenuste kvaliteeti. 

 Tagatakse kõigile vallaelanikele võrdne ligipääs sotsiaalteenustele. 

 Toetatakse eakate ja erivajadustega inimeste eneseabi- ja muude organisatsioonide 

tegevust. 

 Suurendatakse erinevate valdkondade ja institutsioonide vahelise koostöö efektiivsust. 

Kasutatakse kõiki ressursse vajadustepõhiselt ja ratsionaalselt. 
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4. VALDKONDLIKUD ARENGUEESMÄRGID JA 
TEGEVUSED NENDE SAAVUTAMISEKS 

 

4.1. HARIDUS, HUVIHARIDUS JA NOORSOOTÖÖ 

 

Hetkeolukord 

 

Haridus 

 

Valla ainsa koolina töötav Orissaare Gümnaasium on üldhariduskool, pakkudes võimalusi nii 

põhihariduse kui ka keskhariduse omandamiseks. Gümnaasiumiõpingutega on edukalt 

integreeritud eelkutseõpe, valides merenduse ja sisekaitse õppesuuna vahel. Koolil on oma 

sümboolika (lipp, embleem, koolipäevik jne.). Järjepidevalt antakse välja kooli almanahhi.  

 

Orissaare Gümnaasiumi arengu määrab õpilaste arv koolis, millest sõltub riigieelarveline 

toetus vallale. Pikaajaline analüüs (kuni aastani 2015) näitab, et klassikomplektide arv, mis on 

üheks rahastamise aluseks väheneb lähiajal oluliselt (2015. a. läheb Orissaare Gümnaasiumis 

kooli I-XII klassi 179: 2016.a oluliselt ei lange). Koolil olemas oma arengukava. 

 

Vald on võimalusel toetanud õpilaste ohutule ja kaasaegsetele tingimustele vajaliku 

õpikeskkonna loomist – 2015 aasta sügiseks on kogu gümnaasiumi hoone rekonstrueeritud. 

Kehalise kasvatuse tunde viiakse läbi spordihoones ja staadionil. Õpilaskodu 

rekonstrueerimistööd on toimunud nii projektipõhiselt kui valla eelarvevahendite kaudu. 

Õpilaskodu on atesteeritud hostelina, hoonesse on ehitatud merenduse õppekabinetid, hoone 

vastab tuleohutusnõuetele. Orissaare Gümnaasiumil on nõuetele vastav köök ja söögisaal. Et 

tagada õpilaskodus ja sööklas nõuetele vastavad tingimused, on vajalik jätkata hoonete 

rekonstrueerimist. 

 

Orissaare Lasteaed 

Orissaare Lasteaia „Päikesekiir” hoone valmis 1974. aastal. Maja on ehitatud tüüpprojekti 

järgi ja seal asub kuus rühmaruumi. Lasteaed on munitsipaallasteasutus. Hetkel käib lasteaias 

62 last ning on avatud sõimerühm ja kolm lasteaiarühma. Üks rühmaruum on kunstiõpetaja  

kasutuses.  

Lasteaia saalis tegutseb beebikool, kus käivad kodused lapsed ja ka lapsed teistest valdadest 

mängimas. Lasteaia saali kasutatakse õhtuti liikumistegevusteks ja pidudeks. 

Orissaare lasteaia eripära on looduslähedus ja kodukandi tundmaõppimine s.o. koduloolisuse 

printsiip. Lasteaial on kindel päevakava, õppekava, põhimäärus ja arengukava. Lasteaias 

töötavad vastava kvalifikatsiooniga töötajad. 

Rühmaruumid on avarad ja valgusküllad. Remonditud on lasteaia saal ja köök. Paigaldatud on 

tuletõrjesignalisatsioon. Kaasajastamist vajavad õuevahendid. Lasteaial on uus piirdeaed ning 

kogu küttesüsteem tasakaalustatud. 2015 aastal paigaldati rühmaruumidesse uus ventilatsioon 

ja kuivatuskapid. 

Lasteaias tegutseb hoolekogu, toimuvad traditsioonilised pereüritused ja I klass tuleb külla 

(100-päeva koolis) igal aastal. 

 

Orissaare Muusikakool 

Orissaare Muusikakool tegutseb koolitusloa alusel ja lähtub oma tegevuses huvikooli 

seadusest, huviharidusstandardist ja riiklikest raam-õppekavadest. 

http://www.oris.edu.ee/
http://www.oris.edu.ee/images/dokumendid/Orissaare_Gmnaasiumi_arengukava_2014-2017.pdf
http://orissaarelasteaed.edicypages.com/
https://www.riigiteataja.ee/akt/404112014028
https://sites.google.com/site/orissaaremuusikakool/
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Muusikakooli tegevuseesmärkideks on õpilastele muusikalise põhihariduse võimaldamine, 

professionaalse muusikahariduse õppeks ettevalmistamine ja kohaliku kultuurielu 

edendamine. 

Orissaare Muusikakooli teeninduspiirkond on Ida-Saaremaa vallad ja Muhu vald. 2015 aasta 

sügisest kolib muusikakool gümnaasiumi ruumidesse. Avalikud kontserdid toimuvad 

Orissaare suuremates saalides, eelkõige kultuurimajas. 

Muusikakoolil on avatud 16 õppekava mitmesuguste pillimängu, laulu ja dirigeerimisaluste 

omandamiseks. 

Käesolevaks ajaks on koolil 50 vilistlast, neist 10 on saanud sisse kõrgemasse 

muusikaõppeasutusse.  

Muusikakoolis töötab 10 kõrgharidusega õpetajat, neist kaheksal on muusikaline kõrgharidus. 

Muusikakool kasutab veel ka 25 aastataguseid pille, osa uuemaid pille on saadud kingitusena 

ja soetatud projektipõhiselt. 

 

Noorsootöö 

Noorsootöö on suunatud 7-26 aastastele valla elanikele, kes moodustavad 29 % kogu valla 

elanikkonnast. Noorsootööd koordineerib avatud noortekeskus. Korraldatakse noorteüritusi, 

nt „Noorte suvine töö- ja puhkelaager“ – nädalane päevalaager. Noortele suunatud üritusi ja 

huvitegevust korraldatakse koostöös gümnaasiumi, kultuurimaja, spordihoone jt asutuste 

töötajatega. 2013 aastal avati Orissaare Avatud Noortekeskuse hoone. 

 

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

4.1.1. Orissaare lasteaias on avatud päevahoid ja sõimerühm. 

 Lasteaias remonditakse ja sisustatakse kõik rühmaruumid. 

 Parandatakse lasteaiateenuse kvaliteeti. 

 Võetakse tööle kvalifitseerituid noori lasteaia õpetajaid ja õpetaja abisid. 

 Päevahoiuteenus seotakse rühmade tegevustega. 

 

4.1.2. Lasteaia hoone ja õueala on rekonstrueeritud. 

 Rekonstrueeritakse lasteaia rühmaruume. 

 Rekonstrueeritakse lasteaia mänguväljakud ja õueala. 

 

4.1.3. Muusikakoolis antakse heatasemelist muusikaharidust, õppijate arv on suurenenud. 

 Jätkatakse muusikaõpet pilli ja laulu õppekavade alusel.  

 Avatakse uusi õppekavasid  

 Muusikakooli uued ruumid Orissaare Gümnaasiumi hoones on sisustatud kaasaegse 

õppetöö jaoks vajaliku tehnika ja uue mööbliga. 

 Parandatakse materiaal-tehnilist baasi sh täiendatakse arvutiparki, muretsetakse uusi 

pille ja audio-video aparatuur õpilaste esinemiste jäädvustamiseks.  

 Tehakse koostööd Ida-Saaremaa ja Muhu noortekeskuste ja koolidega. 

 Loodud on e-õppevorm noortele, kes puuduliku transpordi tõttu ei saa muusikakoolis 

iganädalaselt kohal käija. 

 Hangitud on e-õppevormi loomiseks vajalikud tehnilised vahendid (tarkvara, 

riistvara). 

 

4.1.4. Orissaare Gümnaasium jätkab tööd rekonstrueeritud hoonetes. 

 õpilaskodu/ hosteli ja söökla rekonstrueerimine 

 Ehitatakse kooli kinnistule piirdeaed. 

 Õuesõppe klassi rajamine 

 

https://www.facebook.com/orissaareank
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4.1.5. Orissaare Gümnaasium on Ida-Saaremaa suurim põhi- ja gümnaasiumiharidust andev 

kool. 

