
Arengustrateegia tegevuskava 2014-2020 
Kõrgeima prioriteetsusega

Keskmise prioriteetsusega

Pigem KOV/ühe organisatsiooni/riigiasutuse taseme prioriteet
Märkus: Finantsallikas ja vastutaja võib  tabelis tegevuse järgi ka puududa, kuna pole täpselt veel teada

Vald-
kond

Aren-
duse 

eesmärk
Tegevus

Läbi-
murde 
suund

Finants-
allikas

Vastutaja 2013-2016 2017-2020

1

Kärdla kultuurikeskuse projekteerimine 1 Kärdla linn x

Kärdla kultuurikeskuse ehituse alustamine või rekonstrueerimine 1 Kärdla linn x

Käina Spordikeskuse väljaehitamine vähendatud mahus 
(aeroobikasaal, laskesaal, fassaadi ja peasissekäigu korrastamine)

1 Käina vald x

Käina Kultuurikeskuse hoone renoveerimine 1 Käina vald x

Huviharidusreform – avatakse Hiiumaa Huvikool (Käina Huvi- ja 
kultuurikeskuse, Kärdla muusikakooli ühendaminel ja teenust 
pakutakse üle Hiiumaa)

1 Kärdla linn 
Käina vald

x

Kärdla Nukuteatri hoone renoveerimine 1 MTÜ Kärdla 
Nukuteater

x

Palade spordihoone rekonsrtueerimine 1 Pühalepa vald x

Hiiumaa spordihalli projekteerimine 1 HOL, Hiiumaa 
Spordiliit

x

Hiiumaa spordihalli rajamine 1 HOL, Hiiumaa 
Spordiliit

x

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse osaline renoveerimine 1 Kõrgessaare v x

Hiiumaa motospordikeskuse arendamine 1 MTÜ x

1

Merelise ja kohaliku kultuuripärandi kogumise, talletamise ja 
kättesaadavaks tegemise ajakohastamine ja arendamine

1 Hiiumaa 
muuseum

Hiiumaa 
muuseum, 
MTÜ Hiiumaa 
Teabekapital, 
Sõru 

x

Hiiumaa Koguteose koostamine ja väljaandmine 1 Leader 
muuseum 
kirjastus

 Teavekapital 
H muuseum

x

Ökoturismiteemalised koolitused Hiiumaa reisijuhtidele jt. 
huvirühmadele 

1 osalejad, 
KIK, Leader

Hiiumaa 
reisijuhtide 
selts, Tuuru, 
Ametikool

x x

Kultuurikogu kokkukutsumine ühistöö arendamise eesmärgil 1 MV Hiiu MV, Ermo 
Mäeots

x

Tegija stipendiumi väljaandmine 1 HOL HOL x x

Rahvakultuuriga tegijate ja eestvedajate väärtustamine, 
jätkusuutlikkuse tagamine tegijate juurdekasvatamise näol

1 KOV-de 
eelarve

KOV-d x x

1

Hiiumaa Ühisgümnaasiumi käivitamine 1 riigieelarve KOV-d x

HUPS-i karjääri- ja õppenõustamissüsteemi ja  kvaliteedi arendamine 1 HUPS, HOL x x

Majanduse ja ettevõtlusõppe juurutamine põhikoolidesse ja 
gümnaasiumisse

1 koolide 
eelarved

koolid x

Palade koolimaja rekonstrueerimine ja 2. korruse väljaehitamine 1 Pühalepa vald

1

Kutsehariduse ja elukestvat õpet toetavate õppekavade uuenduskuur. 
Õppekavade arendamisel lähtutakse hiidlaste vajadustest, Hiiumaa 
loodus- ja majanduskeskkonna eripärast. Luuakse soodusvõimalusi  
jätkuõppeks kõrghariduse omandamisel 

1 Ametikool, 
Tuuru

x

Kutseõppe ja täienduskoolituse stipendiumide süsteemi juurutamine 1 Leader?? x

SA Tuuru hoone (rahvaharidusmaja) renoveerimine 1 Tuuru x

SA Tuuru ja Hiiumaa Ametikooli koostööprogrammi käivitamine 
täiskasvanute tööalaste täienduskoolituste korraldamiseks 

