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SISSEJUHATUS 

 
Kohaliku omavalitsuse organite – vallavolikogu ja -valitsuse - kohaliku elu 

eduka korraldamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse arengukava. Selle 
dokumendiga luuakse laiapõhjaline strateegiline raamistik valla tuleviku 

kujundamiseks, millesse on kaasatud Vormsi arengust huvitatud ja 
määratakse arengukava elluviimiseks vajalikud ressursid. Eesti Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus § 37 (Arengukava) sätestab, et vallal 

peab olema arengukava, mis on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise 
arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav 

dokument, mis võtab tasakaalustatult arvesse majandusliku, sotsiaalse, 
kultuurilise ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja 
vajadusi. Valla arengukava, kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele 

kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad ja üldplaneering peavad 
olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.  

 
Samas on arengukava aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve 
koostamisele ning mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava 

hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui kohaliku 
omavalitsuse üksusel on pikemaajalisi rahalisi kohustusi või neid 

kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed 
arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta. Vastavalt „Kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele“ tuleb koostada 

arengukava osana või sellega seotud iseseisva dokumendina 
eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku 

omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja 
investeeringuprojektide kavandamisel.  
 

Käesoleva Vormsi valla arengukava koostamisel lähtuti järjepidevuse 
põhimõttest arendustegevuses. Arengukava koostamise aluseks võeti 

kehtiv arengukava, mille täitmise tulemusi analüüsiti. Arengukava 
koostamise käigus viidi läbi neli avalikku seminari. Analüüsiti Vormsi valla 
arengus toimunud muutusi, kriitilisi valupunkte valla erinevate 

valdkondade arengus ja võimalikke tulevikustsenaariumeid. Valla 
arengutaseme hindamiseks koostati SWOT-analüüs, sõnastati Vormsi 

visioon 2025 täpsustati valla arendamise mudel ning seati eesmärgid ja 
ülesanded aastateks 2011-2015. Kriitiliselt töötati läbi valla 

eelarvepoliitika põhimõtted ja investeerimisprioriteedid. Uudsena lõimiti 
valla arengukavasse eelarvepoliitika põhimõtted, et tagada valla 
arengukava täitmiseks vajalikud rahalised ressursid.  

 
Vormsi valla arengukava koosneb sisukorrast, tabelite ja jooniste 

nimekirjast, sissejuhatusest, hetkeolukorra analüüsist valla arengutaseme 
koondhinnangust, visioonist, missioonist, valla arengumudelist, 
lähiaastate strateegilistest eesmärkidest, ülesannetest ja investeeringute 

kavast. Arengukavas leiab käsitlemist ka eelarvepoliitika, mis loob seose 
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arengukavas püstitatud ülesannete ja investeeringute teostamise 
rahaliseks tagamiseks. Esitatakse arengukava elluviimise riskid ja 

võimalused nende maandamiseks. Arengukava lõpus on toodud kasutatud 
materjalide loetelu.  

 
Arengukava on koostatud vastavalt konsultatsiooni- ja koolituskeskus 
Geomedia metoodikale. Töö koostajad toetusid arengukava 

kokkupanemisel Vormsi vallavolikogu poliitilistele suunitlustele, nende 
käsutuses olnud teadmistele, analüüsidele ja kõigi arengukava 

koostamises osalenutelt saadud sisendile. Arengukavaga seonduvat 
arutati ka Vormsi saare üldkogul 2010. aastal ja selle osalejate seas viidi 
läbi Vormsi elanike arvamusküsitlus, mille tulemused on kõigile avalikult 

kättesaadavad Vormsi valla kodulehel. Kuna arengukava igapäevase 
töödokumendina vajab pidevat ajakohastamist, siis on oluline jätkata 

käesoleva arengukava iga-aastast läbivaatamist kõigi Vormsi saare 
arengust huvitatute kaasamisel, et vallarahva, avaliku-, era- ja 
vabaühenduste koostöös viia ellu arengukavas seatud visioon. Samuti on 

oluline jälgida valla arengukava ja üldplaneeringu kooskõla. Valla 
ruumilises planeerimises rakendada head tava, mis hõlmab nii maismaa 

kui mere- ja rannikualade ruumilise planeerimise. 
 

