Saaremaa omavalitsuste ühinemise arenduskomisjon, turismikomisjon ja
ettevõtluskomisjon
Komisjonide ühiskoosoleku protokoll
Saare Maavalitsus
7. märts 2017
Juhatas: Vello Runthal
Protokollis: Siiri Reek
Osa võtsid: Vello Runthal (Orissaare), Andres Jalakas (Leisi), Anu Vares (Kuressaare), Raimu
Aardam (Kihelkonna), Aarne Põlluäär (Lääne-Saare), Siiri Reek, Liisbet Kakko (Orissaare),
Ergo Oolup (MTÜ Visit Saaremaa)
Arutati kolme komisjoni – arenduskomisjoni, turismikomisjoni ja ettevõtluskomisjoni töö sisu
ja edasist tegevust.
Arenduskomisjon
Arenduskomisjoni esimeheks valiti Anu Vares.
1. On vaja kaardistada praegune olukord arengukavade ja arendusprojektide menetlemisel
ühinevates omavalitsustes.
2. Saaremaa valla arengukava peaks kajastama valla kui terviku strateegilisi eesmärke ning
nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ja investeeringuid. Tegevused, mis on kirjas
praeguste omavalitsuste arengukavades (nt mõne konkreetse küla külaplatsi arendamine),
võiksid edaspidi olla kajastatud kas Saaremaa valla arengukava lisades (nt tegevuskava
mõne piirkonna/osavalla tasandil) või mõnes teises dokumendis (nt küla või piirkonna
arengukava).
3. Rahastustaotluste koostamine ja projektide elluviimine aitab täita arengukava –
piirkondades on vajalik projektide koordinaator.
4. Saada ülevaade ühinevate omavalitsuste sõprusomavalitsustest ja välissuhtlusest (selle
kaardistuse teeb liikmesorganisatsioonide komisjon).
Ettepanek: Saaremaa Vallavalitsuses peaks olema arendusosakond, kes tegeleb nii
arengukava(de) menetlemise korraldamisega kui ka oluliste projektide ettevalmistamise ja
koordineerimisega.
Ettepanek: Kõik ühinevad omavalitsused vaatavad üle oma linna/valla arengukava, nii et see
hõlmaks vähemalt aastaid 2018–2021 ja kinnitavad muudatused hiljemalt 15.10.2017.
Ettepanek: Välja töötada Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord.
Turismikomisjon
Turismikomisjoni esimeheks valiti Aarne Põlluäär.
1. Visit Saaremaa peaks hakkama I-punktide tööd koordineerima.
2. Vajalik on saada ülevaade omavalitsuste 2016. ja 2017. aasta turismialastest tegevustest
(sh mida ja kuidas on rahastatud ning milliseid toetusi antud).
3. On vajalik koostada Visit Saaremaa arengukava (turismialane info, turundus,
sündmusloome ja katusorganisatsiooni osa).
4. Mis saab turismivaldkonnast ja kuidas seda koordineerida?
Infopäring omavalitsustele – saada ülevaade, millised ülesanded anda üle Visit Saaremaale ja
mis jääks osavaldadele/teenuskeskustele või vallavalitsusele Kuressaares.
Eesmärk: Vajalik koostada turismialaste tegevuste ülevaade (I-punktid jm).
Ettevõtluskomisjon
Ettevõtluskomisjoni esimeheks valiti Vello Runthal.
1. Kohalik omavalitsus ei tegele otseselt ettevõtlusega, vaid toetab teda kaudselt.

Ettepanek: Kaardistada, palju rahastavad vallad kaudselt läbi ürituste, tunnustamise jm
tegevuste ettevõtlust.
2. Välisinvestorite toetamiseks on vajalik info jagamine, suunamine ja kontaktide
edastamine meie poolt ja SA Saaremaa Arenduskeskus on neile esimene kontakt.
3. Kuhu SA Saaremaa Arenduskeskus paigutub uues vallas?
Ettepanek: SA Saaremaa Arenduskeskuse esindaja kutsuda osalema ettevõtluskomisjoni
koosolekutele.
Järgmine arenduskomisjoni koosolek toimub 20. märtsil kell 13 Kuressaare Linnavalitsuses.
Järgmine ettevõtluskomisjoni ja turismikomisjoni ühiskoosolek toimub 31. märtsil kell 13
Lääne-Saare Vallavalitsuses.
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