SAARE MAAKONNA
ARENGUSTRATEEGIA
2020

Arengustrateegia eesmärk
z Saare

maakonna
arengustrateegia
koostamine algatati 2006. aasta sügisel
Saare maavalitsuse eestvedamisel. Selle
sammu põhjustas vajadus uuendada ja
süstematiseerida
kehtivaid
arengudokumente, samuti vajadus kasutada
Euroopa Liiduga ühinemisel tekkinud
võimalusi
maakonna
arengule
kaasaaitamisel ja kiirendamisel

Strateegia koostamiseks
moodustati teemade kaupa 11
töögruppi
z
z
z
z
z
z

Haridus;
Kultuur;
Sport;
Tervishoid;
Sotsiaalhoolekanne;
Haridus ja turvalisus

z
z
z
z
z

Ettevõtlus ja tööhõive
Transpordiühendused;
Energeetika;
Turism;
Loodus ja keskkond

Kuidas tehti?
z Määratleti

maakonna arengut takistavad
tegurid ja probleemid igas valdkonnas
(SWOT analüüs);
z Lähtuvalt
maakonna
elanike
heaolust,
maakonna eripärast ja üldisest arengust
kavandati arengusuunad aastateks 2008 kuni
2020, tegevuskavaga aastani 2013;
z Kavandati
tegevused
püstitatud
eesmärkide elluviimiseks;

Probleemid?
z

z
z

z
z
z
z
z
z

Elanikkonna vähenemine - negatiivne iive, vananemine,
inimeste äravool, eriti noorte- ja haritud inimeste lahkumine
maakonnast.
Kohalike traditsioonide ja eripärade kadumine.
Looduskeskkonna suhteliselt kerge haavatavus
majandamisest tekkiva reostuse ja intensiivse turismiga
tekkiva ülekoormuse tõttu.
Saarelisusest tingitult elu kallimaks muutumine võrreldes
teiste piirkondadega.
Isoleeritus transpordiühenduste nõrkuse tõttu
Läänemere reostuse mõju kalavarudele.
Kuritegevuse laienemisega turvalisuse vähenemine.
Asustuse kontsentreerumine üksikutesse keskustesse.
Ühekülgne majandustegevus.

Võimalused?
z

z
z
z
z
z
z

Säilinud on puhas looduskeskkond, pärand ja ajaloomälestised,
mistõttu on võimalused mitmekülgse tegevuse arendamiseks - turism,
teadus- ja arendustöö, saarelise eluviisiga seotud tegevused, kaugtööl
põhinevad tegevused.
Püsiühenduse loomine mandriga.
Koostöö ja ühenduste süvendamine Läänemere regioonidega.
Aktiivsem kultuurivahetus s.h. maakonna reklaamimine väljapoole.
Järjekindlama regionaalpoliitika taotlemine (saarte huvid), s.h
ebavõrdsete arengueelduste kompenseerimisvõimaluste seadustamine
Taseme-, kutse- ja täiendkoolituse jätkuv arendamine.
Leida võimalused haritlaste väljarände vähendamiseks/sisserände
soodustamiseks.

Visioon
2020. aastal on saarlane tuntud kui
uuendusmeelne inimene, kes
eelistab elada ja töötada Saare
maakonnas, kus on olemas kõik
tingimused tema isiklikuks arenguks
ja heaoluks.

Mida oleme juba teinud?
z
z
z
z

z

z

Maakonna elanikke on teavitatud strateegias sätestatud
arengusuundadest;
Oleme tugevdanud maakondlikku arenduskeskust;
2008 loodi maakondlik turismi katuseorganisatsioon
MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus;
Teostati uuring maakonna bussiliinivõrgu
optimeerimiseks, mille tulemusena muutub liinivõrk 1118% efektiivsemaks;
Alates 2008 aasta oktoobrist teenindab KuressaareTallinna vahelist lennuliini 33 kohaline lennuk endise 18
kohalise asemel;
Riiklikest ja EU programmidest tulenevad
investeeringud.

Mida kavatseme teha
z

z

z
z
z
z
z

Loomisel on kompetentsikeskus (võrgustik),
haridust,
rakendusteadusi,
uuringuid
ja
innovatsiooni
toetava
ning
edendava
organisatsioonina;
2009 aasta alguses käivitame “Energeetika
teemaplaneeringu”, mille üheks sisendiks on
Transplan projekti käigus saadud andmed;
Teha kogu maakonda hõlmavaid turundusprojekte;
Leida uued vedajad meie avalikule bussiliiniveole;
Arendada edasi lennuühendusi;
Arendada laevaühendusi (15 detsember sõlmitakse
koostöökokkulepe kruiisiturismi arendamiseks);
Osaleda “Kaupade ja reisijate Suure Väina veo
perspektiivse kava” koostamisel.

Tänan tähelepanu eest!