Arengukava koostamist nõustas ja teksti pani kokku Konsultatsiooni- ja 
koolituskeskus Geomedia OÜ konsultant Rivo Noorkõiv. Analüüsi 
läbiviimisel olid abiks Geomedia kartograaf Kaja Loodla ja projektijuht 

Karin-Liis Haljaste. Vormsi Vallavalitsuse poolt koordineeris arengukavaga 
seonduvat Vormsi vallavanem Urmas Pau. Arengukava koostamine sai 

teoks paljude inimeste ühistööna, kelle ideed ja ettepanekud andsid 
arengukavale sisu ja aitasid teksti kokku panna. 
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1. VORMSI VALLA OLUKORRA ANALÜÜS JA 
ARENGUSUUNDUMUSED 

1.1. Territoorium ja rahvastik 

 
Vormsi vald paikneb Lääne-Eesti saarestikus Lääne maakonna loodeosas. 

Saare pindala on 93 km² ning on suuruselt neljas saar Eestis Saaremaa, 
Hiiumaa ja Muhu järel. Lääne maakonna maavaldadest on Vormsi vald 

väikseim. Saar on välja venitatud ida-lääne suunas, suurim laius ulatub 
16 ja pikkus 10 kilomeetrini. Saarel on 14 küla, millel on säilinud 
rootsipärased nimed. Keskasula Hullo küla kaugus maakonna keskusest 

Haapsalus on linnulennult 18 km. Vormsi valla territooriumil on keskmine 
rahvastiku tihedus 4,3 elanikku km², mis on väikesaarte võrdluses 

väikseim (Kihnu vallas 40,7 in/km², Ruhnu vallas 12,5 in/km²). 

Joonis 1. Vormsi valla asend 

Ajalooliselt on Vormsi huvitav ja omapärane Eesti väikesaar, kuid erineb 

teistest saartest põliselanikkonna ja ühtse kultuurilise tausta puudumise 
tõttu. Kuni Teise maailmasõjani elasid Vormsi saarel rannarootslased, 

kellel oli oma keel, kultuur ja elulaad. 1934. aastal elas Vormsil 2393 
rootsalast ning 122 eestlast. Teise Maailmasõja käigus vahetus saare 
elanikkond suures osas, kuna sõja käigus toimus rootslaste 

emigreerumine ja Vormsile asusid elama uued elanikud erinevatest 
Eestimaa paikadest. Uute elanike sisseränne saarele toimus ka 1960-

ndatel ja 1970-ndatel aastatel. 1970. aastaks oli Vormsil 359 
püsielanikku. Paraku aga eestirootsi traditsiooniline kultuur asendus 
uuega, mis võrrelduna varasema on märksa vähem kokkuhoidev 

kogukond. Kivinurga magistritööst “Elu võimalikkusest Vormsi saarel: 
noorte ja vanemate inimeste identiteetide kujunemine” selgub, et ühine 

minevik ja ühised huvid tekitavad Vormsi noortes rohkem 
kokkukuuluvustunnet kui seda on eakatel saare elanikel. 
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Vormsi vallas elab seisuga 01.01.2011 rahvastikuregistri andmetel 399 
inimest. See arv ei anna siiski ülevaadet tegelikust püsielanikkonna 

hulgast, kuna Vormsi saar on populaarne suvituspiirkond ning saarele 
registreeritud elanike hulgas on märkimisväärne osa suvemajade 

omanikke, kes saarel aastaringselt ei ela. Aastaringselt Vormsil elavaid 
inimesi on hinnanguliselt 150-200. Eesti kohaliku omavalitsuse üksustest 
on Vormsi vallast väiksema registreeritud elanike arvuga Piirissaare vald 

(101 elanikku), Ruhnu vald (137 elanikku) ja Torgu vald (350 elanikku).  
 