 Antakse konkurentsivõimelist põhi- ja gümnaasiumiharidust. 

 Laiendatakse diferentseeritult õpetamise ja õppimise võimalusi nii põhikoolis kui ka 

gümnaasiumiastmes (tugiõppesüsteemide täiendamine, individuaalõpe). 

 Jätkatakse eelkutseõpet. 

 Avatakse uusi valikkursusi. 

 Hariduslike erivajadustega õpilaste tugivõrgustiku koordinaator. 

 Ettevõtlikku õppe arendamine 

  

4.1.6. Orissaare Gümnaasiumi juures on avatud õppekeskus, mis võimaldab ka täiskasvanute 

koolitust. 

 Viiakse läbi koolitusvajadusi selgitavad turu-uuringud (Orissaare vallas ja 

naabervaldades). 

 Töötatakse välja vastavad õppekavad ja kursuste süsteem. 

 Tehakse koostööd erinevate ettevõtete ja Töötukassa Saaremaa osakonnaga 

 

4.1.7. Orissaares on noortekeskus, mille juures tegutsevad ka erinevad huviringid. 

 Noortekeskus koordineerib valla noorsootööd, korraldab üritusi, sinna juurde luuakse 

noorte esindus. 

 Leitakse võimalusi ruumide sisustamiseks, erinevate ringide avamiseks 

(sponsorettevõtted, koostöö naabervaldadega, erinevat teenuste pakkumine – ruumide 

üür jne.) 

 Avatakse uusi ringe ja leitakse uusi ringijuhte  

 Laiendatakse noorte huvitegevusalast koostööd teiste valdadega.  
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4.2 KULTUUR, SPORT JA VABA AEG  

Hetkeolukord 

 
Kultuur 

Orissaare Kultuurimaja on valminud 1959.a. ja kujunenud nii valla kui ka Ida-Saaremaa 

kultuurikeskuseks, saal mahutab kuni 300 inimest. Saalis on võimalik läbi viia koosolekuid, 

konverentse ja kursuseid, samuti sünnipäevi, pulmi ja teisi üritusi. Majas on ka väike saal-

roheline saal , kus on võimalik näidata kino ja pidada väiksemaid üritusi ja koosviibimisi. 

Olemas baar ja köögiruum. 

Kultuurimajas toimuvad kontserdid, teatrietendused, tantsuõhtud ning vabariiklikud, 

maakondlikud ja vallasisesed üritused. Maja on tihti Orissaare Gümnaasiumi, Orissaare 

Muusikakooli ja kohaliku lasteaia käsutuses.  

 

Kultuurmajas töötavad järgmised ringid: laulu-ja tantsuansambel Ehaviir, laste folkloorirühm 

Viirelind, segakoor Horele, naisrahvatantsurühm Koidukiir, kandlekollektiiv Kannelnaised, 

line-tantsuring, kõhutantsuring, näitering ja käsitööring.  

Orissaare Kultuurimajas asub ka Ida-Saaremaa suurim raamatukogu (30 000 teavikut), avalik 

internetipunkt. Orissaarest 12 km kaugusele jääb Tagavere raamatukogu (7300 teavikut ja 

internetipunkt). 

 

Kultuurimaja hoone, mis on riikliku kaitse all olev kinnismälestis, rekonstrueerimistööd on 

toimunud projektipõhiselt. Raamatukogu osas on välja ehitatud kaasaegne lugemissaal 

avaliku internetipunktiga, vahetatud on hoone kõik aknad, väljaehitatud dušširuum, 

rekonstrueeritud WC-d ja garderoob ning paigaldatud nõuetele vastav tuletõrje 

signalisatsioonisüsteem. 2012 aastal viidi läbi riiklik CO2 projekt, mille käigus vahetati katus, 

soojustati vahelaed, vahetati ning põhjapoolsel küljel restaureeriti vanad aknad ja uuendati 

küttesüsteem. Projekti käigus uuendati ka tuletõrje signalisatsioonisüsteem.  

 

Varem oli Orissaares olemas lauluväljak, kus toimusid mitmed huvitavad üritused. Mitmed 

vabaõhuüritused ja etendused toimuvad Illiku laiul või Maasilinnas. Viimane on valla 

olulisem muinsuskaitseobjekt, kuhu on investeeritud kokku ligikaudu  20 tuhat eurot, sh valla 

osalus on 20%. Maasilinna peahoone on katustatud, valgustatud ja avatud külastajatele. 

 

Aktiivne tegevus toimub Jaani, Ööriku, Nõmme ja Püharisti kirikutes, Orissaare Kristlikus 

vabakoguduses ja Orissaare Rahvakirikus. Valla territooriumil asuvad Ööriku, Saikla-Nõmme 

kalmistu, Kavandi ja Jaani kalmistud.  

 

Vallas asuvad Taaliku mõis Taaliku külas ja Tumala mõis Tumala külas, Kareda mõis Kareda 

külas, Arju mõis Arju külas - mõisad on  eraomandis. 

 

Illiku laiul asuv Orissaare sadam pakub võimalust Väiksel väinal purjetamiseks, mida noored 

ka aktiivselt kasutavad. 

 

Põripõllu külas on eraalgatuslikult loodud MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts eestvedamisel 

sõjavara muuseum koos sellelaadsete aktiivsete tegutsemisvõimalustega. 
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Sport 

Vallas aktiivselt spordiga tegelejateks on koolinoored, samuti vallas elavad 

harrastussportlased. Viljeletakse paljusid spordialasid. Valla sporditööd koordineerib SA 

Orissaare Spordihoone juht. Tegevuste mitmekesistamiseks loodi 2011 aastal MTÜ Orissaare 

Sport. 

 

Suureks edusammuks valla spordielu ja spordivõimaluste arendamisel on 2007. aastal 

valminud Orissaare spordihoone, mis on kasutamiseks mõeldud nii kohalikule kui ka 

üleriiklikule tarbijaskonnale, kelle hulka kuuluvad tipp- ja tervisespordi harrastajad.  

Hoonet haldava Orissaare Spordihoone SA tegevuspõhimõteteks on nii avaliku kui 

üldharidusliku spordialase tegevuse arendamine ja toetamine, kohaliku spordi esindamine 

üleriiklikus ja rahvusvahelises spordiliikumises ning sportlike eluviiside propageerimine. 

Spordihoone ruumides võimaldatakse Orissaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide ja 

klubilise noortespordi treeningtundide läbiviimine. 

 

Spordihoone suures saalis (vastab rahvusvahelistele pallimängu nõuetele) on võimalik 

mängida korvpalli, võrkpalli ja saalihokit, hoone võistlusväljakut (845,6 m²) on võimalik 

kasutada kahe harjutusväljakuna. Kergejõustiku viljelemiseks on sportlaste käsutuses 35 m 

pikkune kolmerajaline jooksurada, kaugus-, kolmik- ja teivashüppepaik. Spordihoones on 

eraldi võimlemissaal suurusega 47 m², aeroobikasaal suurusega 88 m² ja kaasaegselt 

sisustatud 86 m² suurune jõusaal. 

 

Spordihoones on neli riietusruumi ja kaks saunaga varustatud pesuruumi. Saunaruume 

kasutatakse nädalavahetustel ka üldkasutatava saunana. 

 

Esmaabiks vajalike vahenditega sisustatud arstikabinetti kasutab kolm korda nädalas 

Orissaare Gümnaasiumi kooliarst ja -õde. Ruumi kasutavad veel massöörid. 

SA Orissaare Spordihoone majandada on ka Orissaare spordiväljak, millel on kattega 335 

meetrine jooksurada.  

 

Lisaks on valla sportlaste käsutuses veel kolm välist võrkpalliväljakut, väline korvpalliplats, 

tenniseväljak ja jahisadam varustusega noorpurjetajate tarvis.  

Tagavere endise koolihoone juurde on rajatud spordiplats.  

Kokkuleppel kohalike hobusekasvatajatega saab tegeleda ratsaspordiga. 

 

Vallas toimuvad suuremad spordiüritused on Väikse Väina avaujumine (üks arvestatav 

avaveeujumise etappidest vabariigis), Orissaare jooks, Jüriöö jooks, Tammetõru mängud ja 

Illiku laiu päevad (meremeeste mitmevõistlus, laste võistlused, külade vaheline võrkpall, 

triatlon).  