1 Ametikool, 
Tuuru

x

Hiiumaa Ametikooli kutsekeskharidusõppe üldhariduse osa toimib 
koostöös Hiiumaa Ühisgümnaasiumiga

1 Hiiumaa koolid x

Hiiumaa Ühisgümnaasiumis toimib praktiline õpe koostöös Hiiumaa 
Ametikooliga

koolid 
koostöös

x

3

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri  (Tohvri hooldekodu) 
laienduse väljaehitamine

3 Emmaste vald x

Hiidlastel on ajakohased võimalused tervise- ja tippspordi, rahva- ja 

kõrgkultuuri harrastamiseks, vaba aja veetmiseks, mitmekülgse 

huviharidusega tegelemiseks, esitusteks ning enesearenguks

Kohalik kultuuripärand on väärtustatud

Hiidlastele on kättesaadavad kvaliteetne haridus ja nõustamisteenused  

kõigis kooliastmetes

Hiidlastele on kättesaadavad kvaliteetne ja ajakohane kutseharidus  ja 

enesearendamisvõimalused täiskasvanuhariduses

Hiidlastele on kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused

1. Inimareng
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Uue hooldekodu väljaarendamine koostöös Hiiumaa Haiglaga 3 HOL, Hiiumaa 
Haigla

x

Kogukonnas elamise teenuse väljaarendamine (a la Maarja küla; 
Putkastes Samaaria laiendamine)

3 KOV-d x

Kärdla Sotsiaalkeskuse väljaehitamine 3 Kärdla linn x

Käina Sotsiaalkeskuse väljaehitamine (Samaaria laiendamine) 3 Käina vald x

Pühalepa valla sotsiaalkeskuse väljaarendamine 3 Pühalepa vald x

Käivitatakse noore spetsialisti programm (töökoht, elamiskoht, 
sisseelamistugiprogramm)

2 HOL x

Poebussi teenuse kättesaadavus keskustest kaugemates külades 3 HOL x x

Sotsiaalseteks vajadusteks elamispinna arendamine 3 KOV-d x

Sotsiaalse ettevõtluse pilootprojekti ideekonkursi ellukutsumine 3 Tuuru x

Hiiumaa Hooldekeskus osutab Emmaste vallas sotsiaalkeskuse 
teenuseid

3 Emmaste vald x

3

Vabatahtlike mere- ja maapääetetegevuste arendus 3 MTÜ 

2

Biosfääri programmiala (BA) Hiiumaa keskuse käivitamine 2 Leader 
riigieelarve

Hiidlaste 
Koostöökogu, 
Ametikool, 
HOL

x

Teadusuuringud „Hiiumaa loodus“ 2 BA, Palade 
LHK

x x

Maakonna keskkonnahariduse tegevuskava koostamine ja regulaarne 
uuendamine, rakendamine.

2 KKA x x

Saaremaa-Hiiumaa geopark (s.h. Kärdla meteoriidikraater) 2 x

Süsteemse loodushoiu- ja keskkonnateadlikkuse alase 
täienduskoolituse korraldamine erinevatele sihtrühmadele

1 osalustasud 
Leader 
riigieelarve

Hiiumaa 
Ametikool, 
Tuuru

x x

Kaitstavate alade kaitsekorralduskavade ning ohustatud ja ohjamist 
vajavate liikide tegevuskavade koostamine ja elluviimine

riigieelarve KKA x x

Maakasutuse põhimõtete optimeerimine riigieelarve KKA x

Põhjavee kasutamise põhimõtete optimeerimine riigieelarve KKA x

Põhjavee kaitsmismeetmete leidmine ja rakendamine (Emmaste AK) KOV-de 
eelarve

KOV-d x

Kõikide Hiiumaa kudealade ja vooluveekogude puhastamine 2 KIK KKA x x

Hiiumaa merealade planeering 2 KIK Hiiu MV x

Kohalike ressursside kasutamise teemaplaneeringud/TTA 
(s.h.biokütused, põllumajandus, metsanduse ja kalanduse taristu, 
kasutuselevõetavad maardlad (savi, lubjakivi, liiv, meremuda), 
vooluveekogude ja kuivendussüsteemide ning teedevõrgu 

