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SISSEJUHATUS 

Käesolev arengukava aastateks 2011-2018 on Kaarma valla pika- ja lühiajalise arengu 

eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult 

arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 

integreerimisele ja koordineerimisele.  

Kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat 

eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks 

perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste 

kohta. 

Arengukavaga seotud dokument on eelarvestrateegia, mille koostamise nõue tuleneb 1. 

jaanuarist 2011 jõustuvast Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest 

(eelarvestrateegia koostamise nõue alates 01.01.2012). Arengukava ja eelarvestrateegia on 

aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide 

kavandamisel. 

Oma ülesehituselt on käesolev arengukava kuueosaline: esimene osa selgitab arengukavas 

kasutatavaid põhimõisteid, teine osa annab lühiülevaate Kaarma vallast, kolmas osa 

visioneerib valla tulevikupildi aastaks 2018, neljas osa sisaldab valdkondlikke 

arengueesmärke ja nende saavutamiseks kavandatavaid tegevusi. Valla lähiaastate 

investeerimisprioriteedid on esitatud arengukava viiendas peatükis ning arengukava täitmise 

seire põhimõtted kajastatud arengukava kuuendas peatükis. 

Arengukava on koostatud valdkondlike töörühmade seisukohtade alusel – kokku toimus 

perioodil aprill-juuni 2010 10 arutelu (neist 8 avalikku) ning 2-päevane kaasamise teemaline 

koolitus-arutelu valla ametnike ja kodanikeühenduste esindajate osavõtul; lisaks 

töögrupijuhtide koosolekud ning temaatilised arutelud (vt Lisa 1). Valdkondlike töögruppide 

juhtideks olid: Rein Orn (haridus; noorsootöö; kultuur; sport ja vaba aeg), Liida Kaare 

(sotsiaalhoolekanne ja tervishoid), Kairi Niit (loodus- ja keskkonnakaitse; jäätmekäitlus), Elve 

Viljus (ettevõtlus, turism ja puhkemajandus), Aare Saar (veevarustus ja kanalisatsioon; 

soojamajandus ja energia; sadamad), Urmas Sepp (teed, tänavad, transport; planeerimine; 

infotehnoloogia), Eeve Näälik (heakord; avalik kord ja turvalisus; külaelu ja 

kodanikualgatuslik tegevus) ja Margus Mägi (organisatsiooni arendamine; jahindus). 

Töögrupijuhtide ja töögruppide tegevust koordineeris ning töögruppide tulemi kokku 

kirjutamisega tegeles Annika Trummar. 

Peale arengukava projekti valmimist võimaldati avaliku väljapaneku (20.12.2010-20.01.2011) 

ja –arutelu (25.01.2011) käigus nii kirjalikult kui ka suuliselt oma ettepanekuid ning 

kommentaare esitada kõigil, kes selleks soovi avaldasid. Selle tulemusena valmis käesolev 

Kaarma valla arengukava aastateks 2011-2018. 
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1. ARENGUKAVAS KASUTATAVAD TERMINID 

Demograafiline tööturusurveindeks Eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-

14-aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt 

lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. 

Detailplaneering    Planeering, mis koostatakse valla territooriumi osa 

kohta ning on lähiaastate ehitustegevuse ja 

maakasutuse aluseks. Detailplaneeringuga 

määratakse planeeritava maa-ala kruntideks 

jaotamine, krundi ehitusõigus ja hoonestusala, 

tänavate maa-alad ja liikluskorraldus, haljastuse ja 

heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja rajatiste 

paigutus, keskkonnakaitse abinõud, maakasutuse ja 

ehitamise erinõuded jm seadusest tulenevad 

erinõuded. 

Eelarvestrateegia Kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev 

finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta. 

Terviseprofiil Arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike 

elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. 

Üldplaneering     Planeering, mis koostatakse kogu valla territooriumi 

või selle osade kohta ja mille üheks olulisemaks 

ülesandeks on valla territoriaal-majandusliku arengu 

põhisuundade kavandamine, kestva ja säästva arengu 

tingimuste määratlemine ning nende sidumine 

territoriaal-majandusliku arenguga. Kehtestatud 

üldplaneering on aluseks detailplaneeringute 

koostamisele. 
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2. KAARMA VALLA HETKEOLUKORD JA 

ARENGUSUUNDUMUSED 

2.1. VALLA ASEND JA ASUSTUS 

Kaarma vald asub Saaremaa kesk- ja lõunaosas, ümbritsedes maismaal Kuressaare linna 

(Joonis 1). Ühine piir on ka Salme, Kärla, Mustjala, Leisi ja Pihtla vallaga. 

 

Joonis 1. Kaarma valla asukoht 

 

Valla pindala on 400 km2, maismaapiiri pikkus 87 km ja merepiiri pikkus 98 km. Valla 

koosseisu kuuluvad Abruka, Väike-Tulpe, Vahase, Kasselaid ja teised väiksemad saared.  

Kaarma valla järvedest on suurim Mullutu-Suurlaht (1440 ha), mis on suuruselt Eesti kolmas 

järv. Järgneb looduskaitsealune Linnulaht (110 ha). Nii Mullutu-Suurlahe kui Linnulahe 

puhul on tegemist endiste mere lahtedega, st rannajärvedega. Kaarmise-Jõempa karstialal 

paikneb madal, alla 1 m sügavune Kaarmise järv (11,5 ha). Tehisjärvedest on suurim Tõrise 

järv (4,6 ha). 

Veerikkaimad ja suurima jõgikonnaga vooluveekogud on Nasva jõgi (306 km2), Põduste jõgi 

(206 km2), Laugi peakraav (54,4 km2), Kaarma jõgi (46,4 km2), Irase peakraav (26,5 km2), 

Pähkla peakraav (22,2 km2) ja alla 10 km2 valgalaga Kudjape peakraav. Neist laevatatav on 

ainult Nasva jõgi (3 km). Pikimad jõed on Põduste (30 km), Laugi pkr (17 km), Irase pkr (14 

km) ja Kaarma jõgi (13 km). Ülejäänud vooluveekogude pikkus jääb alla 10 km. 

 

2.2. ASUSTUS JA RAHVASTIK 

Valla territooriumi moodustavad 70 asulat: Abruka, Aste, Anijala, Ansi, Asuküla, Aula-
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Vintri, Eikla, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Irase, Jootme, Jõe, Kaarma, Kaarmise, 

Kaisvere, Kasti, Kaubi, Kellamäe, Keskranna, Keskvere, Kiratsi, Kirikuküla, Koidu, Koidula, 

Kuke, Kungla, Käku, Kärdu, Laadjala, Laheküla, Laoküla, Lilbi, Maleva, Meedla, Metsaküla, 

Mullutu, Muratsi, Mõisaküla, Mändjala, Nõmme, Paimala, Parila, Piila, Praakli, Põlluküla, 

Pähkla, Pärni, Randvere, Saia, Sepa, Sikassaare, Tahula, Tamsalu, Tõlli, Tõrise, Tõru, 

Uduvere, Unimäe, Upa, Vaivere, Vantri, Vatsküla, Vestla, Viira, Õha külad ning Aste, 

Kudjape ja Nasva alevikud (vt Lisa 2). 

Suurimad asulad elanike arvu järgi on Kudjape, Aste ja Nasva alevikud, väikseimad ühe 

elanikuga Õha küla ning Tõru ja Metsaküla, kus on vaid 3 elanikku (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Kaarma valla suurima elanikkonnaga asulad, 01.01.2010 

Allikas: Kaarma valla rahvastikuregister 

 

Valla rahvastikuregistri andmetel elab Kaarma vallas seisuga 07.02.2011 4531 inimest, neist 

2249 meest ja 2282 naist. Alates 2007. aastast on valla rahvastiku arv näidanud 

kasvutendentsi (Joonis 3).  

 

Joonis 3. Kaarma valla elanikkond, 01.01.2000-01.01.2010 

Allikas: Rahvastikuregister 
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Elanikkonna juurdekasv on toimunud nii tänu positiivsele loomulikule iibele kui positiivsele 

rändesaldole (Joonis 4, Joonis 5). 

 

Joonis 4. Sünnid ja surmad Kaarma vallas, 31.12.2000-31.12.2009 

Allikas: Kaarma valla rahvastikuregister 

 

Joonis 5. Saabujad ja lahkujad Kaarma vallas, 31.12.2004-31.12.2009 

Allikas: Kaarma valla rahvastikuregister 

 

Rahvastiku taastootmise potentsiaali näitab ka noorte – 15-24 aastaste elanike (nii naiste kui 

meeste) suur osakaal valla rahvastikus. Suhteliselt palju on ka 25-33 aastaseid elanikke 

(Joonis 6). 
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Joonis 6. Kaarma valla elanikkonna soolis-vanuseline struktuur, 01.01.2010 

Allikas: Statistikaamet 

 

Sellest tulenevalt võib eeldada, et valla rahvastik vähemasti järgneva kümnendi jooksul veelgi 

suureneb. See aga eeldab omakorda seda, et (need) noored (15-24) jääksid ka peale hariduse 

omandamist valda elama, mistõttu vald peaks aitama igati kaasa sellele, et Kaarma vallas 

oleks tööd ja elamisväärne (sh sotsiaalselt turvaline) elukeskkond. 

 

2.3. TÖÖHÕIVE 

Kaarma valla elanike tööhõivet iseloomustab tihe seotus Kuressaare linnaga ning vähene 

sõltuvus üksikutest suurematest tööandjatest. 

Tööealine elanikkond moodustab ca 61% valla rahvastikust. Suurim osakaal on 18-30 

aastastel elanikel (Joonis 7). 

 

Joonis 7. Tööealise elanikkonna osakaal valla rahvastikus, 31.12.2009 

Allikas: Kaarma valla rahvastikuregister 
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Registreeritud töötute arv vallas küündis 2009. aasta lõpuks 225 inimeseni (Joonis 8). 

 

Joonis 8. Registreeritud töötud Kaarma vallas, 31.12.2003-31.12.2010 

Allikas: Töötukassa 

 

2010. aasta näitas selles osas positiivsemaid arenguid – 31.12.2010 seisuga oli vallas 

registreeritud 179 töötut. Samas registreeritud töötus ei kajasta tegelikku olukorda ning 

töötute arv vallas on reaalselt mõnevõrra suurem (lisanduvad inimesed, kes ei ole end töötuna 

arvele võtnud ja pikaajalised töötud, kelle arvu registreeritud töötus ei kajasta). 

Statistikaameti andmete põhjal on kümne aasta (2000-2010) keskmine demograafiline 

tööturusurveindeks Kaarma vallas 1,07. See tähendab, et järgmisel kümnendil siseneb 

tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Sama näitaja 

Saare maakonnas tervikuna on 1,01 ja Eestis 0,98. 

Samas kui vaadata vastavat näitajat aastate lõikes, siis alates 2001. aastast on demograafiline 

tööturusurveindeks Kaarma vallas järk-järgult vähenenud ning alates 2006. aastast 1-st1 

väiksem olnud (Joonis 9). 

 

                                                 
1 Kui indeks on ühest väiksem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule vähem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 



Kaarma valla arengukava 2011-2018  

 11 

 

Joonis 9. Demograafiline tööturusurveindeks Kaarma vallas, 2000-2010 

Allikas: Statistikaamet 

 

2.4. KOHALIKU OMAVALITSUSE JUHTIMINE JA HALDAMINE 

2.4.1. KOHALIKUD OMAVALITSUSORGANID 

Vallavalitsuse haldusaparaadi suuruseks on 23 ametnikku. Juhtimisstruktuuri järgi alluvad 

vallavanemale viis osakonda: rahandusosakond – 4 inimest; sotsiaaltalitus – 3 inimest; 

haridus-ja kultuuriosakond – 2 inimest; kantselei – 3 inimest; ning planeerimis- ja 

ehitusosakond – 10 inimest (vt Lisa 3). 

Nimetatud osakondadele alluvad mitmed allasutused, organisatsioonid ja töölepinguga 

töötajad: Aste Põhikool, Kaarma Kool, Aste Lasteaed, Pähkla Hooldekodu, raamatukogud 

Kaarmal, Astes, Eiklas, Randveres ja Abrukal, rahvamajad Astes ja Eiklas, spordimaja 

Asukülas, kalmistuvahid ja heakorratöötajad, Abruka laeva kapten, õpilasbussi juht, 

hooldustöötaja, vallamaja koristaja ja autojuht – kokku 103 inimest. 

Vallavalitsuse koosseisu kuulub vallavanem, abivallavanem, arengu peaspetsialist, 

rahandusosakonna juhataja ning haridus- ja kultuurinõunik. 