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 

4.2.1. Kultuurisündmuste toimumispaigad on heas korras – hooned on remonditud, 

korrastatud on taristuja viidamajandus.  

 Korrastatakse teed ja parkimisvõimalused – Illiku laid, Maasilinn, lauluväljak, 

Orissaare Keskväljak jt. 

 Kultuuriobjektide juurde luuakse rajatised elementaarsete olmevajaduste 

rahuldamiseks.  

 Objektid varustatakse viitade ja infostendidega. 

 Taastatakse laululava vanas asukohas. Eksponeeritakse Maasilinna. Selleks: 

o investeeritakse jätkuvalt Maasilinna  



22 
 

o viiakse läbi kodulooline uurimus, millest kujundada legend; 

o rakendatakse turundusmeetmestik (legend, viidad, infostendid, voldikud, 

interaktiivsed vahendid). 

  

4.2.2. Heakorrastatud muinsuskaitseobjektid on varustatud korrastatud juurdepääsu 

võimalustega ja teabega. 

 Informatiivsete trükiste valmistamine. 

 Kavandi kalmistu lisamine mälestiste nimekirja. 

 Olulisemate mälestiste tähistamine suunaviitadega. 

 Jaani kalmistul viiakse läbi olemasolevate muinsusobjektide inventuur. 

 

4.2.3. Orissaare kultuurimaja on erinevate võimalustega vabaaja veetmise koht 

 Kultuurimaja rekonstrueerimine (sh elektrisüsteemide, valgustuse ja sisustuse 

kaasajastamine), muinsuskaitseliste väärtuste säilitamine. 

 Kultuurimaja tegevuste ja võimaluste mitmekesistamine – uute ringide käivitamine, 

inventari muretsemine. 

 Koostöö kodanikuühendustega, kultuuriorganisatsioonidega nii Eestis kui 

välisriikides. 

 Jaani kihelkonna rahvariiete muretsemine. 

 

4.2.4. Valla raamatukogud pakuvad teenust kõikidele huvilistele 

 Orissaare raamatukogus rekonstrueeritakse ruumid, leitakse ruumide laiendamiseks 

võimalused, uuendatakse sisustus, kaasajastatakse infosüsteem, täiendatakse fonde.  

 Tagavere raamatukogus uuendatakse tehnika ja inventar, remonditakse lugejate tuba, 

täiendatakse fonde. 

 Raamatukogudes korraldatakse üritusi, mida rahastatakse toetusprogrammide toel.  

 Tagavere raamatukogu teeb aktiivset koostööd kohaliku seltsiga. 

 

4.2.5. Erinevad elanikkonna sihtgrupid on aktiivselt kaasatud ühisüritustesse läbi atraktiivsete 

meelelahutus- ja arenguvõimaluste pakkumise 

 Jätkub traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.  

 Korraldatakse uusi ühisüritusi. 

 Kultuurimajas toimuvad regulaarselt erinevad üritused, inimestel on võimalus osaleda 

erinevate ringide (erialaklubide) töös. 

 

4.2.6. Vallas toimuvate ürituste kohta on info saadaval  

 Vallalehes, mis ilmub kord kuus. 

 Info sündmuste kohta avaldatakse maakonna kultuuri- ja spordiürituste 

aastakalendris. 

 Valla koduleheküljel ja Facebooki lehel on info kultuuriürituste kohta. 

 

4.2.7. On loodud toetus- ja tunnustussüsteem, mis võimaldab väärtustada igat tegijat 

 Eraldatakse finantsvahendid preemiafondi jaoks, kaasates toetajaid. 

 

4.2.8. Orissaare vallas on kaasaegsed, mitmekülgsed võimalused spordi tegemiseks, 

spordirajatised on heas korras . 

 Spordiks vajalike objektide ehitamine ja rekonstrueerimine 

o Kaasaja nõuetele ja vajadustele vastava Orissaare spordiväljaku 

rekonstrueerimisprojekti koostamine, mis sisaldab valgustuslahendust, 

polüfunktsionaalset palliväljakut, staadioniringi katte vahetust ja nõuetele 

vastavaid riietusruume. Rekonstrueerimisprojekti realiseerimine. 
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o Tervisespordiradade välja ehitamine, sh Illiku laiul. 

o Laskespordikeskuse välja ehitamine Arju külas. 

 

4.2.9. Vallas töötavad aktiivsed ja hinnatud treenerid ja juhendajad 

 Noorte treenerite ja juhendajate leidmine. 

 Treenerite atesteerimise soodustamine. 

 

4.2.10. Toimub pidev tervisespordi propageerimine ja teadlikkuse tõstmine 

 Vallasporditraditsioonide hoidmine ja uuendamine. 

 Laste, noorte ja nende vanemate spordiüritustele kaasamine. 

 Aktiivsete elujõuliste spordiseltside moodustamise toetamine. 

 Kaasaegsete kergliiklusteede rajamine. 
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4.3. KODANIKUALGATUSLIK TEGEVUS 

Hetkeolukord 

 
Orissaare vallas tegutsevad järgmised seltsid ja seltsingud: 

 Orissaare Jahimeeste Selts, mille põhitegevuseks on ulukite hooldus ja ulukite 

optimaalse arvukuse hoidmine jahirendi piirkonnas, korraldades kogu 

jahirendipiirkonnas jahindust vastavalt jahinduse maakonna arengukavale ja teistele 

õigusaktidele. 

 Kavandi Kandi Selts – Seltsi tegevuseks on kohaliku elukeskkonna säilitamine ja 

arendamine. Eelistatavad valdkonnad on heakord, infrastruktuur, seltsimaja ja 

puhkemajandus. Seltsi kuuluvad külad on Kavandi, Võhma, Järveküla, Randküla, 

Rannaküla, Hindu, Raugu, Suur- ja Väike-Pahila. 

 Seltsing Vallimemm – Kavandi külas asuva seltsingu põhitegevuseks on külaelu 

muutmine maal mitmekesisemaks, sisukamaks ja inimsõbralikumaks. Seltsi kuuluvad: 

Kavandi, Väike-Pahila, Võhma, Hindu, Raugu ja Paaste (Leisi vald) külade 

pensionärid.  

 Seltsing Ristivälja, mis korraldab Orinõmme ja Liigalasma külades üritusi nii lastele 

kui täiskasvanutele. Ühiselt tähistatakse tähtpäevi, peetakse ühiseid lõkkeõhtuid ja 

kiigepidusid, suvel toimuvad külaplatsil jalg- ja võrkpallivõistlused. 

 Seltsing Orissaare Kultuurisõbrad, mille ülesandeks on muuta Orissaare valla 

kultuurielu mitmekesisemaks ja sisukamaks, säilitada rahvakultuur järgnevatele 

põlvedele ja anda igale valla elanikule võimalus osaleda kultuurielus. 

 Selts Tagavere Optimistid. Selle külaseltsi põhitegevusteks on Tagavere piirkonna 

elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses 

riigi- ja omavalitsusorganitega, Tagavere piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine, 

keskkonnasäästliku turismi edendamine külas ja koostöö arendamine teiste seltside, 

ühingute ja asutustega. Seltsi kuuluvad külad: Arju, Imavere, Kareda, Kuninguste, 

Salu, Tagavere ja Väljaküla. 

 MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts, kelle põhieesmärgiks on tutvustada 20 sajandi sõdade 

ajalugu. Peamiseks eesmärgiks on multifunktsionaalse muuseumi loomine. 

 MTÜ Maasilinna Selts, kelle eesmärgiks on Maasilinna kui ajaloo ja kultuuripärandi 

säilitamine ja arendamine, Maasilinna ajaloo uurimine, Maasilinna aktiivne 

turundamine, turismitoote kui tervikliku külastuselamuse arendamine. Oma 

eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: kohaliku kultuurielu 

elavdamine, trükiste väljaandmine, ürituste korraldamine, koolituste korraldamine 

silmaringi avardamiseks, teadmiste täiendamiseks, koostööoskuste ja omaalgatuse 

arendamiseks, vahendite kaasamine erinevatest projektidest ja fondidest, ettevõtluse 

praktilise kogemuse võimaldamine. Liikmeteks on aktiivsed vallakodanikud. 

 MTÜ Hea ON Olla eesmärgiks on anda noortele ja kohalikele elanikele võimalus 

osaleda otsustusprotsessides ning anda teadmisi selle kohta, et igaühel meist on 

võimalus oma kodukoha heaks midagi reaalselt ära teha. See teadmine 

viiakse  inimesteni läbi traditsiooniliste ja uuelaadsete ürituste korraldamise ja 

läbiviimise, läbi seminaride ja talgute. 