2 riigieelarve MV x x

Uute looduskaitse majandusmudelite piloodi rakendamine BAK x

Metsataristu arendamine EL, 
Erametsaliit

MTÜ Hiiumaa 
Metsaselts

x x

Maaparandussüsteemide korrashoid ja rekonstrueerimine ühistud, 
Põllum. min

2

Ühistranspordi korralduspõhimõtete väljatöötamine ja rakendamine 2 riigieelarve Hiiu MV x

Hiiumaa ja mandri vahel opereerivad kaks uue tüübi uut laeva 
(sõidavad kõigi ilmastikuoludega, sõiduaeg kuni 1 tund)

2 riigieelarve Hiiu MV x

Hiiumaa ja Saaremaa vahel opereerib uus parvlaev 2 riigieelarve Hiiu MV x

Osalemine regionaalses koostöös transpordikorralduse küsimustes 2 riigieelarve Hiiu MV x

Igapäevaselt toimuvad lennud Kärdla-Tallinn-Kärdla liinil 2 riigieelarve Hiiu MV x

Kärdla lennujaama lennutehniline parendamine 2 Kärdla 
lennujaam, MV

x

x

Päästeteenusega on kaetud kogu Hiiumaa ja rannikumeri

Hiidlane tunneb saare loodust 

Hiidlane hoiab saare loodust

Hiidlane kasutab loodust ja loodusressursse säästvalt

Hiiumaa on kaasaegse transpordiühendustega maakond. Toimib kõigi 

elanike vajadusi rahuldav maakonnasisene- ja mandrivaheline 

transpordiühenduste skeem.

Hiiumaad katab turvaline kergliiklusteede (jalgrattateede) võrk

3. Taristud ja ühendused

2. Loodus
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Kergliiklustee Kärdla-Tubala väljaehitamine (Maanteeamet ei ehita)

Kergliiklustee Käina-Suuremõisa väljaehitamine Pühalepa  ja 
Käina vald

Kergliiklustee Nurste-Leisu väljaehitamine (Riigimaantee Emmaste – 
Luidja teekate on ehitatud kokku 2m laiemaks Nurste-Leisu lõigul, 
tagamaks jalakäijate liikumise)
Kergliiklustee Lehtma teerist-Tõrvanina väljaehitamine KOV

Pühalepa mereääre kergliiklustee KOV

Paluküla-Palade kergliiklustee väljaehitamine koos 
tervisespordirajaga

KOV

Tahkuna teeots – Reigi - Maanteeamet välja ei ehita, puudub tasuv 
2

Sõru sadama (akvatooriumi uuring) ja merekeskuse arendamine 
täisteenusega külalissadamaks sh. tankimisvõimalus paatidele ja 

Emmaste vald x

Kärdla sadama ja sadamaala (Hiiumaa turunduskeskuse) arendamine Kärdla linn x

Kärdla vetelpäästesadama arendus EKF MTÜ 
Vetelpääste

x

Kõrgessaare sadama arendus, taristu ehitamine aluste 
teenindamiseks  

MTÜ 
Kõrgessaare 
Sadam

Kalana sadama rekonstrueerimine täisteenusega külalissadamaks? MTÜ Kalana 
sadam

x

Suursadama paadisadama väljaehitamine Pühalepa vald x

Suursadamas laeva- ja paadiehituseks arendustegevused eraomandus

Orjaku sadama laiendamine täisteenusega külalissadamaks EKF, Leader Orjaku 
külaselts

x

Salinõmme külalissadama (sadam) arendamine MTÜ 
Paadiühistu 
Salinõmme

Kõrgessaare kalasadama arendus  EKF MTÜ 
Kõrgessaare 
Sadam

x

Ristna kalasadama väljaarendamine

Salinõmme kalasadama väljaarendamine

Haldi kalasadam EKF MTÜ, eraom. x

Tärkma kalasadam EKF MTÜ Tärkma 
sadam

x

Lahendus on Lehtma sadama liikuvate liivade probleemile eraomandus

Käina, Kärdla, Kõrgessaare, Suuremõisa keskasulate 
keskküttesüsteemide projektide ettevalmistamine