Kaarma Vallavolikogu on 15-liikmeline. Moodustatud on 6 volikogu alatist komisjoni: 

arengu-, haridus- ja kultuuri-, külaelu-, rahandus-, revisjoni- ja sotsiaalkomisjon. 

 

2.4.2. VALLA OMANDIS OLEVAD ETTEVÕTTED NING ETTEVÕTLUSE 

TUGISTRUKTUURID 

02. märtsil 2007. aastal asutasid Kaarma vald, Kuressaare linn ja Pihtla vald osaühingu 

Saaremaa Prügila, kus Kaarma vald omab 2009. aastast 46,4% osalust. Vald on ka AS-i 

Kuressaare Veevärk osanik (4,61%). 

1997. aastal asutatud Kaarma Valla Arengu Sihtasutuses omab vald 100%-st osalust. 

Sihtasutuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtluse arendamisele vallas. Sihtasutuse 

põhitegevusalaks on laenude andmine nii alles alustavatele kui ka juba tegutsevatele 

ettevõtetele tootmise laiendamiseks.  
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2.4.3. SISERIIKLIK JA VÄLISKOOSTÖÖ 

Kaarma vald on Saaremaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, MTÜ Saarte 

Koostöökogu, Saaremaa Valdade Spordiliidu, Saaremaa Spordiliidu, Eesti Maksumaksjate 

Liidu, MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts, MTÜ Eesti Tuletorni Selts ja Eesti 

Noorsootöötajate Ühenduse liige.  

Valla koostööpartneriteks on: Randvere Tööõppekeskus MTÜ, Kaarma Avatud Noortekeskus 

MTÜ, Kuressaare Veevärk AS, Saaremaa Prügila OÜ, Saarte Turismiarenduskeskus MTÜ, 

SA Saaremaa Turism, SA Saaremaa Arenduskeskus, Kuressaare Ametikool, Saaremaa 

Õppekeskus, Saaremaa Õppenõustamiskeskus, Saaremaa Puuetega Inimeste Koda jt. Kaarma 

valla sõprusomavalitsusüksused on Väike-Maarja vald Lääne-Virumaal ja Valdemarpilsi linn 

Läti Vabariigis. 

Vald osaleb aktiivselt maakonnasiseses valdade ühistegevuses: Kuressaare linna ja Kaarma 

valla kontaktvööndi ühisplaneering, Kaarma ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2009-2013, 

Kaarma valla ja Kuressaare linna ühine haridusruum jt. 

 

2.4.4. KOHALIK EELARVE 

Kaarma valla eelarve tuludest moodustab suurima osa maksutulu (2010. aastal 59%), 

järgnevad toetustest saadavad tulud (23%), vaba jääk (11%), kaupade ja teenuste müük (sh 

riigilõivud) (5%) ning muud tulud (materiaalsete ja immateriaalsete varade müük, intressi ja 

viivise tulu, tasu vee erikasutusest ning maardlate kaevandamise eest, saastetasud jmt tulud – 

kokku 2%) (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Kaarma valla 2010. aasta tulude jaotus 

 

Kõige olulisem tuluallikas on füüsilistelt isikutelt tulumaksu laekumine, mida 2010. aastal 

laekus vallale 27 488 tuh. krooni (2009. aastal 28 722 tuh. krooni ja 2008. aastal 33 337 tuh. 

krooni). 

Valla tulude laekumisse andis 2010. aastal oma panuse 1893 inimest. 2009. aastal oli vastav 

näitaja 1921 ja 2008. aastal 1796. Seega 2010. aastal maksumaksjate arv võrreldes 2009. 

aastaga 28 inimese võrra vähenes (2009. aastal 54 inimese võrra).  

Valla maksumaksjate brutotulu oli 2010. aastal 241,1 miljonit krooni, 2009. aastal 243,1 
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miljonit krooni ning 2008. aastal 280,4 miljonit krooni. 

Suurim kuluaartikkel eelarves on haridus (2010. aastal 45%), järgnevad majandus (16%) ja 

üldised valitsussektori teenused (14%) (Joonis 11). 

   

Joonis 11. Kaarma valla 2010. aasta kulude jaotus 

 

Võetud laenude tagasimaksed moodustasid 2010. aastal 2% eelarve kuludest. Valla 

võlakoormus oli 2009. aastal 30%, 2008. aastal 28% ja 2007. aastal 10% puhastatud eelarvest 

(Joonis 12). 

 

Joonis 12. Võlakoormus (%) valla eelarvest, 2004-2009 

 

2010. aastal oli valla võlakoormus sarnaselt 2009. aastale 30% ringis. Võlakoormuse kasv 

võrreldes eelnevate aastatega on tingitud Aste Lasteaia rekonstrueerimiseks võetud  12 000 

000 krooni (766 440 euro) suurusest laenust tagasimaksetähtajaga august 2022. Kuna 

seadusega kehtestatud võlakoormuse ülempiir on 60% puhastatud eelarvest, on vallal 

võimalus vajadusel veel täiendavalt laenu võtta. 
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Arvestades kehtivat majandusolukorda, ei ole lähiaastatel ette näha eelarve mahu kasvu. 

Eelarve mahu kasv on pidurdunud tingituna tulumaksu laekumise vähenemisest, keskmise 

palga langusest ja riigi poolsest omavalitsuste tulude korrigeerimisest. 

Kaarma valla arengukava finantseerimisel peetakse silmas 3 omavahel seotud eelarve 

poliitika eesmärki: 

a) konservatiivsus, et tagada valla arenguks kokkulepitud tegevuskulude, varaliste 

kohustuste ja investeeringute rahaline kestvus; 

b) sihipärasus, et kindlustada võimalikult kõigi valla arenguvajaduste rahastamine, kasutades 

eelarvelise osaluse sihipärast jaotamist, sh projektipõhist rahastamist; 

c) finantspaindlikkus, et dünaamilises keskkonnas säilitada valla finantsvõimekuse 

jätkusuutlikkus, sh moodustada eelarves reservfond. 

 

2.5. KOONDHINNANG OLEMASOLEVALE OLUKORRRALE 

TUGEVAD KÜLJED NÕRGAD KÜLJED 

 Elujõuline elanikkond – palju noori, 

suurenev sündivus 

 Maakonna keskuse vahetu lähedus – 

(avalike) teenuste hea kättesaadavus, head 

võimalused hariduse omandamiseks, 

kultuuri tarbimiseks, sotsiaalteenuste 

ostmiseks jne 

 Mitmekesine ettevõtlus ja vähene 

sõltuvus üksikutest suurematest 

tööandjatest 

 Looduslik mitmekesisus – meri, 

väikesaared, metsad – head võimalused 

turismi (sh kalastus- ja jahiturismi) ning 

puhkemajanduse arendamiseks 

 Maavarad (dolomiit, liiv, muda) 

 Aktiivne kodanikeühenduste tegevus ja 

tegusad piirkondlikud keskused 

 Aktiivne elamuarendus – suur potentsiaal 

elanike arvu suurenemiseks 

 Asend – rõngasvald ümber linna – palju 

väikseid keskusi ja väljakujunenud 

vallakeskuse puudumine 

 Kaasaja nõuetele vastava hooldekodu 

puudumine 

 Kaootiline planeerimine (elamumajandus, 

tööstus) 

 Uuselamuarenduse infrastruktuuri 

rajamise kulukus 

 

VÕIMALUSED OHUD 

 Koostöö teiste (sh naaber-) 

omavalitsustega 

 Haldusreformi läbiviimine 

 Püsiühenduse loomine – kaupade ja 

teenuste areng, migratsioon 

 Koostöö puudumine teiste (sh naaber-) 

omavalitsustega 

 Eeslinnastumine – sotsiaalse elukvaliteedi 

langus 

 Kvalifitseeritud tööjõu väljaränne 

 Regionaalareng – üha vähem teenuseid ja 
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asju Saare maakonnas kättesaadavad 

 Hariduspoliitika killustatus 

 Seadusandluse muutumine – täiendavate 

(rahaliste) kohustuste lisandumine vallale 

 Majanduslangus 
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3. KAARMA VALLA ARENGUNÄGEMUS 

3.1. VISIOON 

 

 

3.2. STRATEEGILISED EESMÄRGID 
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4. VALDKONDLIKUD ARENGUEESMÄRGID JA 

KAVANDATAVAD TEGEVUSED 

4.1. HARIDUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Aste Lasteaia hoone on renoveeritud. 

 Valminud on dolomiidi töökoda, mida saab kasutada koolide õppeklassina.  

 Kaarma Koolis on valminud tööõpetuse ja kodunduse klass. 

 Kaarma Kooli õuemaja on rekonstrueeritud ja koolimaja II korrus välja ehitatud. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma vallas on seisuga 01.09.2010 692 õpilast, nendest valla kahes põhikoolis õpib kokku 

158 last: Aste Põhikoolis 90 ja Kaarma Koolis 68 õpilast (vt Lisa 4). Aste Põhikoolis on 7 ja 

Kaarma Koolis 5 klassikomplekti. Koolid on komplekteeritud pedagoogilise personaliga: Aste 

Põhikoolis töötab 16 ja Kaarma Koolis 9 pedagoogi. 

Vallas on üks lasteaed – 58 lapsega Aste Lasteaed, ja Kaarma Kooli juures töötav 

eelkooliealiste rühm, kus käib 8 last. Kuressaare linna lasteaedades käib seisuga 01.09.2010 

154 Kaarma valla last. Arvestades Aste Lasteaia häid võimalusi, ollakse vajadusel valmis 

täiendava rühma avamiseks.  

Koostöö arendamiseks hariduse valdkonnas sõlmisid Kaarma Vallavolikogu ja Kuressaare 

Linnavolikogu 2007. aastal ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe, mille järgi 

koheldakse mõlema omavalitsuse rahvastikuregistri andmebaasis registreeritud isikuid 

võrdsetel alustel. Tänu nimetatud kokkuleppele on Kaarma valla õpilastel Kuressaare linna 

õpilastega võrdsed võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ja kõigil valla 

territooriumil elavatel koolieelikutel võimalus käia linnas lasteaias. 

 

Peamised probleemid 

-  Seoses laste arvu vähenemisega valla mõlemas koolis, on kujunenud olukord, kus vald tasub 

hariduse toimimiseks, st riigi poolt seatud ülesannete täitmiseks, oma eelarvest 80% ning saab 

riigilt ja teistelt omavalitsustelt tuge vaid 20%. Proportsioon on jõudnud  kriitilise piirini. 2011 

aasta septembris võttis volikogu vastu otsuse kahe valla põhikooli (Kaarma ja Aste) liitmiseks 

üheks põhikooliks asukohaga Aste alevik, alates 1.septembrist 2012.  

-  Lisaks kooliminevate laste arvu vähenemisele on valla põhikoolide õpilastega 
 komplekteerimisel probleemiks asjaolu, et õppimiseks valitakse Kuressaare linna koolid ja Eikla 

piirkonnas Leisi Keskkool. Tulevane valla ainus põhikool peab aktiivselt tegelema 

probleemiga/väljakutsega, kuidas muuta oma kool õpilaste jaoks atraktiivsemaks - alustada teatud 

teemaõppega, niššikool, õpilaste-õpetajate lisaboonused või muud moodi stimuleerimine. 
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Kindlasti aitab kaasa sellele  õpitingimuste kaasajastamine läbi Aste kooli kapitaalremondi või uue 

kooli peahoone ehitamine. “ 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Hiljemalt 2011. aasta kevadeks on uue haridusstrateegia komisjonil töötatud välja 

optimaalne lahendus vallas nii alus-, alg- kui põhihariduse andmisel, sh vajalike 

koolihoonete olemasolu ning logistika lahendused. 

2. Tagatud on kaasaegne õpikeskkond Aste Põhikoolis ja Aste Lasteaias. 

3. Kõigile valla eelkooliealistele lastele on kindlustatud lasteaiakoht.  

3.1. Vajadusel erivajadustega lastele sobitusrühma avamine Aste Lasteaias 

3.2. Vajadusel täiendava lasteaiarühma avamine Aste Lasteaias 

3.3. (Muudetud, välja jäetud, Kaarma Vallavolikogu 27.02.2013 määrusega nr 2 – jõust 

kolmandal päeval peale avalikustamist) 

4. Toetatud on lastepäevahoiu teenust ja selle arendamist. 

5. Jätkatud on huvihariduslike tegevustega valla koolides, klubides ja Avatud 

Noortekeskustes ning jätkuvalt on toetatud Kuressaare ümbruses elavate laste 

huvihariduse omandamist linna huvikoolides. 
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4.2. NOORSOOTÖÖ 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Noorte õigusrikkumiste ennetamiseks on tehtud head koostööd nii politsei, päästeameti 

kui ka paljude teiste asutuste ja spetsialistidega, kellega koos on läbi viidud mitmeid 

noortele suunatud üritusi. 