 

Külaliikumises on aktiivsed kõik seltsid ja seltsingud. Vald on andnud ruumid kasutada 

Kavandi Kandi Seltsile (Võhma külas asuv Seltsimaja) ja Tagavere Optimistidele (Tagavere 

külas asuv Koolimaja). Aastaid on aktiivselt oma külaväljakut arendanud ja välja ehitanud 

Seltsing Ristivälja, taotledes selleks vahendeid kohaliku omaalgatuse programmist. Väga 

tublid ja aktiivsed on Kavandi Vallimemmed, kes korraldavad huvireise ja osalevad valla 

kultuuriüritustel. 
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Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 

4.3.1. Külades on välja arendatud kooskäimiskohad, nii ruumis kui vabas õhus. 

 Külaplatside rajamine küladesse, olemasolevate kohtade varustamine vajalike 

lisavahenditega: WC-d, lipuvardad, parklad, elektrivarustus, kiiged, kõlakojad, 

tantsuplatsid jms. 

 Seltsiruumide rekonstrueerimise toetamine olemasolevates hoonetes 

 

4.3.2. Külaseltsid on juhitud tegusate ja valla poolt toetatud seltsi juhatuse esimeeste poolt 

 Külavanemate ja seltsitegevuse liidrite koolituse korraldamine. 

 Külavanemate ümarlaua tegevuse koordineerimine. 

 

4.3.3. Külaseltside tegevus on kõigis piirkondades aktiivne, seltsitegevuse edendamiseks 

osatakse kasutada toetusprogrammide võimalusi 

 Külade ürituskalendri koostamine, kooskõlastamine, väljareklaamimine ja elluviimise 

soodustamine. 

 Projektipõhise tegevuse soodustamine külades. 
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4.4. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

Hetkeolukord 

Orissaare valla sotsiaalhoolekande eesmärk on kindlustada koos teiste eluvaldkondadega 

sotsiaalala igakülgne areng, tagada teenuste kättesaadavus ja nende kõrge kvaliteet, arendada 

teenuseid ja töökeskkonda ning koolitada töötajaid , et aidata kaasa valla elanike elukvaliteedi 

ja nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime parandamisele. Kohaliku omavalitsuse 

põhilisteks ülesanneteks sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalteenuste, vältimatu 

sotsiaalabi ja muu abi korraldamine, sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine ning 

eestkosteasutuse töö korraldamine. Orissaare vallas korraldavad sotsiaalhoolekannet 3 

sotsiaaltöötajat: sotsiaalnõunik, lastekaitse spetsialist ja sotsiaalhooldaja. Sotsiaaltöötajatel on 

võimalik kasutada kaht ametiautot. 

Valla sotsiaalhoolekande paremaks korraldamiseks on vallavolikogu juurde loodud sotsiaal- 

ja tervishoiukomisjon. Hea koostöö on valla allasutuste, naabervaldade, politsei, päästeameti, 

sotsiaalkindlustusameti, tervishoiutöötajate, töötukassa, rehabilitatsiooniasutuste, Saare 

maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ja kohalike kogudustega. Hästi toimib ka 

kogukonna- ja naabriabi.  

Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus  toime tulla, nende 

sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi arengus ning inimeste üldist heaolu. Tervis on oluline 

rahvuslik ressurss, mis vajab eesmärgipärast ja kindlat arendamist. 

Orissaare vallal  on koostatud terviseprofiil ja tegevuskava, mis on vastu võetud Orissaare 

vallavolikogu poolt 21.oktoobril, 2010 määrusega nr 35. 

Terviseprofiil üldiselt on abivahend valla inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, 

hindamisel, analüüsimisel ja paremate tervisetulemuste eesmärgistamisel ja nende 

saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel. 

Terviseprofiili eesmärk on kaardistada valla rahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, 

keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides tuua välja peamised 

tervist mõjutavad probleemid- ja vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused 

probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. 

Terviseprofiil koos tegevuskavaga on suunatud valla elanike terviseteadlikkuse tõstmiseks ja 

tervisemõjurite paremaks mõistmiseks ning valdkondade spetsialistidele, otsuste tegijatele ja 

poliitikutele tervisetemaatika paremaks mõistmiseks ning valdkondade vahelise 

koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel. Terviseprofiil aitab selgemini näha 

seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsustega ja planeeritavate tegevuste ning 

tervisemõjude vahel. Seetõttu on terviseprofiilis eraldi välja toodud 5 olulist valdkonda, mis 

kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, laste tervisliku ja 

turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside 

soodustamist ning tervishoiuteenuste  jätkusuutlikkuse kindlustamist. 

Kuna valla demograafiline pilt on pidevas muutuses on terviseprofiil dokument, mida tuleb 

pidevalt täiendada ja uuendada. 
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Esmatasandi arstiabi vallas (ka naabervaldades) osutab perearstikeskus, kus on üks perearst, 

abiarst ja kaks pereõde. Perearsti keskuse ruumides asub ka Kuressaare Kiirabi SA. 

Perearstikeskuse hoone I korrus ja välisfassaad rekonstrueeriti 2007-2008 a. ning seal on head 

ja nõuetekohased tingimused nii töötajatele kui ka patsientidele. Projekteerimist ja 

väljaehitamist vajab perearstikeskuse II korrus, kus omavalitsus plaanib rajada hädavajalikud 

eluruumid. Orissaares asub ka valla ainus apteek ning teenust pakub üks hambaarst. 

Eriarstiabi ja statsionaarse ravi on elanikele kättesaadav peamiselt Kuressaares (54 km). 

Tervisekasvatuse- ja edendamisetöö toimub  lasteaia, kooli, spordihoone, kohalike MTÜ -de 

ja perearstikeskuse  ühistel tegevustel, koostöös valla sotsiaalhoolekandega. Kooli juures  

töötab kooliõde. Tervist edendavate tegevuste korraldamisel on heaks partneriks Saare 

maavalitsus ja naabervallad. 

Valla elanikkond väheneb ja vananeb. Majandusliku olukorra tõttu on likvideeritud kauplusi, 

ettevõtteid, bussiliine. Sellest tulenevalt väheneb rahaliste toetuste osakaal ja suureneb 

teenuste osatähtsus. 

Sotsiaalteenustest enim leiavad rakendust sotsiaalnõustamine, asjaajamine, invaabi- ja 

põetusvahenditega varustamine, sotsiaaltransporditeenus ning koduteenus. Toimib nn. 

sotsiring, mis viib kaugemast küladest poereisile tulnud inimesed tasuta koju tagasi, võimalus 

ka üks kord kuus kirikusõiduks. 

Vallal on 2 sotsiaalkorterit, Orissaares. Mõlemad vajavad hädasti renoveerimist. 

Elanikkonna heaolu tagamisel on oluline, et elukoha lähedal on võimalikult palju teenuseid. 

Valla keskuses on kaks ilusalongi , pesumaja, saun, kolm aastaringselt tegutsevat söögikohta, 

õmblustoad, raamatukogu, hingehoiuga tegeleb valla piires 6 kogudust. Toidukauplused 

asuvad suuremates vallakeskustes: Orissaares, Saiklas, Tagaverel. 

Sotsiaalhoolekande põhilisteks sihtrühmadeks vallas on: 

1. lapsed ja lastega pered 

2. eakad inimesed 

3.puudega inimesed 

4. töötud 

Laste ja lastega perede hoolekanne  

Orissaare vallas on 01.04.2015 seisuga 202 last, neist puudega 11 ja 20 ühe või mõlema 

vanema kaotanud last. Lastega peresid on 164, neist üksikvanemaga 20. Kolme ja 

enamalapselisi peresid on 17. Orissaare vallas töötab lastekaitse spetsialist, kelle ülesanne on 

lastega perede nõustamine, jõustamine., riskiperede kaardistamine, puuetega lastele ja nende 

peredele tugiteenuste pakkumine, lastekaitsealase info vahendamine. 

Abivajavatele lastele ja nende peredel osutatakse mitmesuguseid toimetulekut soodustavaid 

teenuseid ( nõustamist, koolitusi, tasuta õpilaskodu, tugiisikuteenust, abistamist asjaajamisel, 

toidu – ja riideabi korraldamine jne.). Vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele 

korraldatakse teatri ja huvireise. Traditsiooniks on aasta alguses toimuv nn. lusikapidu, kuhu 
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on kutsutud uued vallakodanikud ja nende vanemad. Samuti on traditsiooniline iga aastane 

koduste laste jõulupidu ja kommipakk igale, lapsele põhikooli lõpuni ning 1. juunil toimuv 

lastekaitsepäeva tähistamine. 