Rahvastikuregistri andmetel on aastatel 2005-2011 elanike arv Vormsi 
saarel aastate lõikes muutunud: 2006. aastal rahvastiku arv suurenes 
7%, 2007. aastal rahvastiku arv vähenes 5%, kuid võrreldes 2005. 

aastaga on 2009. aastal elanike arv jäänud samaks (320 elanikku 
01.01.2009). Registreeritud elanike arv saarel on märkimisväärselt 

suurenenud 2010. aastaks, mil saare elanikkond kasvas eelneva aastaga 
võrreldes 79 inimese võrra, s o 25%. Vormsi valla elanike arvu muutumist 
iseloomustab joonis 2. Aastatel 2005-2010 suurenes elanike arv ka Kihnu 

ja Ruhnu vallas: Kihnu vallas 56 inimese võrra (9%) ja Ruhnu vallas 49 
inimese võrra (48%). 

 

Joonis 2. Vormsi valla, Kihnu valla ja Ruhnu valla elanike arv 2005-2011 

(Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01) 

 
2011. aastal on 8% valla elanikkonnast tööeast nooremad, 77% 

tööealised ja 15% tööeast vanemad. 2005. aastal olid näitajad vastavalt 
12%, 73% ja 15%. Seega on perioodil 2005-2011 suurenenud tööealine 
elanikkond 4 protsendipunkti võrra, samas 0-14-aastaste elanike osakaal 

on 4 protsendipunkti võrra vähenenud. Vormsi valla elanike 
vanusstruktuuri dünaamikat ajaperioodil 2005-2011 iseloomustab tabel 1. 

Tabel 1. Vormsi valla elanike vanusstruktuur 2005-2011 (Allikas: 

Rahvastikuregister, seisuga 01.01) 

 Elanike arv 
0-14-aastaste 
osakaal (%) 

15-64-aastaste 
osakaal (%) 

Üle 65-aastaste 
osakaal (%) 

2005 317 12 73 15 

2006 338 11 74 15 

2007 321 8 75 17 

2008 325 8 74 18 

2009 320 8 75 17 

2010 399 8 77 15 

2011 399 8 77 15 
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Kihnu vallas on 2011. a. 0-14 aastaste noorte osakaal 12%, tööealiste 

elanike osakaal 72% ja üle 65 aastaste elanike osakaal 16%. Ruhnu vallas 
on näitajad vastavalt 7%, 80% ja 13%. Aastatel 2004-2010 on Vormsi 

vallas sündinud keskmiselt 3 last aastas, suurem oli sündide arv 2007 (6 
last) ja 2010 (5 last). Perioodil 2000-2007 oli loomulik iive vallas 
negatiivne, aastatel 2008 ja 2009 oli seoses surmade arvu vähenemisega 

loomulik iive positiivne (Joonis 3).  
 

Muutusi Vormsi valla rändes iseloomustab joonis 3. Suur elanike 
sisseregistreerimine saarele toimus 2009. aastal, mil Vormsi valda 
registreerus 81 uut elanikku ning rändesaldo oli +71 inimest. Kokku 

suurenes rände tulemusena Vormsi valla elanike arv ajaperioodil 2000-
2010 kokku 82 inimese võrra, summaarne loomulik iive oli samal perioodil 

–16. Seega on 2000-2010 elanike arv Vormsi vallas suurenenud 
sisserände tõttu. Paraku ei tähenda see seda, et püsielanike arv oleks 
saarel suurenenud, sest paljud sissekirjutatutest ei ela saarel 

aastaringselt.  

