
2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 Eestvedaja Rahastusallikas (KOV, MATA, maakondlik arendusraha, riik, EL tõukefondid) Mõõde

Tegevussuund 1: tervislike eluviiside väärtustamine

Saare maakonna laste ja noorte arengu toetamine tõenduspõhiste tegevustegax Saaremaa vald MATA 2023 Maakondlik

Tõenduspõhise tegevuskava elluviimine x x x x Saaremaa vald Maakondlik

Tegevussuund 2: spetsialistide puuduse leevendamine

Spetsialistide palga- ja motivatsioonimeetmete analüüs x Saaremaa vald Maakondlik

Kriitilistes valdkondades nn värbamisteenuse 

juurutamine valdade poolt x x Saaremaa vald Maakondlik

Spetsialistidele eluasemeprogrammi loomine ja 

rakendamine x x x x x x Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Telenõustamise jmt kaugkonsultatsiooni võimaluste 

rakendamine x x x x x x x Kuressaare Haigla Maakondlik

Täiend- ja kaugõppekursuste maakonda toomine 

kriitilistes valdkondades x x x x x x x SAK, Saaremaa vald, TalTech jt osapooled Maakondlik

Tegevussuund 3: saarluse identiteedi väärtustamine ja värskena hoidmine

Tegevused saarte murrakute nähtavaks tegemisel Kogukonnad Maakondlik

Saarluse programmi loomine ja rakendamine 

haridusasutustes x x Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Saare maakonna rahvariiete tervikkogumiku avaldamine x Valdkonna ekspert Maakondlik

Salme viikingikeskuse eeluuringud, kontseptsiooni 

väljatöötamine x x Saaremaa vald MATA 2023 Regionaalne

Kultuuri- ja konverentsikeskuse kontseptsiooni 

väljatöötamine x Erasektor Erasektor Riiklik

Saaremaa Kultuuri uue meeskonna arenguprogramm x Saaremaa vald MATA 2023 Maakondlik

Saare maakonna audiovisuaalse pärandi digitaliseerimine x x x Kogukonnad, kultuuri- ja mäluasutused Maakondlik

Tuuleparkide teenindamiseks ja arendamiseks vajalike 

tehnikute väljaõppebaasi loomine Kuressaare Ametikooli x x x x x x Kuressaare AmetikoolAtraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond Riiklik

"Meile elama" programmi loomine (terviklik teenus 

maakonda kolida soovijate nõustamiseks) x x Saaremaa vald Maakondlik

Täiend- ja ümberõppeks pidev võimaluste loomine 

maakonnas SAK, Saaremaa vald, TalTech jt osapooled Maakondlik

Laste ja noorte ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud 

tegevused x x SKK, Saaremaa vald, SAKLeader Maakondlik

Üüripindade väljaehitamine KOV poolt Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Korter- ja elumajade energiasäästlikuks renoveerimise 

toetamine x x x x x x x KredEx Maakondlik

Majandusareng ja ettevõtlus

Inimareng

Tegevussuund 4: tööjõu struktuuri ja tööturu ootuste kooskõla leidmine

Tegevussuund 5: elupindade puuduse leevendamine



Tühjana seisvate elumajade kasutuselevõtu programmi 

loomine Uuringumeede Maakondlik

Maakondliku kaugtöövõrgustiku loomine ja arendamine x x x x x x x Kuressaare Edukontor MTÜ Maakondlik

TalTechi Kuressaare kolledži arendamine targa mere 

keskuseks x x x x x x TalTechi Kuressaare kolledžAtraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond Riiklik

Uute professuuride avamine TalTechi Kuressaare 

kolledžis x x x TalTechi Kuressaare kolledž Regionaalne

Esimese tuulepargi rajamine ning käikuandmine x Saare Wind Energy

Rahvusvahelin

e

Tuuleparkide teenindamiseks ja arendamiseks vajalike 

spetsialistide koolitamine x x x x x x Kuressaare Ametikool, TalTechi Kuressaare kolledž Riiklik

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse väljaehitamine x Elering AS Riiklik