Laste ja lastega perede hoolekandega on seotud erinevad toetused: sünnitoetus, toidutoetus, 

ranitsatoetus, vähekindlustatud perede toetus, huviringitoetus, transporditoetus jne.  

Lasteaias käib koos beebiring. Koostöös Orissaare Avatud Noortekeskusega korraldatakse 

erinevaid laagreid ja ennetavaid üritusi. 

Eakate hoolekanne 

01.04.2015 aasta seisuga on Orissaare vallas  643 riikliku pensioni saajat, sh 

vanaduspensionäre 512. Üle 75 aastaseid eakaid on vallas 236. 

Toimetulekuprobleemid on suuremad eakatel, kes elavad üksinda või eakatest koosnevates 

leibkondades. Eakat inimest ei aita rahaline abi, kui ta tegelikult vajab kõrvalabi 

igapäevaeluga seotud toimingutes. Sotsiaalhooldaja teostab lepingu alusel avahooldust, 

pakkudes üksi elavatele eakatele kodu- ja tugiteenuseid kehtestatud hinnakirja alusel. 

Vähekindlustatud ja seadusejärgsete ülalpidajateta eakatele on koduteenus tasuta. Eakate 

kodus toimetuleku toetamiseks toimib hästi ka naabriabi. 

Vallal puudub eakate päevakeskus, samuti puudub üle valla pensionäre ühendav 

organisatsioon. Aktiivselt tegutsevad seltsing „Orissaare eakad“, mis loodi 2009. a oktoobris 

(liikmeid 34), ning laulu- ja tantsuansambel Ehaviir. Kodaniku algatuse poolt on loodud MTÜ 

Orissaare tugikeskus. Külades elavad eakad on leidnud rakendust külaseltside juures. 

Kavandis tegutseb aktiivselt seltsing Vallimemm. 

Eakate hooldusteenust osutab Muhu Hoolduskeskus, kus Orissaare vallal on osanikuna 13 

kohta. 

Töötus 

Töötute inimeste arv on püsinud aastaid 1175 tööealise vallaelaniku kohta 35-40 piires. 

Töötukassa kaudu on võimalik kasutada mitmesuguseid koolitusi, nõustamist ning erinevaid 

toetavaid teenuseid (karjääri-, võla-, psühholoogiline nõustamine jne).  

 

Puuetega inimeste hoolekanne 

01.04.2015 a seisuga on Orissaare vallas 227 puuetega inimese sotsiaaltoetuse saajat, sh.11 

puuetega last ning tööealisi puudega inimesi 18. Osaline töövõimetus on määratud 111 

inimesele. Puuete inimeste arv näitab pidevat suurenemist. Puudega inimestele osutatakse ja 

vahendatakse erinevaid teenuseid (nõustamisteenust, mitmesuguseid tugiteenuseid, 

transporditeenust, kuulmisnõustamisteenust, tõlketeenust, üldhooldekodu teenust ning antakse 

tasuta abivahendeid) ning makstakse puudest tulenevate lisakulude katteks sotsiaaltoetusi 

(hooldajatoetus, hooldustoetus hooldekodutoetus, ravimitoetus). Valdkonna arengueelduseks 

on hea koostöö pere- ja eriarstidega ning puuetega inimeste organisatsioonidega. 

Riiklike teenuste kaugenemine või teenuste ja toetuste vallale delegeerimine ning teenuste 

kallinemine ja elanike ootused ning puuetega inimeste üha kasvavad vajadused on tihtipeale 

suuremad, kui vallal on võimalik oma elanike sotsiaalvaldkonna teenuste eest maksta, mis 

seab valla eelarve üha kasvava surve alla. 



29 
 

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 4.4.1. Elanike vajadustest ja soovidest lähtuvad sotsiaalteenused on kättesaadavad. 

 Eakate vajaduste kaardistamine ja teenuste kättesaadavuse tagamine 

 Avahoolduste tagamine, teenuste valiku laiendamine ja kvaliteedi parandamine. 

 Sotsiaalringi ( vallasisene transport, et tagada elanikele võimalikult hea juurdepääs 

teenustele) jätkamine. 

 Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide rajamine perearstikeskuse II korrusele. 

 Sotsiaaltöötajate, tugiisikute, koolitamise korraldamine. 

 Koostöö laiendamine kolmanda sektori ja teiste organisatsioonidega sh. Kuivastu mnt 

35 arendamisel tervise– ja hoolekandekeskuseks. 

 

4.4.2. Aastast 2017 tegutseb Orissaares eakate päevakeskus 

 Eakate küsitluse läbiviimine päevakeskuse eelistuste ja teenuste kohta. 

 Ruumide muretsemine ja rekonstrueerimine. 

 Projektipõhine vahendite hankimine. 

 Eakate- ja erivajadustega inimeste ühis-eneseabi toetamine. 

 

4.4.3. Lastele on tagatud sotsiaalne turvalisus 

 Toimiva võrgustikutöö säilitamine ja juhtumikorralduse arendamine. 

 Peretöö ja infovahetuse tõhustamine läbi koolituste ja nõustamise. 

 Lastelaagrite korraldamine tööharjumuste ja kuritegevuse ennetamiseks ning 

tervisekäitumise teadvustamiseks. 

 Ennetustöö mitmekesistamine 

 Huvitegevuse toetamine vähekindlustatud pere lastele. 

 

4.4.4. Puuetega inimeste vajadusi arvestav elukeskkond 

 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine ja teadlikkuse tõstmine. 

 Puuetega inimeste sotsialiseerimine läbi ühistegevuste toetamaks iseseisvat 

toimetulekut ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus. 

 Invatransporditeenuse kättesaadavuse tagamine ja osutamine. 

 Koostöö laiendamine kolmanda sektori jt. organisatsioonidega. 

 Tugiisikuteenuse arendamine. 

 

4.4.5. Sotsiaalvaldkond on avatud koostööle nii teiste valdkondade kui ka regioonidega 

 Teadlikkuse tõstmine tervishoiu, hariduse ja hoolekande valdkonnas, koostöö 

arendamine teiste omavalitsustega. 

 Projektide koostamine ja teostamine sotsiaaltöö paremaks korraldamiseks. 

 Vähese konkurentsivõimega isikute ja teiste riskirühmade koolituse ja töötamise 

toetamine. 

 Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse säilitamine Orissaares. 

 Ühisarendused ja eesrindlike kogemuste rakendamine koostöös sõprusvaldadega 

hoolekande küsimustes ( Gibuli piirkond Talsi vallas Lätist, Mellerudi vald Rootsist, 

Leppavirta vald Soomest , Lejre vald Taanist; Otepää vald Eestis). 

 

4.4.6. Elanikkond eelistab järjest enam tervislikku eluviisi ja vastavalt sellele oskab teha 

valikuid 

 Elanike sotsiaalne kaasatuse suurendamine. 

 Tervisenõustamine, eelkõige lastele ja lastega peredele. 

 Tervislikke eluviise propageerivate ürituste korraldamine. 

 Terviste edendavate ja haigusi ennetavate teenuste võimaldamine. 
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 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine riskirühmadele. 
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4.5. MAJANDUS 

Hetkeolukord 

 
Ettevõtlus  

Orissaare vallas on prioriteetne olnud väiketootmise arendamine. Tööjõud on valdkonniti 

jaotunud peamiselt ehituse-, puidu- ja tekstiilitööstuse, põllumajanduse ning vallaasutuste 

vahel. 

 

Enamus registreeritud ettevõtetest ja ettevõtjatest asuvad Orissaare alevikus, küladest on enim 

ettevõtteid Saikla külas ja Tagavere külas.  

 

Eelmises arengukavas toodud eesmärk „tööjõumahukate tootmisharude toomine valda" on 

realiseerunud - vallas tegutseb võrgutöökoda. Tegutsenud elektroonika ettevõte lõpetas oma 

tegevuse ning siirdus tootmisega Kuressaarde. Areneb ka paadiehitus, sepiste valmistamine ja 

üldehitus. Raskused on kalanduse valdkonnas, eelkõige kalavarude vähenemise tõttu. 

