
 

 

      LISA 2 

 2022 2023 2024 2025 vastutaja ja 
partnerid 

rahastus 

Eesmärk 1: Vormsi saarele omane terviklik looduskeskkond on 
hästi hoitud 

      

1.1 Valla üldplaneeringu koostamine x x x  KOV, 
koostööpartnerid, 
MTÜ-d, erasektor  

KOV  

1.2 Kuivenduskraavide registrisse kandmine ja taastamine  x x x KOV, Põllumajandus-
ja Toiduamet 

KOV, erasektor, MTÜ-d, 
KIK, LEADER 

1.3 Liiva ja kruusa kaevandamine kohapealsete ressursside 
kasutamiseks saare oma vajaduste tarbeks  

x x x x KOV, erasektor KOV 

1.4 Jäätmete taaskasutuse süsteemi käivitamine, prügi sorteerimise ja 
taaskasutuse stimuleerimine (teavitustöö) 

 x x  KOV KIK, KOV 

1.5 Hullo reoveepuhasti nõuetele vastavuse ja jätkusuutlikkuse 
analüüs 

 x   KOV KIK, KOV 

1.6 Prügipressi soetamine  jäätmekäitluse efektiivsemaks 
korraldamiseks 

 x   KOV, erasektor KIK, KOV 

1.7 Taaraautomaadi soetamine pakendite taaskasutuse 
soodustamiseks 

 x x  Erasektor, KOV Erasektor, KOV 

1.8 UNESCO Lääne-Eesti biosfääri programmiala tähistamine ja 
tutvustamine koostöös teiste programmialasse kuuluvate 
omavalitsustega 

 x x x Hiiumaa 
Arenduskeskus, KOV 

KOV, Keskkonnaamet, 
KIK 

1.9 Rohtu ja roostikku kasvanud rannaalade korrastamine  x x x KOV, erasektor, 
külaseltsid 

KOV, erasektor 

1.10 Kalade kudealade taastamine  x x x Keskkonnaamet, 
MTÜ-d, KOV 

KOV, EMKF 

1.11 Maaomanike nõustamine maa ja metsa vastutustundlikuks 
majandamiseks 

x x x x KOV, MTÜ-d KOV 

Eesmärk 2: Vormsil on võimalik omandada kvaliteetset alus- ja 
põhiharidust. 

      

2.1 Koostöös ülikoolidega VLP õpetajaõppe praktikakooliks x x x x KOV, VLP KOV  

2.2 Koostöös ülikoolidega haridusteadusuuringute läbiviimine (nt 
hübriidõppevõimalused, väikekooli elujõulisus) 

x x x x KOV, VLP, TLÜ ja TÜ KOV 



 

 

2.3 Motivatsioonisüsteemi loomine Vormsile tööle asuvatele 
õpetajatele 

 x x x KOV, VLP KOV  

2.4 Kooli õppekava süsteemne arendamine saare eripärade ja 
tugevuste võimendamiseks 

x x x x KOV, VLP KOV 

2.5 Kooli ventilatsioonisüsteemi toimivuseanalüüs ja vajadusel 
uuendamine 

 x   KOV LEADER, KOV 

2.6 Koolimaja spordiväljaku terviklik lahendus x x x  KOV, erasektor KOV, Väikesaarte 
Programm, erasektor 

2.7 Mänguväljakute arendamine  x x  KOV, erasektor KOV, LEADER 

Eesmärk 3: Vormsil on soodsad tingimused keskkonnasõbraliku 
ettevõtluse ja turismi arenguks. 

      