 Kahel suvel on toimunud õpilasmalevad – 2007. aastal 20 osaleja ja 2008. aastal 70 

osalejaga.  

 Puuetega noored on kaasatud tegevustesse koos nö tavanoortega (eelkõige Randvere 

Tööõppekeskuse tegevuste kaudu).  

 Tehtud/teoksil on: õpetajate koolitus Ühise Mure meetod, TORE-liikumine (tugiõpilaste 

liikumine) Kaarma Koolis, alaealiste komisjoni projektid, hoolekandekomisjon, ühine 

projekt Kaarma, Kuressaare ja Muhu noortekeskuste ja noorte vahel. 

 

Hetkeolukord 

Noorsootööd vallas koordineerib alates 2007. aastast noorsootöötaja. Projektipõhiseid 

tegevusvõimalusi loob ja viib ellu MTÜ Kaarma ANK.  

Noortele pakutavate tegevusvõimaluste hulk on suurenenud ja valik mitmekesistunud. 

Toimub palju erinevaid noorteüritusi, laagreid, koolitusi ning noortele on loodud üha rohkem 

võimalusi osaleda erinevatel maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel ning 

projektides. Valla koolides tegutsevates huviringides osalemise kaudu on sisustatud 

põhikooliealiste noorte vaba aeg.  

Noortel on võimalus osaleda valla tasandil otsustusprotsessides. Seda ka tänu riigipoolsele 

noortekogude rahastamissüsteemi käivitamisele. Loomisel on Kaarma valla noortekogu, mis 

annab võimaluse kaasa rääkida kõikvõimalikes noori puudutavates küsimustes, osaleda 

otsustamisprotsessides ning loob rohkelt võimalusi organiseerimis- ja meeskonnatöö 

kogemuste omandamiseks.  

 

Peamised probleemid 

 Info ürituste jms pakutavate võimaluste kohta ei jõua noorteni. 

 Professionaalse väljaõppe saanud laagrikasvatajaid ja noortejuhte on ebapiisavalt. 

Puuetega noorte osalemisvõimalused noorsootöös on olemas, kuid takistuseks on 

noortejuhtide sellealase väljaõppe ja tugiisikute puudus. 

 Puuduvad eelkõige just noormeestele suunatud huviringid ja nende juhendajad. 

 Huvipuudus ja passiivsus noorte seas. Noorte omaalgatus on piirkonniti vähene või 

puudub. Puuduvad kohapealsed noorteliidrid ja kontaktisikud, kes koondaks noori ja 

nende ettepanekuid. Piirkonnaliidrid on mõnel juhul negatiivse taustaga, mis tekitab 

omakorda väärhoiakuid noortes ja/või noortele suunatud ettevõtmistes. 

 Palju sotsiaalsete probleemidega noori (nö katkistest peredest). Kasvatusraskustega laste 

vähene organiseeritus koolivälisel ajal. 
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 Noorsootöö koostöövõrgustiku puudumine. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Suurendatud on noorte omaalgatust ja aktiivsust, sh piirkonniti. 

1.1. Aktiivsemate noorte/piirkondlike eestvedajate motiveerimine koolituste, ühisürituste 

jms kaudu 

1.2. Valla noori esindava noortekogu loomine 

2. Noortele on piirkonniti loodud võimalused organiseeritud vaba aja veetmiseks. 

 2.1.  Avatud Noortekeskuse (ANK) loomine Aste alevikku (klubi hoonesse),  sealse ringi- ja 

huvitegevuse käivitamine erinevas vanuses huvigruppidele, tegevuseks vajalike vahendite ja 

inventari hankimine, noorteinfo ja nõustamise ning teiste noorsootöö valdkondade tegevuste 

läbiviimiseks vajalike  tingimuste loomine, sh ANK- i noorsootöötaja koha loomine (0,5 

kohta).   

2.2 Aste klubi- noortekeskuse kõrvalolevasse endisesse katlamajja nö tänavanoortekeskuse  – 

ekstreemhalli ehitamine. 

2.3 Rulapargi ehitamine Astesse valla ja külaseltsi (MTÜ Aste Astmelt Edasi) koostööna.  

2.4. Noortejuhtide ja laagrikasvatajate professionaalse väljaõppe toetamine. “   

3. Loodud on koostöövõrgustik valla tööandjate, külaseltside ja noorte esindajate vahel 

läbi ühiste ürituste, ümarlaudade, koolituste jms korraldamise. 
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4.3. KULTUUR 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Aste klubi juurde on tööle asunud klubijuhataja-valla kultuurikorraldaja, kes juhib 

üheaegselt klubi tööd ja abistab samas ka ülevallaliste kultuuriürituste korraldamisel. 

 Vaivere koolihoone renoveeritud osas on avatud Kaarma Koolide Muuseum. 

 Valminud on külamajad Laadjalas ja Kiratsil. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma vallas on hetkel 2 aktiivselt tegutsevat kultuuriasutust: Eikla klubi, kus töötab 

ringijuht ning Aste klubi, kus töötavad täiskohaga klubi juhataja ja ringijuht. Lastele ja 

lastevanematele mõeldud kultuuriüritusi ja ringide tööd korraldavad ka koolid ja lasteaed. 

Vaivere piirkonna kasutuses on endine Vaivere koolihoone, mida haldab kohalik külaselts. 

2008. aastal avati renoveeritud koolihoone ühes osas Kaarma Koolide Muuseum, kuhu on 

koondatud kõigi valla endiste ja praeguste koolide andmebaas (nii esemeline kui 

elektrooniline). Muuseumis töötab lepingu alusel juhataja-perenaine, kes tegeleb nii 

muuseumi sisulise töö kui hoone haldamisega. Randvere piirkond saab kultuuriliste ja 

sotsiaalsete tegevuste läbiviimiseks kasutada endist koolihoonet, seda kokkuleppel hoonet 

haldava tööõppekeskusega. Pärast Nasva klubi põlengut käib piirkonnas tegutsev ansambel 

harjutamas eramus, mille eest vald renti tasub. Nasva uue seltsimaja projekteerimine on hetkel 

käsil.  

Kaarma maalinn on suveperioodil ülevallaliste suurürituste ja rahvakultuuriürituste 

läbiviimise kohaks. Kultuuriürituste läbiviimiseks kasutakse ka Kaarma Spordimaja ning 

koguduse nõusolekul kontsertide korraldamiseks EELK Kaarma Peeter Pauli kirikut, selle 

ümbrust ning pastoraadi saali.  

Traditsioonilised valla kultuuriüritused on: „Oma pere päev” valla taidlejatele, Eesti Vabariigi 

aastapäeva tähistamine, valla laste lauluvõistlus “Kaarma Laululind”, Naljapäev Astes, 

Võidupüha tähistamine ja suur valla jaanituli, Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele pühendatud 

„Öölaulupidu”, millele eelneb klassikalise muusika kontsert Kaarma Peeter Pauli kirikus, 

perekond Kallaste mälestuspäeva tähistamine, rahvakunstiõhtu koos Eesti parimate 

ansamblite esinemisega maalinnal. Lisaks toimuvad aastaringselt kultuuriüritused valla eri 

piirkondades ja külades, kus eestvedajateks on kohalikud kultuuriseltsid ja MTÜ-d. 

Vallas on 5 raamatukogu: Aste, Eikla, Randvere ja Kaarma raamatukogu (mis teenindab ka 

Kaarma Kooli) ning  Abruka raamatukogu-teabekeskus. Lisaks korraldavad Eikla ja Kaarma 

raamatukogud raamatute laenutamist rändraamatukoguna – Kaarma raamatukogu teenindab 

Vaivere ja Eikla raamatukogu Nasva piirkonda. Kõigis raamatukogudes töötavad avalikud 

internetipunktid.  

 

Peamised probleemid 
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 Kuna 2006. aastal hävis tules Nasva rahvamaja, puudub hetkel Nasva, Mändjala ja 

Keskranna inimeste tarvis keskne kultuuriasutus, samuti raamatukogu ja sisetingimustes 

sportimise võimalus. 

 Kaarma raamatukogu tegutseb väga kitsastes tingimustes. 

 Pingelise eelarve tõttu on vallal vähene investeerimisvõimalus uute kultuuriobjektide 

rajamiseks ja olemasolevate kaasajastamiseks. 

 Probleeme tekitab oma ala asjatundjate-ringijuhtide vähesus ja olemasolevate sage 

ülekoormatus ning kvalifitseeritud kultuuri- ja spordijuhtide leidmine. 

 III sektori ebapiisav kaasamine kultuurivaldkonna otsuste langetamisel. 

 Linnalähedane asukoht jätab kohati oma kultuuri- ja spordiasutustes korraldatavad 

üritused publikuta. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Valla olulised kultuuriobjektid on välja arendatud/kaasajastatud. Nasva, Keskranna 

ja Mändaja elanikele on vastavalt läbiviidavale uuringule kindlustatud kultuuri-, 

spordi- ja sotsiaalobjektide rajamine. 

1.1. Kaarma kiriku fassaadi valgustuse rajamine 

1.2. Kaarma Koduloomuuseumi rajamine 

1.3. Kaarma Koolide Muuseumi ruumide laiendamine 

1.4. Kaarma maalinnale valgustuse ja lavale varikatuse paigaldamine 

1.5. Kirikukülas asuva Tassi maja rekonstrueerimise I etapi lõpetamine ja Eesti 

kultuuriloos olulist rolli etendanud vendade Kallaste Memoriaaltoa rajamine majja 

1.6. Nasva seltsimaja ehitamine 

1.7. Piila kiriku vundamendisokli remontimine 

1.8. Randvere Tööõppekeskuses klubiruumide taastamine 

1.9. Eiklasse uue seltsimaja ehitamine olemasoleva koolihoone asemele ( Täiendatud 

Kaarma Vallavolikogu 27.02.2013 määrusega nr 2 – jõust kolmandal päeval peale 

avalikustamist). 

2. Valla raamatukogud on renoveeritud-laiendatud ja neis on juurutatud kaasaegne 

raamatulaenutustehnika. 

2.1. Abruka raamatukogu-teabekeskuse jätkuv väljaarendamine (sh arvutitehnika 

kaasajastamine, teavikute uuendamine jne) 

2.2. Aste raamatukogusse muusikatoa rajamine ning CD ja DVD fondide moodustamine 

2.3. Kaarma raamatukogule uute ruumide leidmine 

2.4. Randvere raamatukogu rekonstrueerimine (sh lugemistoa ehitamine) 

3. Suurendatud on Aste klubi osatähtsust valla kultuurielus. 
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3.1. Aste klubi rekonstrueerimine (maakütte rajamine, katlamaja renoveerimine, 

ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, akende väljavahetamine, hoone fassaadi 

remontimine) ja inventari soetamine 

3.2. Aste klubi tegevuse laiendamine (seoses avanenud võimalusega omandada valla 

tarbeks kogu senine Aste klubihoone avardub ruumipind täiendavate tegevuste jaoks: 

ANK, käsitöö ja loovuseringid, lisaks territooriumil oleva vana katlamaja muutmine 

noorte vaba aja keskuseks) 

4. Jätkatud on traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamise toetamist vallas. 

4.1. Kaarma maalinnal ja Abruka saarel teatraliseeritud etenduste korraldamine 

4.2. Kaarma Rammumehe ürituse korraldamine Kaarma maalinnal 

5. Loodud on soodsad tingimused uute haridus-, noorsootöö-, spordi-, kultuuritöötajate 

valda tööleasumiseks, kindlustades neile konkurentsivõimelise töötasu ning tööks 

vajalikud ja kaasajanõuetele vastavad vahendid. 

5.1. Kultuurieriala õppivate perspektiivsete noorte motiveerimine valda tööle asuma – 

sobivate kandidaatide leidmine, nende hariduse omandamise toetamine (vallapoolne 

stipendium), sobivate töötingimuste loomine 

6. Jätkatud on valla kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootöö alaste stipendiumite 

väljaandmist. 

6.1. Kallaste nimelise kultuuristipendiumi väljaandmine iga kahe aasta järel 

6.2. Stipendiumi “Aktiivne noor” väljaandmine 

7. Arendatud on sõprussidemeid ja kultuurivahetust sõprusvaldadega välismaal ning 

kaasatud valla ürituste esinejate hulka ka Läänemere äärsete saarte ühenduse B7 

kultuurigruppe. 