 

Valla üheks suuremaks tööandjaks on OÜ Novara, kelle põhitegevuseks on puitmajade 

tootmine individuaalprojekti alusel. Tootmise kõrvalproduktiks on puitbrikett. 2013 aasta 

aruande alusel oli keskmiseks töötajate arvuks 44. 

 

Põllumajandus 

Põllumajanduslik tootmine nii taludes, kui ettevõtetes (põllumajandusühistud) on Orissaare 

vallas üle keskmise taseme (võrrelduna teiste maakonna valdadega). Põllumajandusega 

tegelevaid ettevõtteid on Orissaare vallas – Rauni POÜ. Ettevõtjad, kelle põhilise sissetuleku 

annab põllumajanduslik tootmine, on rohkem.  

 

Turism 

Orissaare valla tähtsamad turismiobjektid on Maasilinn koos vallikraaviga, Illiku laid, 

Rannaküla sadam ja Pulli pank. Vabariikliku tähtsusega kultuurimälestis on peale Maasilinna 

19. sajandil ehitatud Rannaküla mõisa lindla (hanelaut). Arheoloogiamälestistest on valla 

piires hulk kivikalmeid.  

 

Mere- ja paadituristidele käsutuses on tormituulte ja lainetuste eest hästi kaitstud Orissaare 

sadam, kus saavad randuda kuni 2,5 m süvisega jahid ja teised alused. Korraga mahub kai 

äärde 29 jahti. Sadam on varustatud kõigega, mida mereturistidel randudes tarvis võiks 

minna. 
 

Valla piires tegutsevad mitmed turismitalusid: nagu nt Ansu talu Järveküla külas, OÜ 

Ansumardi Kavandi külas, Laheküla Eigi puhkemaja ja Silla talu Kuninguste külas, 

Haikaranpesä puhkemaja Põripõllu külas, Uueelu Puhkemajad Kavandi külas ja Lahe 

Puhkeküla Jaani külas. Orissaare alevikus pakuvad majutust Orissaare Gümnaasiumi hostel, 

Püharisti Puhkemaja  ja Võidu kodumajutus Orissaares Võidu tn 3. Väljaspool alevikku veel 

Tagavere ja Kavandi seltsimajad. 

Toitlustusteenust pakuvad Orissaare alevikus Kalda kohvik (Illiku laiul, töötab ainult suviti), 

Sadama kõrts, Valge Varese Trahter, Pritsukas (hooajaliselt) ja Orissaare Gümnaasiumi 

söökla, mis asub hosteliga samas majas.  

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 

4.5.1. Valla väikeettevõtted väärtustavad kohalikku toorainet 
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 Ettevõtjate teavitamine kohalikest ressurssidest ja nende kasutamisega seotud 

võimalustest. 

 Kohaliku tooraine (puit, dolomiit, turvas, savi, pilliroog) suuremale väärtustamisele 

suunatud ettevõtluskeskkonna loomine. 

 

4.5.2. Vald on arenenud ettevõtlusega piirkond, kus toimib ettevõtjate vaheline koostöö 

 Kohalike tootjate ning nende toodangu potentsiaalsete tarbijate koostöö 

soodustamine, vastava info avaldamine kodulehel jm kanalite kaudu. 

 Ettevõtjate kaasamine valla ettevõtlusega seotud arengutesse, selleks kutsutakse 

kokku ümarlaud vähemalt üks kord aastas. 

 Tootearenduskeskuse rajamine Saiklasse või Orissaarde. 

 Tootmiseks vajaliku maa omandamine valla poolt. 

 Vajaliku taristu arendamine. 

 

4.5.3. Põllumajandus on arenenud ettevõtlusvaldkond 

 Traditsioonilise põllumajandusliku ja mahepõllumajandusliku kui loodussõbraliku 

tootmise (sh aiandus, mesindus, ravimtaimede kasvatamine jm mahetootmine) 

propageerimine ning soodustamine. 

 Koostöövõrgustike ja klastrite loomine ning nende tegevuse toetamine. 

 

4.5.4. Vald on atraktiivne turismipiirkond, kus on arenenud turismiettevõtlus ning loodud 

võimalused turistide majutamiseks, toitlustamiseks, vaba aja veetmiseks ja 

puhkamiseks. 
 Illiku laiu puhkeala väljaarendamine. 

 Linnuvaatlustorni rajamise toetamine. 

 Koolimaja ja seltsimajade kasutamine suvelaagrite korraldamisel. 

 Jalgrattaturismi propageerimine ja teenindamine – peatuskohad prügikonteinerite ja 

muu vajalikuga. Jalgrattamatkade läbiviimiseks vajalike marsruutide koostamine ja 

vastava info levitamine. 

 Jalgrattamatkade teenindamiseks ja korraldamiseks sobiva äriidee propageerimine. 

 Jahiturismi arengu soodustamine Orissaare Jahiseltsiga koostöö.  

 Piirkonna turismialane ühisturustamine koostöös teiste Saare maakonna valdadega, 

maakonna turismiorganisatsioonidega ja RMK-ga. 

 Turismi seisukohalt oluliste infotahvlite ja viitade paigaldamine. 

 Kodumajutuste jt majutusasutuste tegevuste soodustamine. 

 Ajurünnakute korraldamine ja tootepakettide väljatöötamine turismi hooaja 

pikendamise eesmärgil. 

 Turismivaldkonna võimaluste tutvustamine noortele, potentsiaalsetele ja juba 

tegutsevatele ettevõtjatele. 

 Turismiinformatsiooni levitamine – infopunkt, turismitrükised, valla kodulehekülg ja 

muud kanalid. 

 Supluskohtade arendamine (Illiku, Maasi, Taaliku, Rannaküla). 

 Turismiobjektide korrashoid ja arendus - Maasilinn, Jaani ja Ööriku kirik, Jaani 

kalmistu, Saaremaa Sõjavaramuuseum. 

 Orissaare turuplatsi väljaarendamine. 

 Pulli pank – tee korrashoid, juurdepääsu saamine, rajamine. 

 Koigi rabale ligipääsu rajamine Väljaküla poolt. 

 

4.5.5. Valla teenindussektor rahuldab nii kohalike elanike kui ka külastajate olulisemad 

vajadused  
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 Orissaare vallamaja rekonstrueerimine. 

 Info vahendamine ja levitamine. 

 Kaasaegsetele nõuetele ja vajadustele vastavate infotehnoloogiliste vahendite 

muretsemine ja nende turvalisuse tagamine.  
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4.6. METSANDUS JA JAHINDUS 

Hetkeolukord 

 
Üle poole valla maast on kaetud metsaga, kokku on metsa 7000 kuni 8500 hektarit. 

Puidumassi on orienteeruvalt 800 000 tihumeetrit, puidu aastane juurdekasv ületab 25 000 tm 

aastas. Metsades ei raiuta pooltki juurdekasvust, samuti ei tehta piisavalt hooldusraiet. Elanike 

kütte- ja tarbepuidu vajadused on väikesed, ettevõtlus ei esita puidule piisavalt suurt nõudlust.  

 

Kaitse- ja hoiualadel on rangemad piirangud, mis vastavalt kaitse eesmärgile ei luba vahel 

üldse metsa kasutada. Valla vapipuu - tamm - kasvab 550 hektaril, lisaks kasvab tamme koos 

teiste puuliikidega (peamiselt haava ja kasega, sarapuu on alusmetsas). 

 

Metsad on aktiivseks vaba aja veetmise võimaluseks vallarahvale. Vallas tegutseb 83 

jahimeest, külalisjahimehi käib aastas 20 – 40. Orissaare Jahimeeste Seltsi eestvedamisel on 

ehitatud kaasaegne nahastus- ja esmatöötlusruum ning alustatud jahimaja rekonstrueerimist.  

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 

4.6.1. Metsade majandamisel lähtutakse säästva arengu printsiipidest 

 Soodustatakse hooldusraiet ja soodustada raiumist nn vanade tavade järgi. 

 Toetatakse metsateede ja kuivendussüsteemide rajamist ning taastamist. 

 Ei toetata uute tiheasustustega elamumaade tekitamist metsaaladele. 

 Soodustatakse metsade majandamist metsaühistute kaudu. 

 Soodustatakse väikeste ja mobiilsete saeraamide kasutamist. 

 Soodustatakse ettevõtlust, mis väärtustab puitu. 