 
Joonis 3. Loomulik iive ja rändesaldo 2000-2010 (Allikad: ESA, Vormsi 

VV) 

 
Aastatel 2005-2011 on kõige rohkem (+6,1%) suurenenud elanike 
osakaal vanuses 26-54, pisut vähem (+4,1%) on suurenenud lähiaastatel 

tööturult väljuvate elanike osakaal vanuses 55-64. Võrreldes 2005. 
aastaga on kõige enam (-4,9%) vähenenud noorte osakaal vanuses 19-25 

aastat ning põhikooli ealiste laste (vanus 7-15) osakaal (Tabel 2). 19-25-
aastasete elanike osakaalu vähenemine on seotud noorte saarelt 
lahkumisega, probleemiks rahvastikutaastes on eelkõige madal sündivus.  

 

Tabel 2. Vanuserühmade arvukuse ja osakaalu võrdlus Vormsi vallas 

2005 ja 2010 (Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01) 

Vanuse-

grupp 

Arv 2005 
% 

Arv 2011 
% 

Muutus 

% M N Kokku M N Kokku 

65 + 18 31 49 15,5 29 30 59 14,8 -0,7 

55 - 64 26 16 42 13,2 45 24 69 17,3 +4,1 

26 - 54 81 57 138 43,5 125 73 198 49,6 +6,1 

19 - 25 29 13 42 13,2 20 13 33 8,3 -4,9 

16 - 18 5 1 6 1,9 1 4 5 1,3 -0,6 

7 - 15 13 11 24 7,6 9 10 19 4,8 -2,8 

0 - 6 6 10 16 5,0 6 10 16 4,0 -1,0 

Kokku 178 139 317 100 235 164 399 100  
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Laste ja noorte osakaalu vähenemine näitab valla demograafilise arengu 

negatiivsete protsesside süvenemist. Positiivne on tööeas elanike (vanus 
26-54) osakaalu märkimisväärne suurenemine, mis on tingitud ennekõike 
vallaelanikuks registreerimisest, paraku loomulikku taastootmist Vormsil 

see ei kindlusta. 
 

Rahvastiku muutusi iseloomustab ka soo- ja vanusepüramiidide võrdlus 
aastast 2005 ja 2011 (Joonis 4). Kui aastal 2005 on suurimad 

vanuserühmad 20-24 ning 50-54, siis 2011 on suurimad vanuserühmad 
25-39 ja 55-59. Seega on 2010. a. sisserände tulemusena suurenenud 
eelkõige vanusgrupp 30-40 meeste osas. Sooline ebaproportsionaalsus on 

süvenenud – 2011. a. elab Vormsi vallas 59% mehi ja 41% naisi, 2005. a. 
oli proportsioon vastavalt 56% ja 44%. 2011. aastal on vanuserühmades 

25-44 ja 55-69 mehi poole rohkem kui naisi, naiste ülekaal on ainult 
vanuserühmas 80+. Samal ajal on võrreldes 2005. aastaga vanuserühmas 
15-24 sooline proportsionaalsus 2011. aastaks paranenud.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                           

 

 

 

Joonis 4. Rahvastiku soolis-vanuseline struktuur Vormsi vallas 2005 ja 

2011 (Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01) 
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20-24 ning 25-54 aastastest elanikest on kõige väiksema arvulisem 30-34 
aastaste vanuserühm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                  

 

 

 

 

          

Joonis 5. Hiiu- ja Lääne maakonna ning Kihnu valla ja Ruhnu valla 

rahvastiku soolis-vanuseline koosseis 2011 (Allikas: Rahvastikuregister, 

seisuga 01.01) 

 
Kihnu vallas on võrreldes Vormsi vallaga suurem 10-14 aastaste noorte ja 
0-4 aastaste laste osakaal. Ruhnu vallas on laste (vanus 0-9) osakaal 

väiksem kui Vormsi vallas, 0-4 aastaste vanuserühmas ei ole saarel ühtki 
poissi ning 5-9 aastaste vanuserühmas ühtegi tüdrukut. Sooline 

disproportsionaalsus esineb Ruhnul ka teistes vanuserühmades (15-19, 
30-34, 55-60). 

 
Elanike rahvastikuprotsesse kirjeldab demograafiline tööturusurve indeks, 
ülalpeetavate määr ja taastootmispotentsiaal (Tabel 3).  

