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Kutse ESK Üldkogule ja seminarile
Hiiumaal 27.-28. juuni 2008

Lugupeetud Eesti Saarte Kogu liige, kaastöökogu liige, saarte sõber ja üldkogu külaline
Üleriigilises arutelude päevakorras on mõnda aega olnud teemad, mis käsitlevad noorte võimalusi
eneseteostamiseks maal, töökohtade loomist ehk üldisemalt regionaalpoliitika olemust ja
suundumusi. Eesti Saarte Kogu (ESK) oma Hiiumaal peetaval üldkogul püstitab samad teemad
lähtudes saartele ainuomasest eripärast.
Üheks kõneaineks on kümne aasta tagused saarte seaduse vastu võtmisega seotud ootused ja
lootused. Kehtiv Püsiasustusega väikesaarte seadus vajab ülevaatamist mitmel põhjusel: Eesti
arengud on kiired ning seadus peab ajaga kaasa käima; väikesaartele lisaks on omad lahendamata
probleemid suursaartel.
Selgitamist vajavad Euroopa Liidu ja kodumaised toetusprogrammid saarte elu suunamiseks.
Üldkogul arutame:
1) Saarte arengud positiivselt, ehk õnn elada saarel. Saarte esindajate ettekanded.
2) Saarte seadusest kümme aastat hiljem, arutelud riigikogujatega.
3) Saari toetavad programmid: Interregi saarte programm, kultuuriministeeriumi saarte
pärimuskultuuri programm.
Ootame rohket osavõtt nii noorte kui kogenud saarlaste ja saartele sõprade poolt.
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Üldkogu kava:
Reede 27. juuni
Saabumine Hiiumaale
15.00–17.00 Noorte ümarlaud: Õnn elada saarel. Töötuba juhendab Hiiumaa noorte teavitus- ja
nõustamiskeskus.
Osalema ootame 2-3 noort (16-25 aastast) igalt saarelt.
15.00-17.00 Seminar: Saari toetavad programmid: Interregi saarte programm,
kultuuriministeeriumi saarte pärimuskultuuri programm.
ESK Üldkogu
Õhtune programm ja saun
Laupäev, 28. juuni
Hommikupoolik, Seminar: Saarte arengud positiivselt, ehk õnn elada saarel. Saarte esindajate
ettekanded. Noorte ümarlaua tulemused. Seminaril osaleb regionaalminister.
Lõuna
Pealelõuna: Saarte seadusest kümme aastat hiljem, arutelud riigikogujatega.
Lahkumine Hiiumaalt.

Tehnilised juhised:
Üldkogu toimub Kalda Puhketalus Mangu rannas http://www.kaldapuhketalu.ee/
Reede õhtul saun.

Oma osavõtust palume teatada enne jaanipäeva kontaktandmetes toodud e-posti aadressidel, vt ka
www.saared.ee.

Üldkogu toetab Siseministeerium Kodanikuühiskonna arendamise fondist.