 

4.6.2. NATURA 2000 loodushoiualade säilitamine 

 

4.6.3.  Jahindus ja laskesport on aktiivne vaba aja veetmise võimalus, samas on tagatud 

jahiulukite populatsioonide säilimine 

 Rajatakse ja arendatakse välja Tagavere jahi- ja laskespordi keskus, milles on: 

1. jahimaja 

2. lasketiir 

3. laskespordi väljakud 

 Kogu kompleksi teenindamiseks vajalikud ehitised ja rajatised. 

 on tagatud heal tasemel jahimajanduse korraldamine. 

Võimalused tegelda laskespordiga, seega antud võimalus vaba aja sisustamise 

mitmekesistamiseks. 
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4.7. TEHNILISED INFRASTRUKTUURID 

Hetkeolukord 

Teed  

Orissaare vallas on valla teede nimekirjas 128 km teid, millest 53,4 km on kohalikule 

omavalitsusele kuuluvaid teid. Avalikus kasutuses olevaid erateid on 27,1 km. Seega on 

vallas avalikus kasutuses kokku 80,5 km teid. Ülejäänud teed mis on valla teede nimekirja 

kantud on erateed millele ei ole sõlmitud avaliku kasutuse lepingut, ega ole teid määratud 

avalikku kasutusse. Asfalt ja pinnatud kattega teid ja tänavaid on kokku 10,7 km. 

Kruusateedega teid on kokku 95,4 km, pinnaskattega teid on kokku 22,0 km.  

 

Valla territooriumi on või seda läbivad 9 riigi maanteed. Hetkel puuduvad vallas 

kergliiklusteed, mis muudaks liiklemise ohutumaks valda läbivate riigi maanteede ääres. 

 

Veemajandus 

Orissaare vallas on ühisveevärk ja -kanalisatsioon eraõigusliku isiku omandis AS Kuressaare 

Veevärk näol, mille üheks aktsionäriks on ka Orissaare vald. Orissaare vallas on ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooniga hõlmatud Orissaare alevik ning ühisveevärgiga Tagavere küla. 

Koostamisel on Orissaare valla jaoks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava, mille 

koostamist koordineerib AS Kuressaare Veevärk. 

 

Orissaare vallas asub 30 tuletõrje veevõtukohta, millest 8 on hüdrandid Orissaare alevikus ja 

ülejäänud peamiselt kas maapealsed või maaalused veevõtukohad. Paljud veevõtukohad on 

halvasti tähistatud ja halvas seisukorras. 

 

Sadamad 

Orissaare vallas on neli sadamat, millest on munitsipaalomandisse vormistatud kolm  

1. Orissaare sadam 

2. Uisu sadam 

3. Taaliku sadam 

Neljanda sadamana on valla hallata Rannaküla sadam, mis taotletakse valla omandisse.  

Sadamate üldine seisukord vajab parandamist, et nende kaudu osutada vajalike teenuseid 

sadamat kasutavatele kaluritele, turistidele ja ettevõtjatele. 

Taaliku sadam on valla poolt antud kasutada MTÜ’le Taaliku Sadam, kelle eesmärgiks on 

sadama rekonstrueerimine kohalike kalurite ja paadiomanike paadi hoidmiskohaks. 

 

Soojamajandus 

Orissaare Soojus  asutati munitsipaalettevõttena 1993 aastal. Tänaseks on ettevõttest 

kujunenud osaühing, mis kuulub täies mahus Orissaare vallale. 

 

2010 aasta hilissügisel valmis uus katlamaja, mis ehitati vana ja ebaefektiivse katlamaja 

asemele. Täna on katlamajas kasutuses kaks katelt. Peamine osa soojusenergiast toodetakse 

hakkpuidust 2MW võimsusega katlaga. Reservkatlana on kasutuses õlikatel võimsusega 

2MW. Viimast kasutatakse reeglina põhikatla rikete ja jooksva remondi korral ning vajadusel 

saab seda kasutada ka täiendava soojusenergia tootjana koos põhikatlaga. Orissaare 

suurematest hoonetest on enamus ühendatud ühtsesse soojusvõrku. Katlamaja klientide hulgas 

on ettevõtted, vallaasutused ja korteriühistud. Orissaare soojusvõrk on valmis liitma 

täiendavaid soojatarbijaid ning viimastel aastatel on uusi liitujaid ka olnud (noortekeskus, 

päästekomando), kuid samas tuleb arvestada üha enam soojusenergia müügi vähenemisega, 

mida põhjustab hoonete soojustamine. Eelmisel aastal (2014) müüdud soojusenergia kogus oli 

2986 MWh. 
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Orissaare soojusvõrk on ehitatud aastal 1993 ja hiljem ning viimastel aastatel on võrk 

laienenud uute liitujate abil. Kütte reguleerimiseks ja soojaveevarustuseks on kõikidele 

soojustarbijatele paigaldatud plaatsoojusvahetitega ja automaatikaga varustatud soojussõlmed. 

Soojusenergia hind on püsinud viimastel aastatel muutumatuna tasemel 50,50€/MWh, mis 

arvestades soojusenergia hindu mujal Eestis analoogsetes võrkudes on silmapaistvalt madal. 

Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

 

4.7.1.Vallal on olemas kohalikke elanikke, läbisõitjaid ja turistide vajadusi rahuldav 

korrastatud ning liiklemiseks ohutu teedevõrk. 

 Intensiivses majanduskasutuses olevate külateede ja tee kõrval asetsevate 

majapidamiste esised alad muudetakse tolmuvabaks hiljemalt aastaks 2017. 

 Liikluskorralduses selgitatakse välja probleemsed (ohtlikud) kohad, kavandatakse ja 

viiakse ellu meetmed probleemide likvideerimiseks. 

 Soodustatakse tegevusi tee-ehitusmaterjalide tootmiseks Orissaare vallas. 

 Suurendatakse huvi ühistegevuse vastu külateede ja taluteede heakorrastamisel. 

 Suurendatakse huvi sooteede rekonstrueerimise vastu ühistute poolt. 

 Võimalusel kasutatakse vähemalt ¼ rahalistest vahenditest tolmuvabade katete 

ehitamiseks. 

 Vallale vajalikud erateed määratakse avalikku kasutusse, sõlmides isikliku 

kasutusõiguse lepingu tee omanikuga või seatakse sundvaldus valla kasuks. 

 Rekonstrueeritakse Orissaare bussijaam. 

 Taastatakse ja korrastatakse valla bussiootekojad. 

 

4.7.2. Keskusasulate (Orissaare, Saikla, Tagavere) tänavad on korrastatud ja valgustatud 

tagades turvalisuse ka pimedal ajal. Võimalusel valgustatud alasid laiendatakse. 

 Orissaare tänavad muudetakse tolmuvabaks ja parkimisväljakud korrastatakse. 

 

4.7.3. Vallas on olemas kergliiklusteed, mis võimaldavad turvalist liikumist ja puhkamist nii 

kohalikele elanikele kui ka puhkajatele 

 Orissaarest Maasilinnani rajatakse kergliiklustee. 

 Orissaarest Saiklani ja Saikla ristist kuni Mehama ristmikuni 

 Orissaarest – Pöideni või Tornimäeni 

 

4.7.4. Heakorrastatud sadamad on rannakalurite, harrastuskalameeste ja külaliste kasutuses. 

 Arendatakse ja hoitakse korras Illiku laiul asuva Orissaare jahisadamat, Orissaare 

kalasadamat ja Rannaküla sadamat. Taaliku sadamast kujundatakse supluskoht ja 

sadam arendatakse jahisadamaks. Vajadusel koostatakse väikesadama pass koos 

akvatooriumi mõõdistamisega.  

 Veeteede märgistamiseks vajalike mere- ja maamärkide soetamine. 

 Süvendustööde korraldamine Rannaküla sadama ja Orissaare Jahisadama 

akvatooriumis ja sadamate sissesõiduteedel. Taaliku sadamas viiakse läbi 

uurimistööd. 

 Ehitatakse välja kalapaatidele kala mahalaadimiskohad. 

 Toetatakse kalurite vajadusele vastavate seadmete soetamist kalade vastuvõtuks ja 

esmatöötluseks. 

 Sadamatesse ehitatakse välja heakorrastatud puhkekohad. 

 Sadamad jäetakse munitsipaalomandisse. 

 Sadama aluse maa hoonestusõiguse alusel rendile andmine 
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4.7.5. Veemajandus on kaasajastatud ja vastab nõuetele 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arengukavale. 