3.1 Aastaringselt toimivate majutuskohtade voodikohtade arvu 
suurendamise toetamine 

x x   Erasektor, KOV Erasektor, KOV 

3.2 Valla teede remont ja ehitus, sealhulgas kraavitus x x x x KOV, erasektor KOV, MATA 

3.3 Jalgratta- ja loodusturismi teede parandamine ja matkaradade 
võrgustiku väljaarendamine 

 x x x KOV, külaseltsid KOV, MATA 

3.4 Kergliiklustee projekteerimine ja rajamine kirikust kõrtsini  x   KOV, Transpordiamet KOV 

3.5 Liiklusohutuse suurendamiseks vajalike lahenduste arendamine x x x x KOV,  
Transpordiamet 

KOV, Transpordiamet 

3.6 Väikesadamate ja lautrikohtade planeeringute lõpetamine x x   KOV, külaseltsid, 
MTÜd 

KOV 

3.7 Lautrite renoveerimine   x x x KOV, MTÜ-d KOV, EMKF, LEADER 

3.8 Rälby väikesadama arendamine x x   KOV, MTÜ-d KOV, EMKF 

3.9 Saxby slipi planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja päästekuuri 
taastamine 

x x   KOV, MTÜ-d KOV, EMKF 

3.10 Vormsi kaubamärgi väljatöötamine ja rakendamine x    MTÜ-d, KOV 
partnerina 

LEADER, KOV 

3.11 Vormsi kui loodus-, kultuuri- ja toiduturismi sihtkoha  turundamine 
ja üldine mainekujundus 

 x x x KOV, SAL, MTÜ-d erasektor, KOV 

3.12 Villa väärindamiseks sobiliku hoone planeerimine, 
projekteerimine, rajamine ja sisustamine 

  x x erasektor, KOV erasektor 

3.13 Tervisekaitse nõuetele vastava tunnustatud ühisköögi 
planeerimine, projekteerimine ja rajamine (Vormsi 
tootearenduskeskus) 

 x x x erasektor, KOV erasektor, KOV 



 

 

3.14 Põllumajandusloomade tapapunkti ning põllumajandus- ja 
jahiloomade esmase töötluspunkti rajamine 

 x   erasektor, KOV erasektor, KOV 

3.15 Nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine 
ja rajamine 

 x x  erasektor, KOV 
koostöö 

Erasektor, MTÜ-d, 
LEADER, KOV 

3.16 Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullos  x x x KOV, erasektor Erasektor, KOV, PATEE 

3.17 Sviby rekreatsiooniala detailplaneeringu koostamine  x x  KOV, erasektor KOV, erasektor 

3.18 Suuremõisa pargi rekonstrueerimise II etapp  x   KOV, erasektor KOV, erasektor 

3.19 Matkaradade, telkimis- ja laagrikohtade rajamine ja hooldamine  x x x KOV, külaseltsid, 
MTÜd 

KOV, erasektor, MATA 

3.20 Avalike randade korrastamine ja ujumiskohtade infrastruktuuri 
rajamine 

 x x x KOV, külaseltsid KOV, KOP 

 3.21 Tenniseväljakute rajamine   x x Erasektor, KOV  Erasektor, MTÜ-d, 
LEADER 

Eesmärk 4: Vormsil on elanike vajadusi arvestavad 
transpordiühendused. 

      

4.1 Meretranspordiühenduse arendamine jalgsi ja jalgrattaga reisijatele 
Vormsi ja Hiiumaa, samuti Vormsi ja Haapsalu vahel - teostatavuse ja 
tasuvuse uuring 

 x x  KOV, erasektor KOV, erasektor 

4.2 Sviby sadama III etapi ehitus x    Saarte Liinid RAS 

4.4 Sviby sadama teise rambi väljaehitamine, reisijatele ohutu 
liikumistee märgistamine, sadamahoone kasutuselevõtt koos 
piletimüügiga. 

  x x Saarte Liinid RAS 

4.5 Tellimuspõhise ühistransporditeenuse väljaarendamine ja 
rakendamine 

x x   KOV, Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskus
, MTÜ-d 

KOV, Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskus 

Eesmärk 5: Vormsil on tagatud kvaliteetsete avalike teenuste 
kättesaadavus. 

      

5.1 Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine x x x x KOV, MTÜ-d, 
erasektor 

KOV, Väikesaarte 
Programm 

5.2 Kriisidega toimetulekuks koostöö vabatahtlike päästeühingutega ja 
ühingute vahel, nende toetamine 

x x x x KOV, MTÜd KOV 

5.3 Vormsi internetivõrgu arendus, sh ELASA kiire ja stabiilse 
internetiühenduse tagamine kogu saarel 

 x x x KOV, erasektor KOV, erasektor,  

5.4 Kogu saarel mobiilside tagamiseks vajaduste analüüs ja vajaliku 
taristu rajamine 

 x x  KOV, erasektor KOV, erasektor 



 

 