KOV-de 
eelarve

KOV-d x

Kogu Hiiumaa prügimajanduse koondamine munitsipaalettevõtte 
Hiiumaa Prügila alla

KOV-de 
eelarve

Hiiumaa 
Prügila

x

Hiiumaa energiamajanduse ettevõtte asutamine Hiiumaa Prügila 
juurde

KOV-de 
eelarve

Hiiumaa 
Prügila

x

Elamufondi energiaprogrammi käivitamine energiasäästu eesmärgil KOV-d x

Lääne-Eesti saarte ringtoite väljaehitamine riigieelarve Elering x

Hiiumaa ringtoite projekti I etapi elluviimine riigieelarve MKM ja MV x

Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla munitsipaalhoonete ja elamute 
kaugkütte taastamine – koostootmisjaam kui piloot

KOV x

Käina koostootmisjaam KOV x

Kärdla koostootmisjaam KOV x

Suuremõisa katlamaja ja soojatrasside rekonstrueerimine x

Emmaste katlamaja ja soojatrasside rekonstrueerimine x

Palade-Lõpe soojatrasside rekonstrueerimine x

4

Tegevuskava koostamine riigi- ja munitsipaalvara tootluse 
suurendamiseks eesmärgiga efektiivsemalt kasutusele võtta 
olemasolevad hooned ja rajatised

4 Hiiu MV KOV-
d

x

Hiiumaa on väljaarendatud väikesadamatega külastajatele avatud saar 

Läänemeres

Hiiumaa on väljaarendatud kalapüügisadamatega tuntud rannakalanduse 

saar Läänemeres

Hiidlased on orienteeritud efektiivsete ja alternatiivsete energeetiliste 

lahenduste rakendamisele

Hiidlased on orienteeritud avaliku sektori varade efektiivsetele 

majandamismudelitele
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Lagunenud ja kasutusest väljas olevate ehitiste lammutamine 
miljööväärtuse tõstmise eesmärgil

EL KOV-de 
eelarved

KOV-d x

Vesivarustuse ja kanalisatsiooni vastavusse viimine seadusandlusest 
tulenevate nõuetega.

EMKO, Kärdla 
Vesi, KOV

x x

1 ja 2

Täiendavate lairiba internetiühenduste väljaehitamine 1 ja 2 riigieelarve Hiiu MV x

Kaugtöö võimaluste loomine Tuuru+ 
projektid

Tuuru, 
Koostöökogu

x

Iga taluni viib tolmuvaba tee KOV-d

2

Kärdla tööstus- ja tehnoloogiakeskuse väljaarendamine 2 EAS x

Käina tööstuskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine 2 EAS Käina vald x

Kõrgessaare sadamaala tööstusala ja väikelaevade hoolduskeskus 2 PRIA Hiiu vald x

Hiiumaa toiduinkubaator 2 EAS, PRIA x

Hiiumaa pagarikoja renoveerimne 2 ja 1 HTÜ Tootmine x

Hiiumaa piimatoodete tootearenduskeskus 2 PRIA Hiiumaa 
Meierei?

x

Kogukonnaköökide käivitamine 2 Leader Hiidlaste 
Koostöökogu

x x

Kasutuseta avalike ruumide rakendamine 2 KOV-d x x

2 ja 1
Koostöö ja tootjarühmade toetamine 2 Leader Tuuru x x

Teadmussiirdekeskuse käivitamine 2 HEL HEL, Tuuru x

Biosfääri programmiala (BA) keskuse teadus- ja arendustegevused 
ning koolitused

2 Hiidlaste 
Koostöökogu; 
BAK

x

Hiiu maakonna arenguprogrammi koostamine 2 HOL, Tuuru x

Noorte loomemajandusettevõtluse platvormi väljatöötamine Tuuru, 
Hiiumaa 
Ametikool