Kaarma valla arengukava 2011-2018  

 25 

 

 

4.4. SPORT JA VABA AEG 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Upa-Kudjape terviserada on 1 km osas valgustatud. 

 Aste staadionimaja on osaliselt rekonstrueeritud. 

 Rajatud on mänguväljakud Astes ja Nasval. 

 Soetatud on Kaarma Rammumehe võistluse korraldamiseks vajalik inventar. 

 

Hetkeolukord 

Sporditööd vallas korraldab haridus- ja kultuurinõunik. Vallas on olemas: 2 võimlat – Aste 

Põhikoolis ja Kaarma Spordimajas; 2 staadionit – Aste ja Kaarma koolides (mõlemad 

koolihoonetest eemal); kaasaegsed palliplatsid – Aste alevikus, Randveres, Eiklas, Kaarmal; 

kaasaegne spordikompleks Nasval – 2 jalgpalliväljakut, liivakattega võrkpalliväljak, 

laudkattega korvpalliväljak, tualett ja dušširuumid (kompleks on antud hallata OÜ-le JK 

Aameraas); 2 tenniseväljakut, võrkpalliväljak, skatepark ja mänguväljak Kudjapel; 

üldkasutatav jõusaal Eikla koolihoones ning 1 km ulatuses valgustatud Kudjape-Upa 

terviserada. 

Traditsioonilised spordiüritused vallas on: piirkondade vahelised võistlused külaväljakutel 

(pallimängud), Kaarma Rammumehe võistlus Kaarma maalinnal, „Tõrise Triatlon”, talvine 

suusavõistlus Kudjape-Upa terviserajal, valla lahtised karikavõistlused lauatennises ja 

koroonas, tervisejooks Loodes, „Igamehe Autokross”.  

 

Peamised probleemid 

 Noorte vähene huvi tervislike eluviiside ja sportimise vastu. 

 Aste ja Kaarma koolide staadionid ei vasta nõuetele. 

 Vallas puudub kaasaegne normaalmõõtmetega spordisaal. 

 Aktiivsete eestvedajate, ürituste ja võistluste korraldajate vähesus. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Olulised spordiobjektid (sh tervisespordiobjektid) vallas on välja arendatud. 

Toetatud on spordi, mängu- ja palliväljakute kaasajastamist/rajamist 

küladesse/piirkondadesse. 

1.1. Aste lasteaia mänguväljaku, liikluslinnaku ja parkla rajamine 

1.2. Aste Põhikooli staadioni ja staadionimaja rekonstrueerimine 

1.3. Aste spordiväljaku kaasajastamine  

1.4. Eikla mänguväljaku rekonstrueerimine 

1.5. Sportingu lasketiiru ehitamine MTÜ Saarte Jahimeeste Seltsi kinnistule 
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(Muudetud Kaarma Vallavolikogu 19.09.2012 määrusega nr 11 – jõust 26.09.2012) 

1.6. Kaarma Spordimaja valgustuse uuendamine 

1.7. Tervisespordikeskuse rajamine olemasolevate Kudjape spordiväljakute ja Kudjape-

Upa terviseraja edasiarendamise ning laiendamise ja raskejõustikuga tegelemise 

võimaluste loomise teel  

2. Jätkatud on juba traditsiooniliste ning uute traditsiooniks muutuvate valla 

spordiürituste korraldamist/korraldamise toetamist ning nende laiemat 

kommunikeerimist.  

3. Soodustatud on külakogukonna ja külavanemate aktiivse(ma)t rolli sportliku 

tegevuse arendamisel külades/piirkondades. 

3.1. Aktiivsemate külakogukondade, külavanemate jt eestvedajate tunnustamine 

4. Väärtustatud on koolisporti. 

3.3. Tihedama sideme loomine koolide kehalise kasvatuse õpetajate ja valla vahel (info 

vahetus, tööplaanide koostamine jne) 

3.4. Vabariiklikel võistlustel osalemise koordineerimine (ettevalmistava treeningprotsessi 

ja konkreetsetest võistlustest osavõtu kooskõlastamine) 

3.5. 2014. aastast alates 10 Olümpiastarti võistlustel osalemine 

3.6. Parima koolisportlase väljaselgitamine ja tunnustamine igal õppeaastal 

5. Jätkuvalt on arendatud traditsioonilisi jõuspordialasid. 

5.1. Koostöö jätkamine ja tihendamine valla territooriumil asuva raskejõustikuklubiga 

MTÜ „Jõumees” 

6. Hiljemalt 2013. aasta jooksul on kutsutud ellu valla oma spordiklubi. 

(Muudetud Kaarma Vallavolikogu 19.09.2012 määrusega nr 11 – jõust 26.09.2012) 

6.1. Valla spordiklubi toetamine rajatiste ja hoonete tasuta rendile andmisega ning 

eelarves ettenähtud vahenditega 

6.2. Spordiklubi juhataja/treeneri ametikoha loomine 

7. Loodava Kaarma Spordiklubi ja valla eelarveliste vahendite kaudu on toetatud nii 

kooli- ja noortesporti, tervise- ja rahvasporti kui Kaarma valda tippspordi tasandil 

esindavaid sportlasi. 
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4.5. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Vallas on tööle võetud lastekaitsespetsialist. 

 Vanemliku hoolitsuseta laste kasvatamiseks ostetakse asenduskoduteenust. 

 Kuressaare Õppenõustamiskeskus osutab nõustamisteenuseid abivajavatele peredele. 

 Toimetulekuraskustes pered ja nende liikmed saavad vajadusel ohvriabiteenust. 

 Kuressaare Väikelastekodust ostetakse lastehoiu- ja hooldusteenust. 

 Erivajadustega inimestele on rajatud 4 toetatud elamise, 10 igapäevaelu toetamise ja 4 

töötamise toetamise kohta MTÜ Randvere TÕK-is ja OÜ Sakadakis. 

 Erivajadustega inimeste kodudesse on ehitatud ühele perele kaldtee ja ühele perele 

dušinurk. 

 Toetatud on eakate ürituste läbiviimist ja osutatakse elementaarseid 

koduhooldusteenuseid. 

 Randvere Tööõppekeskus osutab teenuseid, mis aitavad töötutel leida rakendust tööturul. 

 Valla kahes sotsiaalkorteris on osaliselt teostatud sanitaarremont. 

 Perearsti vastuvõtupunkt Astes on kaasajastatud. 

 Hoolekandeteenuste kõrvale on tekkinud koduõendusteenus Kuressaare Haigla kaudu. 

 

Hetkeolukord 

Valla poolt osutatavad tasuta sotsiaalteenused on: sotsiaalnõustamine, asenduskoduteenus,  

hoolduse ja eestkoste seadmine ning isiklike abivahendite kaartide väljastamine. 

Soodustusega või tasulised sotsiaalteenused on: koduteenused, hooldamine 

hoolekandeasutuses, eluasemeteenus, puuetega inimestele sõidukite parkimiskaartide 

väljastamine, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus. 

Riigi poolt osaliselt finantseeritavad teenused on: igapäevaelu toetamine, toetatud töötamine, 

toetatud elamise teenus ning sügava ja raske puudega lapse hoiuteenus. 

Vallas on moodustatud MTÜ Randvere Tööõppekeskus, mis osutab tööharjutusteenust 

pikaajalistele töötutele ja hoolekandeteenuseid psüühikahäiretega inimestele. Perearsti 

vastuvõtupunktid paiknevad Eikla koolihoones, Aste Lasteaia hoones ja Kaarma 

Spordihoones. Pähkla hooldekodu tegutseb üldhooldekoduna.  

Koostatud on Kaarma valla terviseprofiil 2010-2015, kuhu on koondatud Kaarma valla 

tervisemõjurid alates aastast 2001 ning kus on välja töötatud ka detailne tegevuskava. 

 

Peamised probleemid 

 Vajalike kodu- ja hoolekandeteenuste puudumine/ebapiisavus vanuritele. Olemasoleva 

hooldekodu probleemid: ruumid ei vasta Täiskasvanute hoolekandeasutuste 
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tervisekaitsenõuetele, hoolduskoha koha kõrge hind, teenuste ühekülgsus, 

diferentseerimata statsionaarne hooldus (segahooldekodu). 

 Rehabilitatsiooniteenuste vähesus ja keeruline kättesaadavus. 

 Pereabiteenuste puudumine ning hoolekandeteenuste vähesus puuetega lastele, noortele 

ning nende peredele. 

 Puudulik teave omastehooldusest. 

 Randvere Tööõppekeskuse ruumide halb olukord, mis ei võimalda arendada töötutele ja 

toimetulekuraskustes inimestele teenuseid aastaringselt. 

 Erinevate teenuste osutajate vähesus. 

 Turvakodu puudumine vanemliku hoolitsuseta lastele ja toimetulekuraskustes peredele. 

 Kasuperede vähesus (toetus kasuperedele liiga väike).  

 Erivajadustega inimeste halb juurdepääs avalikku teenust pakkuvatele asutustele 

(kaldteede, liftide puudumine). 

 Puudulik andmebaas erivajadustega inimeste kohta. 

 Kaarma ja Eikla perearstipunktide halb olukord. 

 Pereõe vastuvõtu puudumine, perearstide suur koormus (tegelevad ka õe tööga). 

 Kriisiabi puudumine. 

 Vallaelanike tervisest ülevaate puudumine, halb tervishoiualase üldinfo kättesaadavus. 

 Vaimse tervise vähene väärtustamine, abisaamise raskused. 

 Tervislike eluviiside eiramine (alkoholism, suitsetamine, ebatervislik toitumine). 

 Terviseõpetuse madal tase koolides. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Randvere Tööõppekeskuse ruumid on kaasaegsed ja võimaldavad arendada 

teenuseid aastaringselt. 

1.1. Randvere koolihoone rekonstrueerimise toetamine rehabilitatsiooni- ja 

tööõppekeskuseks  

1.2. Randvere Tööõppekeskuse poolt pakutavate teenuste arendamise toetamine 

2. Tagatud on kaasaegsete hoolekandeteenuste kättesadavus vanuritele ning arendatud 

hoolekandeteenuseid, mis aitaksid vanuritel kauem kodus olla. 

2.1. Abihooldustöötajate töölevõtmine 

2.2. Külavanemate kaasabil üksikute vanurite kaardistamine 

2.3. Omastehoolduse vajaduse väljaselgitamine, toetamine ja tunnustamine 

2.4. Virtuaalteenuste arendamine 

3. Statsionaarne hooldusteenus on kaasaegne ja diferentseeritud. 

3.1. Pähkla Hooldekodu kõrvalmaja renoveerimine toetatud elamise keskuseks 
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4. Loodud on võimalused aktiivse eluhoiaku säilimiseks vanemas eas. 

4.1. Eakate eneseabigruppide tegevuse toetamine 

4.2. Eakate päevakeskuse  teenuse  pakkumine  Kuressaares, Marientali 27 

(RT IV, 08.11.2014, 14 – jõust.11.11.2014) 

5. Vanemliku hoolitsuseta lastele on tagatud pereabiteenuste kättesaadavus ja  

igakülgne abi ja nõustamine ning võimaldatud turvakoduteenuse kättesaadavus. 

5.1. Infomaterjali koostamine ja info levitamine abistavate organisatsioonide ja 

pakutavate teenuste kohta  

5.2. Tugiisikuteenuse, psühholoogilise nõustamise jms teenuste võimaldamine lastele 

ja nende peredele  

6. Tagatud on hoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus erivajadustega 

inimestele ja nende peredele ning arendatud on uusi teenuseid/laiendatud 

pakutavate teenuste ringi. 

6.1. Andmebaasi loomine erivajadustega inimeste kohta, regulaarselt küsitluste 

läbiviimine 

6.2. Erivajadustega lastele õppimisvõimaluste tagamine transpordi, eriklasside 

moodustamise, tugiõpetajate, tugiisikute jms näol 

6.3. Koostöös rehabilitatsioonimeeskonna ja peredega rehabilitatsiooniplaanide 

täitmise jälgimine 

6.4. Lapsehoiuteenuse arendamine valla  territooriumil 

(RT IV, 08.11.2014 – jõust.11.11.2014) 

6.5. Omastehoolduse vajaduse väljaselgitamine, toetamine ja tunnustamine 

6.6. Randvere Tööõppekeskuse kaudu teenuste arendamise toetamine 

7. Erivajadustega inimestele on tagatud juurdepääs haridus- ning avalikku teenust 

pakkuvatesse asutustesse vallas. 

