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1. Eesti Saarte Kogu tunnustab Riigikogu Saarte toetusrühma initsiatiivi saarte seaduse taas 
arutusele võtmiseks. Riigikogu poolt ratifitseeritud Lissaboni leping ja selle jõustumiseni 
kehtiv Amsterdami leping sätestavad saared Euroopas kui eristaatuses olevad piirkonnad, seda 
nii geograafilise eraldatuse kui sellest tingutud turutõrgetest  tulenevalt. Eesti riik paraku ei ole 
suursaari seni tunnustanud eriliste piirkondadena. Vaja on kehtiva Püsiasustusega väikesaarte 
seaduse mõju ning teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kehivate saartele suunatud seaduste 
analüüsi. Saarte demograafiline olukord, mis on langenud madalamale tasemele kui Teise 
maailmasõja järel, vajab kiiret seadusandlikku sekkumist. 

ESK tunnustab Riigikogu initsiatiivi UNESCO MAB Biosfääriala programmi rakendamise taasseadus-
tamiseks Eesti läänesaartel. Sellega saab Eesti riik jätkata oma kohustust kaitsta inimese elukeskkonda ja 
loodust kultuuri, teaduse ja hariduse meetmetega vastavalt UNESCO poolt antud sertifikaadile. ESK 
leiab, et koostöö riigi, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna vahel on biosfääriala programmi täitmise ja 
saarte elu jätkusuutlikkuse eeldus. 

ESK tunnustab Riigikogu otsust väikesaarte seadusesse sisse viia saarevahi ametikoht. See on tähtis 
samm riigitöökohtade loomise teel saartele. Edasise arutluse teemaks oleks saarevahi määramise alused, 
mis loodetavasti arvestavad enam omavalitsuste seisukohtadega. 

2. Eesti Saarte Kogu tunnustab Regionaalministri tahet kaasa aidata saarte seaduse 
koostamisele.  ESK ei ole nõus regionaalministri seisukohaga, et omavalitsuste ühendamine on 
ainuke võti Eesti regionaalsete erinevuste tasandamiseks. Väikesaartel asuvate omavalitsuste 
ühendamine mistahes viisil kahandab drastiliselt kohalikku otsustustasandit ja inimeste 
omaalgatust ja isemääramist.  

ESK tunnustab regionaalministri seisukohta kaugtöö arendamiseks ja riigitöökohtade taastoomiseks 
maapiirkondadesse, sh saartele, kaugtöö meetodeid kasutades. Üldkogu noorte töötoa kokkuvõte näitas 
noorte huvi saartel elamise vastu, aga ka peamised kitsaskohad, mis vajavad lahendamist: transpordi-
ühenduste parandamist, kvaliteetse ja stabiilse arstiabi ja päästejõudude kohaloleku, noortele õpetajatele 
suunatud toetusmeetmete rakendamist ning mitmekülgse vabaaja veetmise võimaluste rajamist saartel. 

3. Eesti Saarte Kogu tunnustab Kultuuriministri algatatud saartele suunatud 
toetusprogrammide käivitamist. Kihnu kultuuriruumi ja Saarte pärimuskultuuri toetamise 
programmide 2008. aasta esimese vooru tulemused näitasid saarlaste suurt huvi oma kultuuri ja 
elu-olu arendamiseks. Samuti seda, et väikesaarte projektijuhid vajavad koolitust projektide 
koostamisel. ESK on veendumusel, et mainitud programme on vaja rakendada ka järgnevatel 
aastatel, et toetada saarte inimeste usku omakultuuri jätkusuutlikkusse. 
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