Rohemajanduse arengukava 2 BAK, 
Koostöökogu

x

Rohemajanduse arengukava pilootprojektide käivitamine 2 BAK, 
Koostöökogu

x x

Väiketoidutootmise arendustegevused: kohaliku toidu väärindamine 
ning koolitused

2 ja 1 Leader Koostöökogu, 
ettevõtjad

x

Ettevõtlus-, keskkonna ja tehnoloogiakoolitused 2 ja 1 EAS Tuuru x x

Riikliku nõustamissüsteemi säilitamine Hiiumaal, riiklikult toetatavate 
arendustegevuste ja  koostööprojektide käivitamine

2 riigieelarve 
PRIA EAS 

Tuuru, 
Erametsaliit, 
PRIA, 
nõuande-
keskus

x x

Hiiumaa mahe-põllumajanduspiirkonna arendustegevused tootmisest 
turunduseni

2 BAK, 
Põllumin., 
Maaülikool, 
MV

x x

2
Väikeetttevõtja investeeringutoetused 2 Leader Koostöökogu x x

Loomemajanduse ja disaini arendustegevused 2 Leader Koostöökogu x x

Väikeettevõtja koolitustoetused 2 ja 1 Leader Koostöökogu x x

Koostöökogu

2

„Üleilmse“ tähtsusega meditatsiooni- ja matkarada EL Hiiumaa 
muuseum

x

Suuremõisa lossi renoveerimine (s.h. Konverentsi- ja külastuskeskus) EL Hiiumaa 
Ametikool

x

Suuremõisa lossi pargi ajalooline taastamine EL Hiiumaa 
Ametikool

x

 Hiiumaa tihedamini asustatud piirkonnad on varustatud tsentraalse 

veevärgi ja kanalisatsiooniga. 

Hiiumaa on I-saar (parima interneti leviku ja kasutuvõimalustega piirkond 

Eestis)

Hiiumaa kruusateed on kaetud tolmuvaba kattega

Hiiumaal on ettevõtluse mitmekestistamist toetav taristu

Hiiumaa ettevõtjad on informeeritud, keskkonna- ja tehnoloogiateadlikud

Väikeettevõtjad on leidlikud, uuenduslikud ja konkurentsivõimelised

Innovaatiliste meresõidu tehnoloogiate kasutuselevõtt

Turismiatraktsioonid on välja arendatud

4. Majandus ja ettevõtlus

5. Turism ja mainekujundus
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Onu Ööbiku pargi ehituse alustamine EL SA Ööbiku 
Park

x

Kärdla meteoriidikraatri keskuse rajamine (geopark) EL Kärdla linn x

Kõrgessaare Läänemere teadmuskeskuse rajamine EL, KOV Kõrgessaare v x

Hiiumaa tuletornide külastuskeskkonna väljaarendamine EL, piletitulu Kõrgessaare v x

Palade Loodushariduskeskuse ja Ristna Looduskeskuse arendamine 
teadmuskeskuseks Läänemere piirkonnas

EL Keskused, BA x

Sihtasutus Hiiumaa muuseumid asutamine muuseumi 
eelarve

KOV-d, 
Hiiumaa 
Muuseum

x

SPAA (konverentsikeskus ja hotell) Kärdlas sadamapiirkonnas äriprojekt Kärdla linn x

SPAA  arendustegevused Kõrgessaares Kõrgessaare v

Merematkade keskuse asutamine Kassaris (müügi-laenutuskeskus) EL + 
äriprojekt

Käina vald 
Mainegrupp 
OÜ

x

Käina vabaaja keskuse arendamine (spordikeskus) EL Käina vald x

Purjelaeva Alar renoveerimise protsessi eksponeerimise jätkamine EL Emmaste vald x