7.1. Kaldteede, liftide ehitamine  

8. Töötutele on tagatud igakülgne abi ja nõustamine. 

8.1. Töötute kaasamine rehabilitatsioonialases tegevuses, erinevatesse projektidesse 

suunamine ja nõustamine 

8.2. Toetuste sidumine aktiivse tööotsingu ja erinevates  projektides osalemisega 

9. Kodutud on paigutatud toetatud elamisele, kus neid jälgib tegevusjuhendaja ning 

neile pakutakse toimetulekuõpetust. 

10. Tagatud on kvaliteetse perearstiteenuse kättesaadavus vallas. 

10.1. Eikla ja Kaarma perearsti vastuvõtupunktide rekonstrueerimine 

11. Aidatud on kaasa elanikkonna tervisekäitumisel paranemisele. 

11.1. Valla haridusasutuste terviseedenduse alase tegevuse toetamine 
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11.2. Projektikonkursi korraldamine tervistedendavate ürituste läbiviimiseks 

11.3. Süstemaatiliselt tervisepäevade, loengute jms ürituste korraldamine tervislike 

eluviiside propageerimiseks (koostöö tegemine külaseltside, lasteaia, koolide, valla 

erinevate asutustega jt) 

11.4. Rahvatervise alaste loengusarjade läbiviimine piirkondades 

11.5. Terviserajatiste ehitamise toetamine (vt ptk Sport ja vaba aeg) 

11.6. Valla terviseuuringu läbiviimine 
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4.6. ETTEVÕTLUS, TURISM JA PUHKEMAJANDUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Vald on võimaluste piires aidanud kaasa ettevõtluse arenguks vajaliku infrastruktuuri 

loomisele (valla teede ja tänavate korrashoid, tänavavalgustuse korrastamine jms). 

 Vallaametnikud on oma pädevuse piires kaasa aidanud projektitaotluste koostamisele. 

 Vald on loonud soodsad tingimused turismi tasakaalustatud jätkusuutlikuks arenguks 

vallas. 

 Vald on aidanud kaasa vaatamisväärsuste ja loodusväärtuste paremale eksponeerimisele 

ning turismi arendamisega seotud infrastruktuuri loomisele, pidades samas silmas 

keskkonna taluvust. 

 Võimaluste piires on osaletud turisminduse ja puhkemajanduse arenguga seotud 

maakondliku, riikliku ning rahvusvahelise tasandi võrgustike töös ja arendusprojektides. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valla tähtsamad majandusharud on põllumajanduslik tootmine, kaubandus ning 

teenindus ja transport (Joonis 13). 

 

Joonis 13. Ettevõtluse struktuur Kaarma vallas tegevusalade lõikes, 01.01.2010 

Allikas: Äriregister 

 

01.01.2010 seisuga annavad valla ettevõtted tööd 1067 inimesele üle Saaremaa. Kaarma valla 

suuremad tööstuspiirkonnad on: Sikassaare, Eikla, Mullutu, Randvere, Kudjape, Aste ning 

Nasva. Kuressaare linnapiiril on loodud sobivad tingimused väikeettevõtluse arendamiseks. 

Perspektiivseteks tootmispiirkondadeks on eespoolnimetatud keskused, kus on välja 

arendatud kaasaegne infrastruktuur (teed, side, elekter). Samuti on valla territooriumil 

mitmeid tühjalt seisvaid endisi lautasid ja laohooneid, mis on sobivad väikeettevõtluse 

arendamiseks.  
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Peamised probleemid 

 Puudulik infrastruktuur. 

 Info puudulikkus – kes, mida toodab, millist teenust vallas pakub 

 “Must tööjõud”, mistõttu jääb vallal tulu saamata. 

 Ettevõtjate ja valla nõrk side. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Tagatud on ettevõtlusalase info parem kättesaadavus.  

1.1. Valla ettevõtete/ettevõtjate kaardistamine – vastava andmebaasi loomine ja 

regulaarne uuendamine (ettevõtted/ettevõtjad, tegevusvaldkonnad, suurus jne)  

1.2. Valla ettevõtlust puudutava informatsiooni koondamine valla kodulehele ja selle info 

pidev uuendamine 

2. Toetatud on ettevõtlusega alustamist vallas. 

2.1. Läbi Kaarma Valla Arengu Sihtasutuse jätkuv alustavate ettevõtjate toetamine 

(soodustingimustel laenu andmine) 

3. Tõhustatud on vallas tegutsevate ettevõtjate ning valla ja ettevõtjate vahelist 

koostööd. 

3.1. Vajaduse ja huvi korral sektorite kaupa ettevõtjate ümarlaudade kokkukutsumine 

3.2. Valla ja ettevõtjate ühisvisiitide korraldamine naaber- ja sõprusvaldadesse, teistesse 

maakondadesse jne 

4. Aidatud on kaasa kohaliku külastuskeskkonna arendamisele ning kohalikul eripäral 

ja traditsioonidel põhinevate (turismi)toodete- ja teenuste arendamisele vallas. 

4.1. Kaarma ammendatud dolomiidikarjääri rekultiveerimine dolomiidipargiks koostöös 

AS-iga Saare Dolomiit-Väokivi 

4.2. Olemasolevate matkaradade korrastamine ja uute väljaarendamine 

4.3. Traditsioonilise oskusteabe levitamisele kaasaaitamine läbi Aste Dolomiiditöötoa 

arendamise 

4.4. Avalikku randa teenindava infrastruktuuri  rajamine  ja  sellele  kaasaaitamine 

4.5. Nasva  aleviku  Jõeveere  kinnistu  arendamine  puhke- ja virgestusalaks 

(RT IV, 08.11.2014, 14 – jõust.11.11.2014)  

5. Osaletud on maakondlikes turismiarendusprojektides. 

5.1. Saaremaa geopargi väljaarendamises osalemine 

5.2. Saare maakonna maalinnade võrgustiku loomises ja rajamises osalemine 
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4.7. JAHINDUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

2005. aastaga võrreldes mingeid olulisi arenguid ja muutusi jahinduses toimunud pole. 

Positiivsena saab märkida OÜ Saare Uluki2 tegevust, kes on ehitanud Vaivere külla kaasaegse 

ulukite esmase töölemise keskuse. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valla territooriumil on 4 aktiivselt tegutsevat jahiseltsi: Eikla Jahiselts, Laugi 

Jahiselts, Aste Jahiselts ja RMK Kuressaare Jahimajand, mis teenindab kõiki jahituriste. 

Jahiseltsidel on oluline roll ulukite arvukuse kontrollimisel ja piiramisel.  

 

Peamised probleemid 

 Eramaaomanikega lepingute sõlmimine ulukite küttimise lubamiseks. 

 Piiratud või keelatud jahindusliku tegevusega alade suurenemine. 

 Puudulik jahimehi teenindav infrastruktuur – matkaradade ja jahimajakeste võrgustik, 

samuti jahiturismi ning seltsitegevuse seisukohalt olulised ulukite esmase töötlemise 

võimalustega seltsimajad.  

 Elanikkonna madal teadlikkus jahinduse valdkonnas. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Suurenenud on valla elanikkonna teadlikkus jahindusest. 

1.1. Koostöös jahiseltside ja valla haridusasutustega teemapäevade ja loodusretkede 

korraldamine jahi- ja loodusteadlikkuse tõstmiseks 

2. Toimib valla ning jahi- ja külaseltside vaheline koostöö. 

2. Välja on töötatud toimiv jahimehi teenindav jahinduse infrastruktuur. 

3. Ulukite arvukuse kontrollimiseks ning piiramiseks on sõlmitud eramaaomanike ning 

jahiseltside vahelisi lepinguid, mis katavad vähemalt 80% jahinduslikest maadest. 

4. Valla territooriumile on rajatud loodushariduskeskus, kus on võimalik tutvuda 

säästliku looduskasutuse võimalustega ning jahindusega seotud tegevustega. 

                                                 
2 OÜ Saare Uluk ostab kütitud ulukeid kokku üle Saaremaa ja lisaks Mandri-Eestist ning turustab ulukiliha üle 

Eesti, samuti läheb ulukiliha eksporti. 
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4.8. LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Likvideeritud on endise AS Kaarma Soojuse masuudihoidla. 

 Rajatud on Abruka looduskaitseline turismiinfrastruktuur. 

 Läbi on viidud Loode-Tehumardi kergliiklustee asukohavalik keskkonnamõju hindamise 

kaudu. 

 

Hetkeolukord 

Keskkonnainfo andmebaasi andmetel on Kaarma vallas 14 hoiu- ja kaitseala, neist suurimad 

on: Kura kurgu (188 814,5 ha), Mullutu-Loode (5193,8 ha) ja Kasti lahe hoiu-ja kaitsealad 

(3726,4 ha); ning 11 looduse üksikobjekti: Abruka metsavahi rändrahn, Abruka saare I 

suurkivi, Abruka saare II suurkivi, Alliku tammed, Asuküla tamm, (H)ookivi, Kiratsi 

rändrahn, Pühatu allikas, Vahase saare I hiidrahn, Vahase saare II hiidrahn ja Õunapuu põline 

tamm. Kaitsealuse liigi leiukohti on vallas 410 ning kaitsealuse liigi püsielupaiku 17. 

Maardlaid on 14 (hästi- ja vähe lagunenud turvas, viimistlusdolomiit, keraamiline savi, 

ehitusliiv, ehituskruus, täiteliiv, meremuda). 

 

Peamised probleemid 

 Kaitse- ja hoiualade ning kaitsealuste loodusobjektide rohkus on nii puuduseks kui 

väärtuseks. Maaomanike info puudulikkus kehtivate piirangute kohta. 

Kaitsekorralduskavade puudumine. 

 Looduskaitselise infrastruktuuri vähesus ja puudulikkus kaitsealadel ja kaitstavate looduse 

üksikobjektide juures. 

 Jääkreostus – probleem vanade katlamajade ja töökodade juures peamiselt vana 

pinnasereostuse ning amortiseerunud mahutites olevate kütteõlijääkidega.  

 Valdavalt on valla haldusterritoorium kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega ala – 

kaardistamata ja välja töötamata on piirkondlikult sobivad eramajapidamiste vajadusi 

rahuldavad lahendused. Jooksvad probleemid põhjavee kvaliteediga. 

 Inimeste vähene keskkonnaalane teadlikkus. 

 Kinnisavaraarenduse soov keskkonnatundlikes piirkondades (ehituskeeluvöönd, 

miljööväärtuslikud alad, kaitsealad, rannaalad).  

 Metsade lagastamine – heaperemehelikkuse puudumine metsa langetamisel ja väljaveol. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Investeeritud on puhkeväärtusega kaitstavate loodusobjektide säästlikumaks 

külastamiseks vajaliku infrastruktuuri väljaehitamisse. 
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2. Läbi on viidud uuringuid ja keskkonnamõjude hindamisi tagamaks valla 

tasakaalustatud areng. 

3. Tõstetud on elanikkonna keskkonnateadlikkust. 

3.1.  Infopäevade, ürituste ning konkursside läbiviimine/läbiviimise toetamine 

4. Välja on töötatud eramajapidamistele suunatud otstarbekad 

reoveekäitluslahendused erinevate piirkondade keskkonnatingimusi, looduslikke 

ning sotsiaalseid olusid silmas pidades. 

4.1. Reovee kohtkäitluseeskirja väljatöötamine 

5. Likvideeritud  on  reostusohtlikud  ja  maastikupilti  kahjustavad  kasutusest  

väljalangenud  ehitised  ning  objektid. 

(RT IV, 08.03.2014,17 – jõust.09.03.2014) 

5.1. Kaarma valla haldusterritooriumil asuvate potentsiaalselt reostusohtlike objektide 

kaardistamine ning nende seisundi hindamine 

6. Kaasa on aidatud Nasva ajaloolises kalurikülas asuva Nasva jõesadama 

rekonstrueerimisele ja kaasaja nõuetele vastavusse viimisele  ning  Nasva  jõe  

keskkonnaseisundi  ja  ligipääsetavuse  parandamisele. 

(RT IV,08.11.2014, 14 – jõust. 11.11.2014) 

7. Aidatud on kaasa väärtuslike loodusobjektide eksponeerimisele ja nende seisundi 

parandamisele. 

7.1. Kaarmise järve saneerimine 
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4.9. JÄÄTMEKÄITLUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Uuendatud on jäätmealaseid õigusakte ja viidud läbi korraldatud jäätmeveo konkurss 

2010-2013 ainuõigusega jäätmevedaja leidmiseks.  