 

4.7.6. Hajaasustuse programm on realiseerunud 

 Vald toetab abitaotlejaid vastavalt riikliku programmi nõuetele.  

 

4.7.7. Orissaare alevikus jätkab tööd kaasajastatud kaugküttekatlamaja 

 Luuakse tingimused kaugküttevõrgu edasiseks arenguks ja uute soojustarbijate 

liitumiseks. 

 Tagada elektrikatkestuse puhul 24 tunni jooksul kaugkütte tarbijatele soojuse 

tarbimine (generaator jne) 

 Koostatakse soojamajanduse arengukava  

 

4.7.8. Ehitised on muudetud energiasäästlikumaks 

 Arendatakse välja vastav nõustamisteenus.  

 Muudetakse valla allasutused energiasäästlikumaks, sh. hoonete soojustamine, 

küttesüsteemide tasakaalustamine. 

 

4.7.9. Kaugkütte teenuse hind on jätkuvalt tarbijasõbralik 

 Kasutatakse enam odavamaid kohalikke kütuseid. 

 Efektiivsuse tõstmiseks kaasajastatakse küttesüsteeme. 
  



38 
 

4.8. KESKKONNAKAITSE, HEAKORD, JÄÄTMEKÄITLUS 

Hetkeolukord 

 

Loodukaitse 

Vallas asuvad järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid: 

 Raugu tamm, kasvab Raugu külas. 

 Kägi-Jaani tamm, kasvab Kavandi külas. 

 Kopli jalakas, kasvab Kavandi külas. 

 Rämmi tamm, kasvab Rannaküla külas. 

 Nõlvaku tamm, kasvab Põripõllu külas. 

 Põldetaguse tamm, kasvab Väike-Pahila külas.  

 Tumala tammed, kasvavad Tumala külas. Kaitse alla kuulub kolm tamme.  

 Rautsikivi (rändrahn), asub Suur-Pahila külas.  

 Liiva rändrahn, asub Liiva külas.  

 Tumala park, asub Tumala külas, endine Tumala mõisa park. 

 

Vallas asuvad järgmised Natura 2000 võrgustiku alad:  

 Säärenõmme looduskaitseala, 

 Liigalaskma-Orinõmme hoiuala, 

 Väikse väina hoiuala, sh. Kõinastu laid 

 Tumala hoiuala  

 

Väikse Väina tammiavade puudumine on muutnud endist ökoloogilist režiimi väinas. Tamm 

jagab väina kahte ossa ja takistab looduslikku veevoolu. Toimub vee eutrofeerumine, mille 

tõttu kasvab väin kinni ja on oluliselt vähenenud kalade arvukus. 

 

Heakord 

Orissaare alevikus tegelevad heakorraga kolm inimest, kes viivad läbi igahommikused 

prügiringid, kus koristatakse mahavisatud prügi. Lisaks hooldatakse pidevalt alevikus 

järgmisi alasid: Keskväljak, Noortepark, Koerapark, Kuivastu mnt äär, Ranna pst äärne 

kergliiklustee, Uisu kivi plats, Kalasadama piirkond, Keskväljaku poolne Pärna tn allee, Illiku 

laid, Võidu ja Laulu tn ristil paiknev ausammas, STÜ esine parkla, reoveepuhasti ja Kuivastu 

mnt 7 vahel olev ala, lauluväljak ja turg.  

Vallas olevatele kalmistutele on määratud kalmistuvahid, kelle kohuseks on tagada Jaani, 

Kavandi, Saikla-Nõmme ja Ööriku kalmistute heakord. 

Orissaare vallas on bussiootekojad olemas järgmistes kohtades: Saikla, Tagavere, Taaliku tee 

ja Randküla bussipeatustes. Orissaare alevikus on olemas bussijaam. Igale ootekojale 

heakorra tagamiseks on määratud inimene. Enamus bussiootekodadest vajavad uuendamist. 

 

Jäätmehooldus 

Tänaseks üles ehitatud jäätmekäitlussüsteem on arengukavas küllalt täpselt ette nähtud. 

Orissaare vald on olnud Maasi jäätmejaama ehituse eestvedaja ja korraldaja. Realiseerunud on 

ka valikkogumissüsteemi juurutamine ja korraldatud jäätmevedu. Tänu Maasi jäätmejaama 

ehituse realiseerumisele on jäätmekäitlus Ida- Saaremaal ja Muhumaal paranenud. 

Orissaare vald omab 22% osalust Maasi Jäätmehoolduse OÜ-s. Maasi Jäätmehoolduse OÜ 

loodi kuue Saare Maakonna omavalitsuse poolt jäätmehoolduse teostamiseks Laimjala, Leisi, 

Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valla haldusterritooriumil. Samuti kuulub Maasi 

Jäätmehoolduse OÜ kohustuste hulka Maasi jäätmejaamas opereerimine ja selle tegevuse 

korraldamine. Jäätmehoolduse üldine korraldus kindlaks määratud Muhu ja Ida-Saaremaa 

valdade ühise jäätmehoolduseeskirjaga. 
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Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks 

4.8.1. Inimtegevuse ja looduskeskkonna tasakaalustatud areng, mis tagab looduskeskkonna 

säilimise ja ressursside säästliku kasutamise. 

 Väärtuslike looduslike koosluste säilitamiseks tehakse koostööd keskkonnateenistuse, 

maavaldajate ja ettevõtjatega. 

 Korraldatakse avatud ühisarutelusid ja ümarlaudu kaasates looduskaitse spetsialiste jt 

loodusteadlikke inimesi, tõstes seeläbi elanikkonna loodusteadlikkust. 

 Soodustatakse loodussõbraliku ettevõtluse (sh mahetootmine, ökoturism jms) arengut. 

 Tähistatakse nõuetele vastavalt kaitstavad loodusobjektid koos kaitsevöönditega. 

 Korrastatakse ja hooldatakse pidevalt kaitstavaid loodusobjekte. 

 

4.8.2. Väikse väina tammi piirkonna kui looduskeskkonna tasakaalustatud areng. 

 Väikse väina tammi läbivooluavade ehitamine tulenevalt uurimistulemustest. 

 

4.8.3. Vallas pakutakse aktiivse puhkuse veetmise võimalusi loodust liigselt koormamata. 

 ATV-ga sõitmiseks looduslikult väheväärtusliku ala leidmine, maaomanikega 

koostöölepete saavutamine, ala piiritlemine ja märgistamine või ATV-ga sõitmise 

marsruutide koostamine ja märgistamine. 

 Kergliiklusteede rajamine valla territooriumile (vt Infrastruktuurid). 

 Koostöös keskkonnateenistusega kaitsealadele ja looduslikele vaatamisväärsustele 

infotahvlite paigaldamine. 

 

4.8.4. Välja on arendatud kõiki valla majapidamisi, ettevõtteid ja asutusi hõlmav 

keskkonnasäästlik jäätmekäitlussüsteem 

 Jäätmete taaskasutamise propageerimine, vastava võrgustiku arendamine Maasi 

jäätmejaama, valikkogumispunktide ja kogumisringide kaudu. 

 

4.8.5. Maasi jäätmejaam on kaasaegne ja efektiivselt toimiv. 

 Vald osaleb Maasi jäätmejaama edasiarendamisel. 

 

4.8.6. Orissaare valla teede äärealad, külakeskused ja alev on heakorrastatud ja kaunite 

haljasaladega piirkond 

 Jätkatakse vallateede ja alevikusiseste tänavate teeäärte korrastamist, murukatte 

uuendamist ja regulaarset niitmist. 

 Orissaare sissesõitude juurde luuakse korrastatud peatuspaigad nn infopaigad 

(väljasõidutaskud teede ääres). 

 Propageeritakse külaplatside ja –keskuste haljastuse kujundamist ning abistatakse 

tööde teostamisel. 

 Heakorrastatakse ja arendatakse edasi noorteparki sh. skateparki – istepingid, pargi 

valgustus, tiik koos haljastuslahendusega, jalutusrajad. 
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Lisa 1 

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 

4 söökla remont kombiahi, riiulid ja ruumide remont 

5  territooriumi korrastamine kujundamine, haljastusprojekt 

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  
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1 staadion 1. ümberehitus 
2. aia ehitus 

3. sadevee trassid  

4. valgustus 

2 spordihoone 1. inventari soetamine 

2. helisüsteemi parandamine 
3. saali akende tumendamine 
4. treeningpargi rajamine 

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 
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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 

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 

 


