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Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise korraldamine
Võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla
arengudokumentide menetlemise kord“ § 6 lõike 2 ja Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari
2018. a otsuse nr 11 „Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine“, Saaremaa
Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Moodustada Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamiseks juhtgrupp järgmises
koosseisus:
1.1. Madis Kallas, vallavanem, juhtgrupi juht;
1.2. Helle Kahm, abivallavanem, teemagrupi juht;
1.3. Jüri Linde, abivallavanem, teemagrupi juht;
1.4. Kairit Lindmäe, abivallavanem, teemagrupi juht;
1.5. Mart Mäeker, abivallavanem, teemagrupi juht;
1.6. Marili Niits, abivallavanem, teemagrupi juht;
1.7. Tiiu Aro, vallavolikogu esimees, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja;
1.8. Aivar Aru, vallavolikogu aseesimees, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja;
1.9. Tambet Kikas, vallavolikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja;
1.10. Anti Toplaan, vallavolikogu liige, Valimisliidu Saarlane fraktsiooni esindaja;
1.11. Mart Saarso, vallavolikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja;
1.12. Ly Kallas, vallavolikogu arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees.
2. Juhtgrupi ülesanne on arengukava koostamise juhtimine. Juhtgrupp võtab vastu otsused, mis
puudutavad Saaremaa valda tervikuna ja valdkondadevahelisi suhteid, kooskõlastab visiooni
ja üldised strateegilised arengusuunad ning teemagruppide poolt välja töötatud arengukava
osad ja arengukava eelnõu tervikteksti.
3. Moodustada Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamiseks järgmised teemagrupid ja
kinnitada teemagruppide juhid:
3.1. juhtimine ja koostöö (sh valla juhtimise struktuur ja põhimõtted, vallavalitsuse kui
organisatsiooni arendamine, vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega sihtasutused
ja äriühingud, liikmelisus organisatsioonides ja koostöövõrgustikes, välissuhtlus,
kommunikatsioon, avalikkuse kaasamine, kodanikuühiskond, osavallakogud ja kogukonnakogu, rahvatervis ja siseturvalisus), teemagrupi juht vallavanem Madis Kallas;
3.2. haridus ja noorsootöö (sh koolieelsed lasteasutused, üldharidus, kutseharidus,
kõrgharidus, täiskasvanuharidus, noorsootöö ja huviharidus, hariduslike erivajadustega
lapsed ja noored), teemagrupi juht abivallavanem Helle Kahm;
3.3. kultuur ja sport (sh kultuuri- ja spordiasutused, piirkondlik kultuuri- ja sporditöö
juhtimine, seltsiline ja klubiline tegevus, professionaalne kultuur (muusika, teater, kujutav
kunst), rahvakultuur, kultuuriüritused, vaba aja veetmise võimalused, spordirajatised,
spordiüritused, kooli- ja noortesport), teemagrupi juht abivallavanem Helle Kahm;
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3.4. sotsiaalne kaitse (sh lapsed, eakad, erivajadusega inimesed, toimetulekuraskustes
inimesed, tervishoid), teemagrupi juht abivallavanem Kairit Lindmäe;
3.5. ettevõtluskeskkond ja majandus (sh ühendused, innovatsioon, teadus- ja arendustegevus,
turism, Saaremaa tervikturundus, inimressursi arendamine), teemagrupi juht abivallavanem
Marili Niits;
3.6. taristu ja keskkond (sh transport, energia, veevarustus, kanalisatsioon, teed, tänavad,
sadamad, planeerimine, maakasutus, hoonestus, avalik ruum, keskkonnakaitse, loodusväärtused, kommunaalmajandus, jäätmemajandus), teemagrupi juhid abivallavanemad Jüri
Linde ja Mart Mäeker.
Teemagruppide ülesanne on tegevusvaldkondade sisuline käsitlemine arengukavas (sh
hetkeolukorra analüüs, strateegiliste eesmärkide sõnastamine ja tegevuskava koostamine).
Teemagruppide koosseisud kinnitatakse vallavanema käskkirjaga. Teemagruppide töösse
tuleb kaasata vallavolikogu komisjonide, osavallakogude ja kogukonnakogu liikmeid, huvija sidusgruppide esindajaid (sh vallavalitsuse hallatavad asutused, ettevõtted, kodanikuühendused, riigiasutused) ning tagada laiema avalikkuse ja vallakodanike kaasamine.
Lähtuda Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamisel järgmisest ajakavast:
6.1. tegevusvaldkondade strateegiliste eesmärkide ja tegevuskava kooskõlastamine juhtgrupi
poolt: juuni 2018;
6.2. arengukava eelnõu kooskõlastamine juhtgrupi poolt: juuli 2018;
6.3. arengukava eelnõu heakskiitmine vallavalitsuse istungil ja suunamine avalikustamisele:
august 2018;
6.4. arengukava eelnõu avalikustamine ja avalik arutelu: august 2018;
6.5. arengukava eelnõu esitamine seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks
osavalla- ja kogukonnakogudele: august 2018;
6.6. arengukava eelnõu esitamine vallavolikogule ja arengukava kinnitamine: september
2018.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates
korralduse teadasaamise päevast.

/allkirjastatud digitaalselt/
Marili Niits
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Liis Lepik
vallasekretär

2