 Vastu on võetud Kaarma ja Pihtla valla jäätmekava 2009-2013. 

 Osaletud on aktiivselt OÜ Saaremaa Prügila nõukogu töös ning aidatud kaasa Kudjape 

Jäätmekäitluskeskuse avamisele. 

 Rajatud on Abruka saare jäätmekäitluse süsteem SA KIK ja ERDF-i toetusel; ehitatud 3 

jäätmemaja, igaüks 5-le konteinerile ja üks nendest koos ohtlike jäätmete ruumiga. 

Soetatud on 20 800-liitrist prügikonteinerit, 2 ohtlike jäätmete konteinerit ning 3 

patareikonteinerit.  

 OÜ Saaremaa Prügilaga koostöös ja SA KIK-i toel on valminud 9 jäätmete liigiti 

kogumise konteineri platsi. 

 Oluliselt on tihendatud segapakendikonteinerite võrgustikku valla haldusterritooriumil.  

 

Hetkeolukord 

Alates 1. jaanuarist 2010 muutus jäätmeveokorraldus Kaarma vallas. Senine ühiskonteinerite 

süsteem asendus erakonteineritel põhineva süsteemiga. 

Korraldatud jäätmeveoga on hetkel hõlmatud segaolmejäätmed, paber-papp, alates 2011. 

aastast biolagunevad jäätmed. Järgmisel perioodil võiks neile lisanduda ka suuremõõtmeliste 

jäätmete vedu. Seni kasutusel olnud kevadise suuremõõtmeliste jäätmete kogumisringi asemel 

võiks olla soodushinnaga jäätmete vastuvõtt Kudjape jäätmejaamas teatud perioodil. 

Korraldatud jäätmeveoga seotud paberi-papi kogumisvõrgustik korruselamupiirkondades 

vajab juurutamist. 

 

Peamised probleemid 

 Jäätmete liigiti kogumise süsteemi juurutamisega seotud probleemid: konteinerite 

ületäitumine, piirkonniti vähesus, inimeste kuritahtlik käitumine. 

 Madal keskkonnateadlikkus – väljendub selgelt nii sorteeritud jäätmete kogumiseks 

mõeldud liigiti kogumise konteinerite väärkasutuses kui ka üleüldises keskkonna 

risustamises (ebaseaduslikud jäätmete mahapanekukohad). 

 Biolagunevate jäätmete kogumissüsteemi juurutamise algusaeg on 2011. aasta, kuid 2010. 

aasta seisuga puudub biolagunevate jäätmete käitlemisvõimalus.  

 Avalike kohtade prügikäitlus (kergliiklusteed, puhkekohad, bussipeatused, kalmistud) ei 

ole senini ühtselt toimiva süsteemiga lahendatud. 

 Puudub järelevalve, kes teostaks kohapealset operatiivset kontrolli korraldatud 

jäätmeveost vabastatute ja illegaalsete prügi mahapanekukohtade üle ning teostaks 

vajadusel menetlustoiminguid. 
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 Seoses 2010. aastal toimunud korraldatud jäätmeveo süsteemi muutusega on jätkuvalt 

majapidamisi, kes ei ole korraldatud jäätmeveoga haaratud. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Toimib jäätmete liigiti kogumise süsteem. 

1.1. Biolagunevate jäätmete ja erinevate liigiti kogumissüsteemide arendamine 

2. Tõhustatud on järelevalvet eramajapidamiste ja ettevõtete jäätmetekke ja 

jäätmekäitluse üle. 

3. Suurenenud on elanikkonna jäätmekäitlusalane teadlikkus. 

3.1. Jäätmepäevade korraldamine lasteaedades ja koolides 

3.2. Jäätmete liigiti kogumise ja jäätmekäitlusega seotud info levitamine 

4. Lihtsustatud on suuremõõtmeliste jäätmete käitluseks üleandmist.  

5. Toimib korraldatud jäätmevedu, millega on hõlmatud paber-papp ja 

segaolmejäätmed, alates 2011. aastast  biolagunevad jäätmed. 

5.1. Kevadiste suuremõõtmeliste jäätmete veo korraldamine ja/või korraldatud 

jäätmevedu 

6. Korraldatud on prügikäitlus avalikes kohtades (kergliiklusteed, puhkekohad, 

bussipeatused, kalmistud). 

7. Aidatud on kaasa Kudjape prügila sulgemisele ja  territooriumi korrastamisele OÜ 

Saaremaa Prügila tegevuses osalemise kaudu. 
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4.10. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Rajatud on Nasva küla loodeosa joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud. 

 Abruka saarel on puuritud 18 puurkaevu, paigaldatud kaevude adapterühendused, pumbad 

ja soolaeraldajad ning ehitatud vajalikud torustikud. Lahendatud on saare joogivee 

vajadusega seotud probleemid saare elanikele ja külastajatele. 

 Valminud on Nasva-Läätsa surve- ja isevoolne kanalitorustik koos pumplate 

paigaldamisega. 

 Ehitatud on Oolu kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatised. 

 Rekonstrueeritud on Aste küla vee- ja kanalisatsioonirajatised. 

 Teostatud on Nasva küla hõlmava veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike I etapi 

rekonstrueerimine.  

 Teostatud on EL Ühtekuuluvusfondi projekt Laheküla, Upa ja Eikla külades ning Kudjape 

alevis. 

 Kaasfinantseeritud on hajaasustuse veeprogrammi, mis tuleneb Vabariigi Valitsuse 2007-

2011. aasta tegevusprogrammist Külainfrastruktuuri parendamine. 

 Lähtuvalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse muudatustest on koostatud ÜVK 

arendamise kava kuni aastani 2018.  

 

Hetkeolukord 

Kaarma vallas on 7 kompaktse asustusega piirkonda, kus on juba välja arendatud ühisveevärk 

ja -kanalisatsioon: Aste, Kudjape ja Nasva alevikud ning Eikla, Aste, Upa ja Laheküla külad.  

Reovee kogumisaladeks on Aste, Kudjape ja Nasva alevike ning Mändjala, Laheküla, Aste, 

Muratsi, Upa, Pähkla ja Eikla külade kompaktse hoonestusega alad.  

 

Tabel 1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Kaarma vallas praegu ja 

aastaks 2021 

ASULA NIMI ELANIKKE 01.01.2010 

SEISUGA 

ÜV/K KASUTAJAD 

2010 2021 

Aste alevik* 490 490/490 560/560 

Nasva alevik* 369 61/113 360/360 

Mändjala küla* 123 -/- 410/410 

Laheküla küla**  168 160/160 250/250 

Aste küla* 197 165/165 190/190 
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Muratsi küla*** 152 -/- 140/140 

Upa küla** 50 (+ 800 õpilast) 45/45 125/125 

Abruka küla*** 31 -/- 40/40 

Pähkla küla**** 164 30/30 140/140 

Kudjape alevik** 518 510/510 627/627 

Eikla küla* 115 90/90 115/115 

KOKKU 2416   

* Vee-ettevõtja Arco Ehitus OÜ 

** Vee-ettevõtja AS Kuressaare Veevärk 

*** Abruka ja Muratsi külades ÜVK puudub, on välja arendamisel. 

**** Pähkla külas tegelevad 2 korruselamu ÜVK-ga kohalikud elanikud. 

 

Kaarma vallas viimastel aastatel tehtud investeeringute allikateks on olnud sihtasutus KIK ja 

EL Ühtekuuluvusfondi poolt eraldatud abirahad ning omafinantseering (Kaarma valla eelarve) 

20% ulatuses kogu projektide investeeringust. EL Ühtekuuluvusfond on viimastel aastatel 

rahastanud projekti ”Läänesaarte alamvesikonna asulate joogiveevarustuse ja veekaitse 

projekt”, mille käigus renoveeriti ja ehitati veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme Kudjape 

alevikus ning Eikla, Laheküla, Upa, Muratsi külades. Lähiajal soovitakse käivitada uus 

Kuressaare linna ja Kaarma valla ühine Ühtekuuluvusfondi projekt, mille koosseisu on 

planeeritud Kaarma vallas Lahekülas laiendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni. 

Koostatud on Kaarma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021, kus 

on olemas olemasoleva olukorra põhjalik ülevaade ning kavandatud meetmed ja 

investeeringud järgnevateks aastateks. 

 

Peamised probleemid 

 Asustuse hajusus. 

 Seoses sellega, et muutusid põhimõtted, mille alusel KIK toetas ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni väljaehitamist, on teatud piirkonnad jäänud välja investeerimisprojektidest 

(Muratsi). 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Kaarma valla elanikele on tiheasustuses tagatud kvaliteetse joogiveega varustatus ja 

reovee kanaliseerimine ning sademevee/liigvee ärajuhtimine. 

1.1. Aste aleviku vana pumpla sulgemine 

1.2. Keskranna ja Mändjala külade suvilapiirkondade ÜVK rekonstrueerimine ja 

ühendamine Nasva-Läätsa kanalisatsiooni peakollektoritega 

1.3. Kudjape aleviku ÜVK laiendamine ja sademevee kanalisatsiooni ehitamine 

1.4. Laheküla küla ÜVK laiendamine ja sademevee kanalisatsiooni ehitamine 

1.5. Muratsi küla ÜVK ühendamine Kuressaare linna ÜVK-ga 

1.6. Nasva aleviku kogu elanikkonda hõlmava veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 

projekteerime ja ehituse II etapi teostamine 
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1.7. Nasva aleviku sademevee kanalisatsiooni ehitamine 

1.8. Nasva puurkaevudest veevarustuse peakollektori ehitamine Keskranna külani 

1.9. Upa küla ÜVK laiendamine  
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4.11. SOOJAMAJANDUS JA ENERGIA 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Energiasäästu programmi raames on rekonstrueeritud Kaarma Spordimaja: katlamaja on 

rekonstrueeritud kergkütteõli küttelt pelletiküttele, radiaatoriküttesüsteemile on 

paigaldatud reguleerimisarmatuur, saalis on asendatud radiaatoriküte õhkküttega. 

 Aste lasteaia hoone on täielikult soojustatud. 

 

Hetkeolukord 

Tsentraalse kaugküttesüsteemiga, mille haldajaks on AS Kuressaare Soojus, on ainsana 

ühendatud osa Kudjape alevikust. Kaarma Kooli õppehoone, Eikla koolihoone, Aste Lasteaed 

ja Aste Põhikool saavad vajaliku soojuse kergõliküttel töötavatelt individuaalkateldelt, 

millede tööd ja hooldust korraldab lepingute alusel AS Kuressaare Soojus. Aste klubile 

vajalik soojus ostetakse lepingu alusel AS-ilt Sarmet. 

 

Peamised probleemid 

 Kergõlil Eikla kooli katel on amortiseerunud. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Valla hooned on energiasäästlikud ning kasutusele on võetud ökonoomsemad 

kütteviisid. 

1.1. Aste kooli keskküttesüsteemi rekonstrueerimine ja häälestamine – ümberehitusel 

alternatiivsetele lahendustele keskendumine (kütteõli väljavahetamine) 

1.2. Aste lasteaia katlamaja rekonstrueerimine 

1.3. Kaarma Kooli katlamaja rekonstrueerimine 

2. Tõhustatud on koostööd Eesti Energiaga elektrienergia kvaliteedi tõstmiseks. 

2.1. Nasva-Läätsa piirkond 

2.2. Nasva-Sikassaare piirkond 
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4.12. TEED, TÄNAVAD, TRANSPORT JA SADAMAD 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Asutatud on valla teeregister. 

 Kaarma vallavolikogu poolt määratud kohalike teede ja erateede nimekiri on registreeritud 

riiklikus teeregistris. 

 Aste aleviku tänavad on viidud mustkatte alla. 

 Rajatud on Upa-Kuressaare ja Aste aleviku valgustatud kergliiklusteed. 

 Valminud on Loode-Tehumardi kergliiklustee eelprojekt3. 

 Paigaldatud on valla teedele ja tänavatele nimesilte ja viitasid (jätkub). 

 Soetatud on amfiibsõiduk väikesaartega püsiühenduse tagamiseks ning kelkhaagis 

talveperioodil transpordi korraldamiseks. 

 Projekti “Abruka ja Vahase saare elanikele teenuste kättesaadavuse parandamine” raames 

on ehitatud Kaarma vallale kuuluv kalapaat ümber reisijateveo paadiks (10-12 kohta). 

