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MTÜ Kärla Triip

1

Projekti nimi
Madalseiklusraja rajamine
Kärlale

Tegevuse Toetuse
Hinne summa
summa Projekti sisu
3,81 12936,00 11642,40 Kärla kooli vastas olevale valla kinnistule madalseiklusraja
rajamine laste ja noorte liikumisvõimaluste suurendamiseks

2

Laimjala
Loodussõprade
Selts

LAIMJALA
BUSSIOOTEPAVILJON
TULEB LOODUSELE
APPI

3,73

3

SÕRVE VÄRAV
MTÜ

Sõrve Värava Majale uus
katus

3,63

4

MTÜ SKÖU

LiPs Tantsutrupi
valgustehnika

3,56

5

Saaremaa
Vallavalitsus

Viimane lihv Lümanda
mänguväljakule

3,48

6

MTÜ
VANAKUBJA
KÜLASELTS

Vanakubja külakuuri elekter

3,44

11680,00 10512,00 Laimjala bussiootepaviljoni korrastamisel antakse sellele
elukeskkonda väärtustav ja kogukonda
keskkonnateadlikkuse ala hariv funktsioon ehk
bussiootepaviljoni seintele joonistatakse Saaremaa alvarite
elurikkus (taimed, linnud ja liblikad), lisatakse igale liigile
eesti- , inglise- ja ladinakeelne nimetus, taimedele nende
õitsemiasjad, lindudele pesitsusajad ja liblikatele lennuajad
16505,97 14895,37 Kogukonna kasutuses olevale Sõrve Värava maja katuse
renoveerimine. Kogukonnamajana on hoone toimetanud
viimased 2 aastat - seal on kohvituba, käsitöötuba, kohaliku
kauba pood, turismiinfopunkt, ruumid loometegevuseks
4443,34 3776,83
LiPs tantsutrupile valgustehnika soetamine. Praegu
kasutatakse renditud valgustehnikat, mis on aga kallis ja
tuleb tuua mandrilt
24980,52 18985,19 Lümanda parki atraktiivse vaba aja veetmise koha rajamine.
Mänguväljaku kõrvale rajatakse vabaõhuürituste plats koos
lubjaahju meenutava lõkkekohaga, ümbruses on
kergliiklusteed, nimelised pingid sealse kandi
kultuuriinimeste mäletuseks, puhkekohad vabas looduses.
Avatud ala jätkub ka kooliõue, kuhu lisaks olemasolevale
minijalgpalliväljakule on ette nähtud jalgratta vigursõidu
plats, slackline, skatepargi elemendid, pentaque´i väljak ning
istumis/leboalad
4274,40 3846,96
Leader toetusega rajatud kogukonna kasutuses olevasse
külakuuri elektriühenduse rajamine

7

Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku
Muhu Katariina
Kogudus

Muhu pastoraadi peahoone
idapoolse välisseina
restaureerimine

3,40

20976,00 18878,40

8

Saaremaa
Vallavalitsus

Viikingiaasta 2021

3,38

9

MTÜ Saaremaa
Vabatahtlik
Merepääste Selts

Saaremaa suur meresõit

3,35

Muhu pastoraadi peahoone idafassaadi remont. Vajadus
tuleneb koolihoonet ja pastoraadimaja ühendava vahekäigu
lammutamisest, mille järgselt on vaja ehitismälestise algne
seisukord taastada
16560,00 13956,76 2021. aastal on maakonnas Viikingiaasta. Teema-aasta
raames viikingipärandi tutvustamiseks ühise
turunduskontseptsiooni ja CVI loomine,
sotsiaalmeediakampaania, visuaalid Kuressaares,
viikingituru korraldamine Salmel jms. Ühisprojekt SA
Saaremaa Muuseumiga
16160,00 14544,00 SVMS läbib nädalaga Saaremaa rannikumere, kaardistades
päästetööde jaoks olulised tingimused rannikul, koolitab
väikesadamates kogukondi, propageerides turvalist
meresõitu ning teadmisi merepäästest, tutvustades
vabatahlikku päästetegevust merel. Suur meresõit on
planeeritud toimuma samaaegselt Kuressaare
merepäevadega andes sisu praegusest enam tegevustele just
merel ja väikesadamates. Projekti käigus soetatakse ka
käsiseade Teltonika, millega on võimalik jälgida
päästealuseid või objekte, millele on seade paigaldatud.
Ühisprojekt Kuressaare kultuurivaraga
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MTÜ NASVA
ELAMUS

Puusepa õpituba

3,31

2230,00

2007,00 Mittetulundusühing ja Nasva rahvamaja üheskoos viivad
Nasva noortele läbi puusepa õpitubasid, külastavad
puidutöötlemisega seotud ettevõtteid. Õpitubade tulemusena
valmib puitskulptuur vanast kalurist, mis püsitatakse kalurite
päeval Nasva klubi juurde ning varustatakse kõikide õpitoas
osalenud noorte nimedega. Soovitakse Nasva piirkonna
jaoks alati olulise tähtsusega olnud puutööga seotud oskused
ja teadmised edasi anda asjast huvitatud nooremale
põlvkonnale
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MTÜ
KURESSAARE
EDUKONTOR

Saarte kaugtöövõrgustiku
loomine

3,26

12

Saaremaa
Vallavalitsus

Saare maakonna
piirkondade turismitaristu
parendamine

3,18

13

KÕIGUSTE
LAHE
KOGUKOND
MTÜ

Laimjala muistsed maitsed pärimusõhtusöögid

3,10

14

Saaremaa
Vallavalitsus

Saaremaa, Ruhnu ja Muhu
saarte atraktiivsuse tõstmine
läbi ajakirja Mo Saaremaa

3,04

15915,00 14323,50 Ühisprojekt kohaliku omavalitsusega - erinevad tegevused
saarte kaugtöövõrgustiku loomiseks väljaspool
linnakeskkonda ning õppereis Kagu-Eesti
kaugtöökeskustesse
16112,00 14500,80 Uuendatakse Saaremaal 7 vananenud ning kahjustunud
välikaarti ja püstitatakse 2 uut välikaarti Muhu ja Ruhnu
saarele. Kaardid on piirkonnapõhised, kuvatud on suur
maakonna kaart, väiksemalt välja toodud konkreetsem
asukoha piirkond koos vaatamisväärsustega. Kaardil on QR
kood, mis suunab visitisaaremaa.ee lehele. Visitsaaremaa.ee
veebilehe arendus, piirkonna kaartide digitaliseerimine. 4
olemasoleva Saarte Geopargi infokioski veebiarendus
16450,00 12112,50 Kohaliku pärimuse kogumine ning pärimusõhtusöökide sari
Kõiguste sadamas. Toidukultuur seotakse kohaliku looduse
ja rahvakultuuriga ning esitletakse seda rahvakultuuri
tähtpäevade ja aastaaegade võtmes. Tegevuse eesmärgiks on
tagada kohaliku pärimus - ja toidukultuuri elujõud,
jätkusuutlikkus ja areng, kohalike ettevõtjate ja kogukonna
koostöövõrgustiku moodustamine
29919,60 18849,34 Mo Saaremaa ajakirja paberkandjal väljaandmine (EST ja
ENG) ning uuenduliku veebiversiooni tegemine koostöös
Muhu ja Ruhnu saartega