Demograafiline tööturusurve indeks iseloomustab lähitulevikus tööturule 
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puuduse ohule. 2011. aastal on tööturusurve indeks Vormsi vallas 0,3, 
mis näitab, et ühe tööturult lahkuja kohta on vaid 0,3 potentsiaalset 

tööturule sisenejat. Tingituna laste arvu vähenemisest on tööturusurve 
indeks Vormsi vallas aastatel 2005-2011 pidevalt langenud. Tööturusurve 
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on näitaja vastavalt 0,6 ja 0,7. Kihnu vallas on tööturusurve indeks 2011. 
aastal 0,6 ning Ruhnu vallas 0,3. 

Vanusstruktuuri muutumist kajastav ülalpeetavate määr iseloomustab 
mittetööealiste elanike arvu (vanuses 0-14 ja 65+) suhet tööealiste 

(vanus 15-64) arvukusse. Ülalpeetavate määr näitab, mitu mittetööealist 
inimest on 100 tööealise elaniku kohta - mida väiksem on see suhe, seda 
väiksem koormus on töötajatel. 2011. a. on Vormsi vallas ülalpeetavaid 

30,0%, aastatel 2005-2011 on ülalpeetavate määr Vormsi vallas 
vähenenud 8,4 protsendipunkti võrra. Ka Hiiu- ja Lääne maakonna 

valdades on aastatel 2005-2011 ülalpeetavate määr vähenenud: Hiiu 
maakonnas 5,6% ja Lääne maakonnas 3% võrra. Kihnu vallas on 
ülalpeetavate määr 2011. aastal 39,4% , Ruhnu vallas 24,5%. 

Rahvastiku taastootmispotentsiaali väljendab 15-49 aastaste naiste arv 
jagatuna elanike arvuga ja see on üks sündide arvu iseloomustavatest 

teguritest. Taastootmispotentsiaali näitaja Vormsi vallas aastal 2011 on 
19,5. Ajaperioodil 2005-2011 on taastootmispotentsiaal suurenenud 1,1 
protsendipunkti võrra. 

 

Tabel 3. Demograafiliste näitajate võrdlus 2005-2011 (Allikas: 

Rahvastikuregister, seisuga 01.01) 

 Tööturusurve indeks Ülalpeetavate määr (%) Taastootmispotentsiaal (%) 

Vormsi 
vald 

Hiiu-
maa  

Lääne-
maa  

Vormsi 
vald 

Hiiu-
maa  

Lääne-
maa  

Vormsi 
vald 

Hiiu- 
maa  

Lääne- 
maa  

2005 0,6 1,3 1,1 38,4 44,4 47,1 18,6 23,5 22,3 

2006 0,6 1,0 0,9 35,7 43,3 45,6 18,9 23,4 22,3 

2007 0,4 0,9 0,9 33,8 42,3 44,8 18,1 23,3 22,2 

2008 0,4 0,9 0,8 36,0 40,8 44,4 17,5 23,2 21,9 

2009 0,4 0,7 0,8 33,9 39,9 43,9 17,5 22,9 21,6 

2010 0,3 0,6 0,7 28,7 39,1 43,3 19,8 22,6 21,7 

2011 0,3 0,6 0,7 30,0 38,8 44,1 19,5 22,2 20,8 

 

Probleemiks on asjaolu, et kuigi Vormsi rahvastik registreeritute arvel 
suurenes, siis püsielanikke  saarele märkimisväärselt ei lisandunud. 

Samuti ei suurenenud laste arv koolis ega loodud uusi töökohti. Võrreldes 
Kihnu ja Ruhnuga on 0-14-aastaste laste osakaal Vormsi vallas tunduvalt 
väiksem. Kogukonna jätkusuutlikkuseks peab Vormsi vallas suurenema 

ennekõike laste ja noorte arv. 
 