 Taastatud on Abruka sadama muulid, ehitatud osa muule juurde ning süvendatud 

laevateid. Ehitatud on sadama põhjapoolne lainemurdja (pikkusega 100 m) ja Abruka 

sadamahoone. Rekonstrueeritud on sadamakai, ehitatud uus kai koos rambiga, rajatud uus 

killustikkattega ning graniitkivinõlvadega juurdepääsutee ja parkimisplats. Sadam on 

antud AS Saarte Liinid kasutusse, kes teostab ka vajalikud investeeringud omavahendite 

arvelt. 

 Koostatud on taotlus MKM-ile uue väikelaeva ehitamise finantseerimiseks, mis on saanud  

rahastuse. 

 Muratsi sadama arendamiseks on algatatud detailplaneering. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valda läbivad kohaliku tähtsusega riigimaanteed: Kuressaare-Kuivastu, Kuressaare-

Sääre, Kuressaare-Kihelkonna, Kuressaare-Püha-Masa, Kuressaare-Panga, Upa-Leisi ja Tõlli-

Mustjala. Kohalikke- ja erateid ning tänavaid on vallas kokku 163 km, millest valla teid ja 

tänavaid 135 km, neist tolmuvaba kattega 19 km.  

Valla territooriumil on 5 sadamat: munitsipaalomandis olevad Abruka ja Muratsi 

sadam, eraomandis olevad Nasva meresadam ja jõesadam ning Vahase sadam, mille staatus 

sildumiskohana on määratlemata.  

 

Peamised probleemid 

 Valla teed on suhteliselt halvas seisukorras. Suveperioodil on külades tolmuprobleemid.  

                                                 
3 Tugimaantee nr 77 Kuressaare-Sääre km 1,760-2,820 ja km 2,820-7,683 (lõigu Kuressaare-Nasva) remondi 

tehniline projekt valmib nov. 2010. 
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 Vallal puudub karjäär kvaliteetse teekattematerjali jaoks. 

 Liiklusintensiivsus on kasvanud (ja jätkuvalt kasvab), mistõttu jalgratastega ja jalgsi 

liiklemine teedel on muutunud ohtlikuks.  

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Tiheasustusega külades olevad teed ning intensiivse liiklusega teelõigud on viidud 

tolmuvaba/mustkatte alla (Volikogu poolt kinnitatud kava alusel). 

2. Parendatud on kruuskattega teede seisundit (Volikogu poolt kinnitatud kava 

alusel). 

3. Kompaktse asustusega piirkondades on rajatud kõnniteed ning rekonstrueeritud 

ristmikud ja  tänavavalgustus.  

3.1. Aste aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine  

3.2. Kudjape aleviku kõnniteede rajamine 

3.3. Kudjape aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

3.4. Kudjape aleviku tänavate ristmike remontimine (Loo) 

3.5. Kuressaare-Marientali teele teekattemärgistuse paigaldamine (pidevjoon 

jalakäijate ja jalgratturite liikluse eraldamiseks muust liiklusest) 

3.6. Nasva aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

4. Aidatud on kaasa ning osaliselt finantseeritud (valgustatud) kergliiklusteede 

rajamist. 

4.1. Aste küla-Aste alevik 

4.2. Kuressaare-Keskranna  

4.3. Kuressaare-Muratsi sadam  

4.4. Kuressaare-Vaivere  

5. Bussiootepaviljonid on korrastatud. 

6. Väikesadamad vallas on korrastatud. 

6.1. Muratsi sadama rekonstrueerimine 
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4.13. PLANEERIMINE 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

Eelmises arengukavas käesolev teema ei kajastunud. 

 

Hetkeolukord 

2010. aastal kehtestati valla osa üldplaneering. Koostöös Kuressaare linnaga on algatatud ja 

koostamisel ühisplaneering. Tühistatud on algatatud detailplaneeringud, mille koostamisele ei 

ole reaalselt asutud. 

 

Peamised probleemid 

 Kaootiline planeerimine (elamumajandus, tööstus). 

 Uusarendused: reguleerimata valla ja arendajate suhted ja kohustused; üleplaneerimine – 

poolikuks jäävad arendused. 

 Eramuehitus – vastuvõtmata hooned ning sissekirjutuste puudumine. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Ehitustegevus vallas on koordineeritud ning  planeerimine süsteemne ja 

järjepidev. 

1.1. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu vastuvõtmine ja 

kehtestamine 

1.2. Nõustamise ja järelevalve tõhustamine 

1.3. Teemaplaneeringute koostamine (külade ehitustingimused, Tõlli-Hansi veehaarde 

kaitseala) 

1.4. Tingimuste ja kohustuste määramine arendajatele 

1.5. Uue ehitusmääruse koostamine 

2. Valla arendustegevuse seisukohalt olulised maaüksused on taotletud munitsipaali. 

2.1. Vesiaia sadam 

2.2. Mõisa  maaüksus  Endla  külas 

2.3. Kaarma  maalinn 

(RT IV,08.11.2014,14 – jõust. 11.11.2014) 
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4.14. HEAKORD 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Kudjape kalmistu maaomandi küsimus vormistamine linnale on lõppjärgus. Kehtestatud 

on Kudjape kalmistu laiendamise planeering. 

 Abruka kalmistule on rajatud abihoone ja Kaarma uuele kalmistule kaev. 

 Toimunud on regulaarselt kalmistutel vanade murdumisohtlike puude mahavõtmine ning 

kalmistutele on soetatud uusi tööriistu. 

 Uuendatud on koerte ja kasside pidamise eeskirja ning valla heakorrakonkursi tingimusi. 

 Liitutud on üleriigilise lemmikloomaregistriga. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valla territooriumil on 6 kalmistut, neist viite haldab vald, Kudjape kalmistut 

Kuressaare linn. 

Hulkuvate lemmikloomade teenust ostetakse vastavalt võimalustele sisse MTÜ-lt Saaremaa 

Lemmikloomade Turvakodu. 

Vald ja valla asutused korraldavad haljasalade hooldamist ja heakorrastamist Aste alevikus, 

Kaarma maalinnal  ja valla asutuste territooriumil. 

 

Peamised probleemid 

 Kalmistud: kiviaiad lagunenud, puuduvad tualetid, prügikaste pole piisavalt, viidad 

osaliselt puudu, puurkaevud amortiseerunud, ohtlikud (vanad, seest mädad) puud, 

korrastama aiatagused. 

 Võsastunud, rohtunud teeääred, bussiootekodade korrastama ümbrused. 

 Vallal puudub järelvalvespetsialist, kes lahendaks heakorraga seotud jooksvaid 

probleeme.  

 Hulkuvad lemmik- ja kariloomad: vabalt ringi liikuvate omanikuga lemmikloomade ja 

omanikuta hulkuvate loomade poolt tekitatud reostus avalikes kohtades; kassikolooniad 

tiheasustusaladel ja korterelamute ümbruses; loomaomanike madal teadlikkus ja 

vastutustundetus (ilma järelvalvete ringi hulkuvad loomad, madal teadlikkus märgistamise 

ja steriliseerimise eeliste ja vajalikkuse kohta); loomapüüdja teenuse kasutamise 

võimaluse puudumine; lepingulise varjupaigateenuse osutaja ja varjupaiga puudumine. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Kalmistud on viidastatud, korrastatud ja varustatud vajaliku inventariga. 

1.1. Alustel prügikastide soetamine kalmistutele 

1.2. Infotahvlite paigaldamine kalmistute peaväravate juurde 
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1.3. Kalmistute kasutamise korra väljatöötamine 

1.4. Kalmistute kiviaedade korrastamine 

1.5. Tualettide paigaldamine kalmistutele (Kaarma, Liiva, Piila, Saia) 

1.6. Kalmistute plaanide koostamine 

2. Valla üldkasutatavad alad  ja bussiootekodade ümbrused on (hea)korrastatud. 

2.1. Heakorra eeskirja põhjalik uuendamine ja ajakohastamine  

2.2. Heakorrakonkursi korraldamise traditsiooni jätkamine, sh külaplatside 

heakorrakonkursi korraldamine (rändauhind ilusamaile külaplatsile) 

2.3. Kaarma maalinna jooksva hoolduse teostamine 

3. Lahendatud on hulkuvate lemmik- ja kariloomade probleem.  

3.1. Inimeste teadlikkuse tõstmine lemmiklooma pidamisega kaasnevast vastutusest 

3.2. Lepingulise partneri leidmine varjupaigateenuse osutamiseks ja hulkuvate loomade 

püüdmiseks 

3.3. Varjupaiga rajamisele kaasaaitamine 
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4.15. AVALIK KORD JA TURVALISUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Kaasajastatud on Abruka saare päästetehnikat. 

 Tõrisel on loodud naabrivalvepiirkond.  

 Väiksema toimetulekuga inimeste kodudesse on paigaldatud suitsuandureid.  

 Korrastatud on valla asulate viidamajandust ja paigaldatud tänavasilte. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valla Aste, Kudjape ja Nasva alevikes ning Mändjala, Laheküla, Aste, Muratsi, Upa, 

Abruka, Pähkla ja Eikla külades paiknevate hüdrandikaevude ja hüdrantide ning tuletõrje 

veevõtukohtade iseloomustus on toodud alljärgnevas tabelis.  

 

Tabel 2. Tuletõrjehüdrandid ja veevõtukohad 

ASULA NIMI HÜDRANDIKAEVUD JA 

HÜDRANDID 

TULETÕRJEVEEVÕTUKOHAD 

(KA MAHUTID) 

Aste alevik 3 hüdranti Ei ole 

Nasva alevik 4 Nasva jõgi silla juures 

Mändjala küla Ei ole Tiigid – 2 kohta, Mändjala 

puhkebaasis 2 x 25 m3 veehoidlad 

Laheküla küla  9 + Kuressaare linna hüdrandist 

Aste küla Ei ole Puurkaev pumpla juures on mahuti, 

endise poe juures on mahuti 

Muratsi küla Ei ole Kuressaare linnast hüdrandist 

Upa küla 2 2 veemahutit Kuressaare Ametikooli 

juures 

Abruka küla Ei ole Meri – Vesiaia ja Abruka sadamad 

Pähkla küla Ei ole Sigala juures veemahuti 

Kudjape alevik 4  Korruselamute vastas veehoidla, 

prügila veehoidlad 3 x 50 m3 

Eikla küla Ei ole Tõrise tiik, puurkaevpumpla seinas 

veevõtukoht ja juures veehoidla 

 

Peamised probleemid 

 Noorte kogunemised bussipeatustes – lõhkumine, alkoholi kuritarvitamine. 
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 Illegaalsete kiirendusvõistluste korraldamine maanteedel. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Aidatud on kaasa turvalisuse ja avaliku korra tagamisele külades/piirkondades ja 

toimuvatel üritustel. 

1.1. Piirkondlike naabrivalvesüsteemide tutvustamine 

1.2. Valla oma korrakaitseüksuse/struktuuri loomine (abipolitseinikud/kaitseliit) 

2. Tagatud on tuleohutus tiheasustusaladel. 

2.1. Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine 

3. Aidatud  on  kaasa  Abruka  saare  elanike  tuleohutusele  ja  turvalisusele. 

3.1 Abruka  endise  diiseljaama  rekonstrueerimine  ja  laiendamine  Abruka  

päästejaamaks.  

       ( RT IV, 08.03.2014,17 – jõust.09.03.2014)
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4.16. KÜLAELU JA KODANIKUALGATUSLIK TEGEVUS 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Toimunud on järjepidev külavanemate valimine. 

 Korraldatud on infopäevi külavanematele. 

 Kaasfinantseeritud  on külade poolt koostatud ja elluviidud projekte. 

 

Hetkeolukord 

Kaarma valla elanikkond moodustub 3 alevikust ja 67 külast. Valitud on 47 küla- ja 

alevikuvanemat, kelle tööpiirkond haarab kolme alevikku ja 54 küla. 

Vallas on registreeritud 90 mittetulundusühendust. Aktiivsemalt tegutsevad: Kaarma Avatud 

Noortekeskus, Kaarma Maanaiste Selts, Randvere Taluselts Kadakane, MTÜ Kodukant 

Vaivere, MTÜ Kodukant Kiratsi, MTÜ Elme Mõis, Laoküla Külaselts, Laadjala Küla 

Arenduse Selts, Eikla Piirkonna  Küladeselts, MTÜ Kaarma Külaselts, Nasva Külaselts jt. 

Usuühingutest töötab vallas EELK Kaarma Peeter-Pauli Kogudus, EEKB Eikla Priikogudus 

ja EAÕK Piila Peaingel Miikaeli Kogudus. Vallal on hea koostöö mõlema kogudusega ning 

2010. eelarveaastal on vald toetanud kogudusi ka rahaliselt.  