5.5 Multifunktsionaalse spordihoone/spordisaali projekteerimine ja 
ehitamine 

x x x x KOV, erasektor,  
MTÜ-d 

PEEK, KOV, erasektor 

5.6 Kaugtöökontori loomine olemasoleva valla ruumiressursi baasil x x   KOV, erasektor LEADER, KOV 

5.7 Koostootmisjaama projekteerimine ja ehitamine  x x x KOV, erasektor Fondid, erasektor 

5.8 Maandumiskorterite väljaehitamine valla arengukava elluviimiseks 
olulisi funktsioone täitvatele isikutele (näit õpetajad, praktikandid, 
spetsialistid) 

 x x x EELK Vormsi Püha 
Olavi kogudus, KOV 

KOV, Väikesaarte 
program. MTÜ-d 

5.9 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni edasiarendamine Hullos  x x  Haapsalu Veevärk, 
KOV 

Haapsalu Veevärk, KOV 

5.10 Vaimse tervise tugiteenuste kättesaadavuse parandamine  x x x KOV, koostöös teiste 
Läänemaa 
omavalitsustega 

PEEK, KOV 

5.11 Sotsiaaltranspordi teenuse hindamine, parandamiseks vajalikud 
investeeringud 

x x x  KOV, koostöö eakate 
ühendusega 

KOV 

5.12 Lennuvälja ja helikopteriplatsi juurdepääsuteede rajamine ja 
hooldamine 

x x   KOV KOV 

5.13 Pakiautomaadi paigaldamine  x   Omniva, KOV Omniva 

5.14 Koduhooldussüsteemi väljaarendamine x x   KOV, erasektor, 
koostöö eakate 
ühendusega, TLÜ 
Haapsalu Kolledž  

KOV 

Eesmärk 6: Vormsil väärtustatakse rannarootsi kultuuripärandit ja 
saarel on vilgas kultuurielu. 

      

6.1 Vormsi  talumuuseumi arendamine Vormsi ja rannarootsi  
pärimuskultuuri ning käsitöö keskuseks  

 x x  MTÜ-d, ERKOV KOV, erasektor, 
LEADER, Eesti 
Kultuurkapital, PEEK 

6.2 Vormsi loome- ja käsitöökeskuse arendamine kunsti- ja 
teadusresidentuuriks ning üleriigilise residentuuride võrgustikuga 
liitumine  

 x x  MTÜ-d KOV, erasektor, 
LEADER, Eesti 
Kultuurkapital, PEEK 

6.3 Vormsi kirikuaia ja surnuaia korrastamine ja vanade aedade 
taastamine 

x x x x EELK Vormsi Püha 
Olavi kogudus, KOV 

EELK Vormsi Püha 
Olavi kogudus, KOV 

6.4 Vene Õigeusu kiriku varemete konserveerimine  x x  EAÕK, KOV, 
erasektor, MTÜ-d 

EAÕK, KOV, erasektor, 
MTÜ-d 



 

 

6.5 Päikeseristide UNESCO nimistusse kandmine ja selle olulisuse 
teavitustööks vajalikud investeeringud 

 x   MTÜ-d, KOV MTÜ-d, KOV 

6.6 Rannarootsi toidutraditsioonide tutvustamine ja lõimine kohaliku 
toidu pakkumistesse 

x x x x MTÜ-d, erasektor, 
KOV 

erasektor, KOV, 
LEADER 

6.7 Vormsi kultuuriküüni rajamiseks sobiva koha leidmine ning küüni 
rajamine 

 x x x MTÜ-d, erasektor, 
KOV 

MTÜ-d, erasektor, KOV 

6.8 koostöösuhete tihendamine eesti-rootsi organisatsioonidega x x x x KOV KOV 

6.9 Vormsi Püha Olavi kiriku renoveerimine x x   MTÜ-d, 
Muinsuskaitseamet 

MTÜ-d, KOV, 
Muinsuskaitseamet 

Eesmärk 7: Vormsil on tugev kogukond ning valla juhtimine on 
avatud, kaasav ja omaalgatust toetav. 

 

7.1 Vormsi kui püsieluks sobiva saare tutvustamine ja üldine 
mainekujundus 

 x x x KOV KOV 

7.2 Kaasava eelarve käivitamine x x x x KOV KOV  

7.3 Avalike teenuste osas regulaarse rahuloluküsitluse läbiviimine x x x x KOV KOV  

7.4 Valla veebilehe kaasajastamine ning olulisema info ka inglise ja 
rootsi keeles kättesaadavaks tegemine 

 x x  KOV KOV  

 

 