 
1.2. Maakasutus, ruumiplaneerimine ja ehitustegevus  

 
Vormsi saare pindalast ligi 70% on kaetud metsaga, hooldatavad 
rohumaad moodustavad saare pindalast 14%. Rumpo, Saxby, Hosby, 

Diby, Kersleti, Hullo, Rälby ja Sviby külade maadel asub Vormsi 
maastikukaitseala.  

Maastikukaitseala maismaaosa moodustab Vormsi valla pindalast 8% (740 
ha). ½ kaitseala maismaa pindalast on riigimaa ning ½ eramaa. 
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Joonis 6. Vormsi valla maakasutus 

 
Vormsi valla 9293 ha on seisuga 01.01.2010 katastrisse kantud 7353 ha 
ehk 79%. 92,6% katastrisse kantud maast on maatulundusmaa, 3,1% 

kaitsealune maa, 2,9% elamumaa ja 0,2% tootmismaa. Vallas on 2009. 
a. lõpu seisuga moodustatud 1584 katastriüksust, neist valdav osa on 

maatulundusmaa (1154), elamumaa (283) või kaitsealune maa (78). 
 
9% katastrisse kantud maast (803 ha) on registreeritud riigimaana ja 

70% eramaana (6531 ha), 21% territooriumist on omandisse 
vormistamata (1939 ha), munitsipaalmaa osakaal vallas on väga väike – 

vaid 0,2% (19 ha). Kihnu vallas moodustas 2009. a. lõpu seisuga 
munitsipaalmaa katastris registreeritud maast 1%, Ruhnu vallas 2%. 

 

Joonis 7. Maa jaotus omandi alusel (seisuga 01.01.2010, ESA) 

Vormsi metsade iseärasuseks on loometsade suhteliselt suur osakaal, 
seda eriti saare lääne- ja põhjaosas, puistu koosseisult on metsad 
põhiliselt männikud, vähem on kuusikuid ja kaasikuid. Metsad on 

kasvanud viimase 60 aasta jooksul kunagistele karja- ja heinamaadele. 
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Vormsi metsast on riigi poolt majandatavat metsa 6-7%, valdav osa on 
eramets.  

 
Vormsi vallas oli 2009. a. PRIA andmetel põllumajanduslikus kasutuses 

1258 ha, ehk 14% saare pindalast. Sellest põllukultuuride all oli vaid 15 
ha, põhiliselt kasvati lutserni, vähemal määral otra ja nisu. 78% 
põllumajanduslikust maast moodustasid püsirohumaad ja 22% pool-

looduslikud kooslused. 1994. a. oli põllumajandusmaa osatähtsus kogu 
valla maakasutusest 26% (2370 ha), põllumaa ja rohumaa osakaal 

jagunes võrdselt pooleks (Vormsi valla üldplaneering, 2004). Seega on 
põllumajanduslikus kasutuses oleva maa osakaal viieteistkümne aastaga 
langenud peaaegu 2 korda. 

 
Rannaniite, puisniite ja teisi pool-looduslikke rohumaid on saarele jäänud 

vähe, kuna loomade karjatamine ja rohumaade niitmine on väga 
tagasihoidlik. Pool-looduslikke rohumaid saab efektiivselt taastada, 
alustades seal uuesti karjatamist ning niitmist. Keskkonnaministeeriumi 

loodushoiutoetuste programmi ja Rootsi WWF poolt finantseeritud 
Väinamere projekti abil alustati 2000. aastate alguses Vormsi rannaaladel 

rannaniitude taastamisega. Väinamere projekti raames toodi saarele 
loomi, niiduhoolduse tehnikat ning kujunes koostööpartnerite võrgustik.  

 
Alates 2001. aastast on kaitseala tegelenud rannakarjamaade hooldamise 
korraldamisega saarel. Praegu on kohalikel talunikel võimalus taotleda 

loodushoiutoetust pool-looduslike koosluste taastamiseks ja PRIA kaudu 
pool-looduslike koosluste hooldamise toetust, kui nad karjatavad loomi 

niidualadel ja aitavad sellega parandada nende seisundit. Elanike huvi 
pool-looduslike rohumaade hooldamise suhtes on suur, kuid probleemiks 
on sellega kaasneva vajaliku tehnika ja loomapidamishoonete ning 

võimalike heinamaadeks kasutatavate maade puudus. 
 