Külade ja seltside eestvedamisel ning valla kaasfinantseerimisel on rajatud või rajamisel ning 

korrastatud hulgaliselt objekte, mitmetel neist tuleb edaspidi veel arendust ja tegevust jätkata: 

Muratsi sadam, Vaivere seltsimaja, Randvere mõisapark, Laoküla kiigeplats, Laadjala 

tõllakuur, Meedla mõisaaed, Kiratsi külaplats ja külamaja, Elme mõisapark, Aste küla 

mänguväljak, Hakjala külaplats. 

Kehtivad külade ja piirkondade arengukavad on valla arengukava osad. 

 

Peamised probleemid 

 Kolmanda sektori vähene aktiivsus teenuste arendamisel. 

 Külaseltside vähene koostöö. Külaseltsid ei kaasa oma tegemistesse noori piisavalt. 

 Noorte tegevusetus-organiseerimatus.  

 Sotsiaalse läbikäimise vähesus, kogukonna vähene seotus. 

 Eestvedajate vähesus piirkonniti. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Loodud on Kaarma valla külade võrgustik4. 

                                                 
4 Eesmärk: koostöö soodustamine, kaasamine, teineteiselt õppimine, tunnustamine. 

  3-tasandiline võrgustik: 

a) ülevallaline – külavanemate listi liikmed 

b) piirkondlikud võrgustikud – külade/piirkondade arengukavade baasil, keskuste baasil 

c) külade aktiivvõrgustik 
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2. Toimib jooksev infovahetus külade eestvedajate ja valla vahel. 

2.1. Külavanemate ümarlaua läbiviimine kord kvartalis 

3. Külade aktiiv on kaasatud külasid puudutavate otsuste tegemisse (volikogu, 

külaelukomisjon). 

4. Toetatud on kodanikeühendusi projektide kaasafinantseerimisel. 

5. Toetatud ja väärtustatud on külavanemate tegevust. 

5.1. Info- ja õppepäevade korraldamine 

5.2. Külade aktiivi kokkusaamiste korraldamise abistamine 

5.3. Külavanemate tunnustamine (külavanema märk, tunnustusüritused) 

5.4. Nõu ja abi pakkumine igapäevaste probleemide lahendamisel 

5.5. Nõustamine projektide kirjutamisel 

5.6. Sihtotstarbeliste kulutuste katmine 

6. Külakeskused on välja arendatud, arvestades lähipiirkonna vajadusi ja teenuseid 

piirkonnas. Aidatud on kaasa kooskäimiseks ja seltsielu arendamiseks vajalike 

kohtade/ruumide loomisele. 

7. Väärtustatud on piirkondliku omapära ja parandatud omanäoliste objektide 

seisukorda (erinevad kogukonna jaoks tähtsa ajaloolise või muinsuskaitselise 

väärtusega objektid, mis ei pruugi olla otseselt kaitse alla võetud).  

                                                                                                                                                         
d)  
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4.17. INFOTEHNOLOOGIA 

Kaarma valla arengukava 2005-2011 täitmine 

 Soodustatud on jätkuvalt avalike WiFi alade loomist. 

 Valla koduleht on olnud pidevas arenduses. 

 Nii Aste kui Kaarma koolid on liitunud e-kooli süsteemiga. 

 Vallamajas: vastavalt vajadusele ja võimalustele on arendatud serverit, mis võimaldab 

oluliselt suuremat andmete mahutavust, küll aga ei võimalda enam võimsuse 

suurendamist; olemas on nõuetekohane serveriruum; välja on ehitatud I ja III korruse 

arvutivõrk ning töötajad on ühtses võrgus; valla arhitektile on soetatud CAD-tarkvara; IT-

turvalisusele on pööratud suuremat tähelepanu.  

 

Hetkeolukord 

Valla avalikud internetipunktid on tänaseks suletud. Vaiveres asunud AIP ei leidnud piisavalt 

kasutust ning arvutite remontimine ja uuendamine ei olnud enam otstarbekas. Samuti puudus 

Vaiveres IT-punktis töötaja, kes oleks suutnud hoida arvutid korras. Kudjape internetipunkti 

likvideerimine võimaldas suurt kulude kokkuhoidu ruumi rendilepingu lõpetamise näol. 

Endiselt on avalikuks kasutamiseks arvutid Kaarma, Aste, Randvere, Eikla ja Abruka 

raamatukogudes ning Kaarma vallamajas. 

Interneti püsiühenduse võimalus suuremas osas Kaarma valla küladest on olemas, mõned 

piirkonnad on endiselt probleemsed. Olukord peaks paranema peale EstWin projekti 

elluviimist. 

 

Peamised probleemid 

 Interneti püsiühenduse kättesaadavus hõreasustusega piirkondades. 

 IT-arenguga kaasaskäimine on ressursimahukas (nii vallas üldiselt kui asutuses). 

 Täiendavad riigipoolsed nõudmised IT-turvalisuse osas, mis eeldavad suuri omavalitsuse 

poolseid investeeringuid. 

 Halb Internetipüsiühenduse ja mobiililevi osades piirkondades.  

 Osade hädavajalike turvasüsteemide puudumine vallamajas. 

 

Eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatavad tegevused 

1. Töö paremaks korraldamiseks valla asutustest ja allasutustes on olemasolevaid 

infotehnoloogilisi süsteeme täiustatud.  

1.1. Arvutivõrkude ümberühendamine vastavalt ISKE nõuetele vallamajas 

1.2. Failiserveri vahetamine vallamajas 

1.3. Internetiühenduse kiiruse tõstmine valla haridusasutustes 
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1.4. ISKE (infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteemi) rakendamine 

1.5. Volikogu infosüsteemiga VOLIS liitumine 

2. Valla koduleht on kaasajastatud. 

2.1. Kodulehe jooksev täiendamine/uuendamine ning ajakohase informatsiooniga 

varustamine 

2.2. Kodulehe ühtsetele standarditele viimine  - liitumine üle-eestilise projekti “Kohaliku 

omavalitsuse teenusportaal” veebilehe haldussüsteemiga 

 



 

 

5. INVESTEERINGUTE KAVA 

Arengukava realisatsiooniplaanis kajastuvad investeeringud alates maksumusega 6390 EUR (100 000.-). Kava vaadatakse igal aastal üle ja 

vastavalt täiendatakse. 

  INVESTEERINGUTE LOETELU 

  Investeeringu nimetus Üldmak- toetus oma finant- laen aastate lõikes 

    sumus   seering   2014 2015 2016 2017 

I Haridus 236 050 0 236 050 0 86 050 50 000 50 000 50 000 

                    

1.1. Aste Lasteaia katlamaja                 

  rekonstrueerimine 11 500   11 500   11 500       

1.2. Koostöö kokkulepe Kuressaare LV 224 550   224 550   74 550 50 000 50 000 50 000 

  hariduse invest.teostamiseks                 

II VABA AEG, KULTUUR,                 

  RELIGIOON 1 180 150 

410 

040 770 110 

200 

000 906 000 

150 

225 

132 

925 10 000 

2.1. Aste klubihoone rekonstreerimine 150 000 

120 

000 30 000     75 000 75 000   

2.2. Kaarma maalinna laululava varikatuse 7 700 6 160 1 540     7 700     

2.3. Nasva klubi ehitamine 636 400 

200 

000 436 400 

200 

000 636 400       

2.4. Nasva klubi põhivara         15 000       

2.5. Tassi maja rekostrueerimine 9 600 7 200 2 400     9 600     

2.6. Aste PK staadioni rekonstruerimine 95 850 76 680 19 170     47 925 47 925   

2.7. Külade arendustegevuse toetamine 30 000   30 000     10 000 10 000 10 000 

2.8. eikla seltsimaja põhivara         4 000       

2.9. Eikla seltsimaja ehitus 250 600   250 600   250 600       
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III MAJANDUS-KESKKONNAKAITSE 1 497 229 

179 

102 1 318 127 0 443 619 

187 

870 

367 

870 

497 

870 

3.1. Kaarma dolomiidikarjääri rekonstrueerimine 320 000   320 000       

160 

000 

160 

000 

3.2. Valla teede rekonstrueerimine 842 810   842 810   109 200 

187 

870 

207 

870 

337 

870 

3.3. Muratsi kergliiklustee 153 000 25 000 128 000   153 000       

3.4. Keskkonnale ohtlike hoonete lammutamine 28 499 25 649 2 850   28 499       

3.5. Abruka Päästemaja 152 920 

128 

453 24 467   152 920       

IV ELAMU-KOMMUNAALMAJANDUS 734 490 67 685 609 805 0 262 690 38 500 

436 

000 0 

4.1. Muratsi kergliiklustee valgustus 60 000 25 000 35 000   60 000       

4.2. ÜVK arengukava projektid 410 000   410 000       

410 

000   

4.3. Hajaasustuse programm 46 970 23 485 23 485   46 970       

4.4. Ühisveevärgi investeeringud 22 000   22 000   22 000       

4.5. Majandusinventar         2 700       

4.6. Aste aleviku tänavavalgustuse 25 000   25 000   12 500 12 500     

  rekostrueerimine     0           

4.7. Kudjape aleviku tänavavalgustuse 51 520   51 520   51 520       

  rekostrueerimine     0           

4.8. Nasva aleviku tänavavalgustuse 30 000   30 000   10 000 10 000 10 000   

  rekostrueerimine     0           

4.9. Nasva aleviku veevarustus 32 000       32 000       

4.10. Mündi tänava veevarustus 25 000       25 000       

4.11. Loomade varjupaiga ehituse  32 000 19 200 12 800     16 000 16 000   

  kaasfinantseerimine 0   0           

V SOTSIAALNE KAITSE 300 000 0 300 000 0 0 20 000 20 000 

260 

000 

5.1. Hooldekodu, varjupaik, toetatud elamine 300 000   300 000     20 000 20 000 260 
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000 

  Kokku investeeringud 3 647 919 

656 

827 2 934 092 

200 

000 1 698 359 

426 

595 

986 

795 

557 

870 

 

(RT IV, 08.03.2014, 17 – jõust. 09.03.2014) 

 

 



                                                                                                     LISA 1 

ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS 
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                                                                                                     LISA 2 

KAARMA VALLA ASUSTUS 
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                                                                                                     LISA 3 

KAARMA VALLA HALDUSAPARAADI STRUKTUUR 
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                                                                                                     LISA 4 

KOOLIMINEJATE PROGNOOS AASTATEKS 2010-2017 

Kooliminejate prognoos aastateks 2010-2017 Aste Põhikoolis 

KLASSID 2010/11 2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 

2017/1

8 

I kl. 4 2  7 11 14 15 18 20 

II kl. 11 11 4 7 12 14 15 18 

III kl. 8 7 6 5 10 12 14 15 

IV kl. 6 6 13 6 8 10 12 14 

Kokku 29 26 30 29 44 51 59 67 

V kl. 11 11 11 13 9 8 10 12 

VI kl. 11 10 10 11 15 9 8 10 

VII kl. 11 8 15 11 15 15 9 8 

VIII kl. 15 11 14 15 11 15 15 9 

IX kl. 13 14 14 14 15 11 15 15 

Kokku 61 43 64 64 65 58 57 54 

KOKKU 90 69 

 

94 93 109 109 116 121 
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Kooliminejate prognoos aastateks 2010-2017 Kaarma Koolis 

KLASSID 2010/11 2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 

2017/1

8 

I kl. 4 4       

II kl. 6 3       

III kl 5 5       

IV kl. 7 8       

Kokku 22 20       

V kl. 9 7       

VI kl. 2 8       

VII kl. 7 6       

VIII kl. 5 7       

IX kl. 15 7       

Kokku 38 35       

KOKKU 60 55       
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Kooliminejate prognoos aastateks 2011-2018 teiste omavalitsuste koolidesse 

KLASSID 2010/11 2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 

2017/1

8 

I kl.  44 47 34 41 42 38 33 

II kl.  27 44 47 34 41 42 38 

III kl  29 27 44 47 34 41 42 

IV kl.  27 29 27 44 47 34 41 

Kokku  127 147 152 166 164 155 154 

V kl.  24 27 29 27 44 47 34 

VI kl.  29 24 27 29 27 44 47 

VII kl.  29 29 24 27 29 27 44 

VIII kl.  23 29 29 24 27 29 27 

IX kl.  32 23 29 29 24 27 29 

Kokku  137 132 138 146 151 174 181 

X kl.   37 32 23 29 29 24 27 

XI kl.  34 37 32 23 29 29 24 

XII kl.  40 34 37 32 23 29 29 

Kokku  111 103 92 81 81 82 80 

KOKKU  375 382 382 393 396 411 415 

 

 