Sadamate ja muu tuuleparke teenindava taristu 

väljaehitamine (vajaduse selgitamine, asukoha valik, 

ehitus) x x x Saaremaa vald Regionaalne

Jalgrattateede võrgustik koos jalgrattaringlusega 

väljaehitamine x x Saaremaa ja Muhu vald Maakondlik

Avalike puhkekohtade, matkaradade ja 

loodusvaatlustaristu arendamine Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Talviste tegevusvõimaluste rikastamine Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Visitsaaremaa.ee veebiarendus ja turundamine x x Saaremaa vald MATA 2023

Saaremaa nn lääneringi viimine 35-lt 110 kV-le x x x x Elektrilevi OÜ Elektrilevi OÜ Maakondlik

Maakondliku terviklahenduse väljatöötamine ning 

elluviimine x x x x x x OÜ Digisaar, SKK Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine või Leader Maakondlik

Kuressaare-Stockholm lennuliini käivitamine x Saaremaa vald Regionaalne

Kuressaare-Helsingi lennuliini käivitamine x Saaremaa vald Regionaalne

Kuressaare-Tartu lennuliini käivitamine x Saaremaa vald Regionaalne

Ruhnu lennuvälja uuendamine x AS Tallinna Lennujaam Regionaalne

Kuressaare lennujaama parkla laiendus x Saaremaa vald MATA 2023 Regionaalne

Rahvusvahelise lennuliini käivitamise turundustegevused x x Saaremaa vald MATA 2023 Regionaalne

Riigiteede mustkatete ehitus x x x x x x x Transpordiamet Maakondlik

KOV teede mustkatete ehitus KOVid Maakondlik

Kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine KOVid, riik Maakondlik

Tehniline taristu, ühistransport ja liikuvus

Tegevussuund 7: meretööstuse ja sinibiomajanduse innovatsiooni toetamine

Tegevussuund 8: tuuleparkide rajamine ja nende arengule kaasaaitamine

Tegevussuund 9: kestliku turismi taristu arendamine

Tegevussuund 10: jaotusvõrgu kaasajastamine

Tegevussuund 11: Fiiberoptilise valguskaabli viimine kõigi majapidamisteni 

Tegevussuund 12: Rahvusvahelise ja riigisisese lennuliikluse arendamine

Tegevussuund 13: investeeringud teedevõrku

Tegevussuund 6: kaugtöö võimaluste rakendamine



Elektriautode laadimistaristu rajamine Muhus ja 

Saaremaal x x x x Muhu ja Saaremaa VallavalitsusedMATA 2023 Maakondlik

Ruhnu sadama uuendamine x x Saarte Liinid AS Regionaalne

Kuivastu sadama laiendamine/uuendamine x x Saarte Liinid AS Regionaalne

Saare maakonna kliima- ja energiaprojektide 

ettevalmistavad tegevused x SAK, KOVid  MATA 2023 Maakondlik

Maakondliku strateegiakeskuse loomine, roheleppe 

koostamine ja elluviimine. x x x x x x SAK, KOVid ja erasektorAtraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond Maakondlik

Saarte energiaagentuuri käivitamine x x SAK ja Saaremaa vald Life programm Regionaalne

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala tegevuste 

koordineerimine x x x x x x x Visit Saaremaa Regionaalne

Kohalikele ettevõtjatele suunatud keskkonnahoiualased 

tegevused x x x x x x x SAK, Saaremaa vald, TalTech jt osapooled Maakondlik

Kohalikele elanikele suunatud keskkonnahoiualased 

tegevused x x x x x x x Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald Maakondlik

Rohemajanduse õppekava väljatöötamine maakonna 

koolidele ja lasteaedadele x Saaremaa vald Maakondlik

Külastajatele suunatud keskkonnahoiualased tegevused x x x x x x x Visit Saaremaa Maakondlik

Tegevussuund 16: keskkonnahoidlikkuse rakendamine 

Tegevussuund 14: sadamate investeeringud

Kestlikkus ja kliimapoliitika

Tegevussuund 15: kliimapoliitika strateegilise juhtimise korraldamine