Vormsi vallas on maakasutuse probleemiks asjaolu, et saarel elav 
püsielanikkond on kujunenud II Maailmasõja järgsete ja hilisematel 
aastatel sisserändajate baasil. Samal ajal  oluline osa saare maafondist 

kuulub maade tagastamise tulemusena  endisaegsete omanike järglastele 
- Rootsi riigi kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit ja ei plaani  alaliselt 

Vormsile elama tulla. EMTA andmetel on Vormsi vallas 630 maaomanikku. 
Hinnanguliselt 80% nendest on Rootsi kodanikud, kellele kuulub üle 
kolmandiku maadest ja oluline  osa nendest on  kasutusest  väljas. Maa  

sihtotstarbelise  kasutamise  eelduseks  on pikaajalised lepingud Rootsi 
kodanikest  maaomanike ja kohalike vahel. Selliseid lepinguid on mitmete 

maaüksuste osas ka  sõlmitud, kuid siiski on maakasutuse 
intensiivistamiseks  veel palju ära  teha.  
 

Teiseks maakasutuse probleemiks on maaomandi killustatus saarel: 
omandireformi käigus ei toimunud algselt kavandatud maade 

ümberkruntimist (massiivistamist) ja maa on jagatud kitsaste siiludena 
erinevate omanike vahel. 
 

Maakasutuse reguleerimiseks on vald esitanud maade 
munitsipaliseerimise taotlused (lähtuvalt kehtestatud üldplaneeringust). 

Samuti lubab Maareformi seadus omavalitsustel väikesaarte maatükkide 
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müügi korral kasutada ostueesõigust, kuid see nõuab vastavaid eelarvelisi 
vahendeid,  mis Vormsi  vallal puuduvad. 

 
Vormsi valla maa summaarne maksustamishind oli 2010. aasta lõpu 

seisuga 46 mln. krooni. Ühe ruutkilomeetri kohta teeb see 502 tuhat 
krooni, mis on üle kahe korra rohkem kui teistel väikesaartel. 
Maamaksumäär Vormsi vallas on metsa- ja elamumaa puhul 2,5% maa 

maksustamise hinnast aastas, põllumajandusliku maa puhul on maamaks 
2,0% maa maksustamise hinnast aastas.  

Tabel 4. Maa summaarne maksustamishind, 2010 (Allikas: EMTA) 

 Maa summaarne 
maksustamishind 

Hind km² 
kohta 

Vormsi vald 46 691 000 502 054 

Kihnu vald 3 144 000 191 707 

Ruhnu vald 2 619 200 220 110 

Muhu vald 83 668 100 422 566 

Noarootsi vald 115 964 800 391 773 

 

Vastavalt märtsis 2010 välja antud Vormsi vallavolikogu määrusele, on 
Vormsi valla maaomanikel võimalik taotleda maahooldustoetust, et 

soodustada Vormsi valla ettevõtete ja püsielanike sihipärast maade 
kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda 
Vormsi vallas. Selleks on Vormsi vallavalitsus andnud aastaid 

maahooldustoetust. Praegu on selle määraks 50% aastase maamaksu 
summast ja taotluse saavad esitada kõik Vormsi valla elanikeregistrisse 

kantud maaomanikud, olenemata kinnistu suurusest, kuid eelduseks on 
kinnistu korrasolek, maa heaperemehelik ja sihipärane kasutamine. Hea 
eelduse selleks annab metsamajanduskava.   