Halulaeva projekti lõpetamine EL MTÜ Halulaev x

Suursadama aida väljaarendamine merearheoloogia 
uurimiskeskuseks

EL Pühalepa vald 
MTÜ, Hiiumaa 
muuseum

x

Kassari ranna ja puhkeala välja arendamine KIK, PRIA, 
EAS

Käina vald x

Merevaadete avamine - võsa ja metsa maharaiumisega KIK RMK x

Osalemine MTÜ Lääne-Eesti Turismis liikmena, turundustegevustes ja 
projektides

2 MAAKAR Turismiliit ja 
MV

x x

Hiiumaa Rohelise Märgi arendus- ja omistamistegevused 2 Leader Tuuru x x

Hiiu maakonna portaali hiiumaa.ee arendamine ja turundamine Leader Tuuru x x

Sündmusturunduse järjepidevuse hoidmine ja arendamine 2 Tuuru 
korraldajad

Sündmuse 
korraldajad 
Tuuru

x x

Turundustegevuste elluviimine Turismiliit, 
Tuuru

x x

„Saarele elama“ (koostöös Eesti Saarte Koguga) 1 KÜSK; 
Leader

Tuuru x

Kinnisvara portaali arendus Tuuru x

Hiiumaa meediaplaani elluviimine TV Maavalitsus, 
Tuuru

x x

Hiiumaa mess ja omatoodangu laadad HEL Tuuru 
Käsitööselts

x x

Maakondlik omatoodangu- ja turunduskeskus Kärdla sadamaalal EL HOL, Kärdla 
linn

x

Investoritele suunatud trükised, külastusreiside korraldamine. 
Osalemine allhankemessidel.

2 Tuuru, HOL, 
HEL

x x

Ühisturunduse toetamine (kõikidele) Leader Koostöökogu x x

4

Avaliku sektori toimimismudeli auditi läbiviimine ja sellest tulenevalt 
maakondliku juhtimise arenndamise korraldamine

4 MV, KOV 
eelarve

HOL, Hiiu MV x

Hiiumaa Arengukogu moodustamine ja sellele eesmärkide 
püstitamine

4 MAAKAR, 
HOL

HOL, Hiiu MV x

Külaliikumise väärtustamine, toetamine ja võimaluste loomine avalike 
teenuste ülevõtmiseks kodanikeühenduste poolt

KOV-d, 
Kodukant

x

Kohalike omavalitsuste juhtide ja ametnike arendusalaste ja erialaste 
oskuste parandamine (koolitused, nõustamised)

Tuuru, HOL x x

Hiiumaa on hea mainega ja tuntud saar Läänemere regioonis, hinnatud elu-

, külastus- ja ettevõtluskeskkond

Külastuskeskkonna turundus

Elukeskkonna turundus

Hiiu maakonna erinevad piirkonnad on tasakaalustatult arenenud, 

väärtustatud on lokaalsed eripärad

6. Valitsemine ja kodanikuühiskond 

Ettevõtluskeskkonna turundus



Arengustrateegia tegevuskava 2014-2020 
Kõrgeima prioriteetsusega

Keskmise prioriteetsusega

Pigem KOV/ühe organisatsiooni/riigiasutuse taseme prioriteet
Märkus: Finantsallikas ja vastutaja võib  tabelis tegevuse järgi ka puududa, kuna pole täpselt veel teada

Vald-
kond

Aren-
duse 

eesmärk
Tegevus

Läbi-
murde 
suund

Finants-
allikas

Vastutaja 2013-2016 2017-2020

Sõlmitakse ülemaakondlikud koostöölepingud spordi, 
kultuuri,noorsootöö, sotsiaalhoolekande, hariduse, 
ühistranspordi,loodushoiu ja keskkonnateenuste, turvalisuse ja 
loomakaitse valdkondades.

3 lepingute 
osapooled

x

3

Hiiumaa munitsipaalasutuste tugiteenuste konsolideerimisplaani 
koostamine ja elluviimine (raamatupidamine, hoonete haldamine jms.)

3 KOV-d x
Munitsipaalteenuse osutamine on efektiivselt korraldatud

Teenused on ühtlase taseme ja kvaliteediga võrdselt kättesaadavad kõigile 

Hiiumaa elanikele