 
Vormsi valla üldplaneering on kehtestatud 2004. aastal. Vastavalt 

üldplaneeringule peetakse esmatähtsaks valla maakasutusvõimaluste 
arendamist. Samuti peetakse oluliseks puhkemajanduse infrastruktuuri 
loomist ning soovitatakse koostada valla turismi- ja puhkemajanduse 

arengukava. Planeeringuliselt peetakse oluliseks looduskeskkonna, sh 
metsa- ja rannaalade säilitamine avalikult käidavate ja kasutatavatena.  

 
Vormsi valla üldplaneeringuga on kavandatud maade munitsipaliseerimine 
lähtuvalt valla arengu vajadustest: munitsipaalomandisse soovitakse võtta 

maad avalike lautrikohtade (Saxby, Rälby, Rumpo, Förby, Kersleti, 
Borrby, Diby, Hosby, Norrby, Mõisanina) tarvis, vanade tootmishoonete 

ümbrusest, külades avalikku arendushuvi pakkuvaid ning ranna- ja 
telkimiskohti võimaldavat maad.  
 

Hoonestuse edasisel arendamisel nähakse üldplaneeringuga ette 
olemasoleva külade struktuuri kompaktsemaks muutmist. Ehitusvõimalust 

(ühepereelamud) pakutakse kohtades, mis on maakodule vajaliku 
infrastruktuuriga liidetavad. Detailplaneeringu kohustusega aladest on 
perspektiivne väikeelamumaa planeeritud Hullo külas, elamutega 

hoonestamiseks soodsaid kohti on sumbkülade südamikes ning varem 
hoonestatud kruntidel. Üldplaneeringuga on suvemajade ja elamute 

ehitamine keelatud randa seal, kus neid ajalooliselt paiknenud ei ole.  
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Detailplaneeringute arv vallas ei ole suur, keskmiselt menetletakse 2-3 

planeeringut aastas. Ehitustegevus vallas on suhteliselt aktiivne − 2008. 
a. väljastati vallavalitsuse poolt 27 ehitusluba, 2009. a. 17 ehitusluba. 

 
Ehitisregistri andmetel on 2010. a. alguse seisuga vallas 190 
tavaeluruumi, kasutuses olevaid mitteeluhooneid on 378. Üle 80% 

tavaeluruumidest on ehitatud enne 1945. aastat. Kuigi eluruumide arv 
(keskmiselt 2,1 inimest eluruumi kohta) näitab, et statistiliselt Vormsi 

vallas eluruumide puudust ei ole, on enamus pindadest eraomanduses 
ning omanikud ei ela aastaringselt saarel. Eraomanduses olevaid 
eluruume üüritakse välja harva, kuigi üüritavate heakorrastatud 

eluruumide järgi on nõudlus.  
 

1.3. Ettevõtlus ja töökohad 
 
Vormsi vallas on domineerivateks tegevusaladeks turismimajandus 

(peamiselt majutusteenus), metsa ülestöötamine ja põllumajandus 
(põhiliselt loomapidamine). Maaharimisega tegeletakse oma tarbeks, 

kasumi tootmisest olulisem on oma vajadusteks põllumajandussaaduste 
tootmine. Töö on sageli osa elulaadist. Saarel on suund 

lihaloomakasvatusele ja taastatud on lambakasvatus. Traditsiooniliselt on 
Vormsil tegeletud kalandusega, tänapäeval püütakse kala aga peamiselt 
enda tarbeks. Alates 2007. aastast on saarel registreeritud ka mõned 

kutselised kalurid.  
 

Ettevõtluse arengu perspektiivi ja potentsiaalseid töökohti kohalikes 
omavalitsusüksustes kirjeldab statistilisse profiili kuuluvate 
majandusüksuste ja ettevõtete arv ning selle muutumine. 2009. aastal oli 

Vormsi vallas 66 majandusüksust. Võrreldes 2005. aastaga on lisandunud 
11 uut üksust. Majandusüksuste arv 100 elaniku kohta oli 2009. a. Vormsi 

vallas 1,7 korda suurem kui Hiiu maakonna valdades ja 2 korda suurem 
kui Läänemaa valdades keskmiselt. Majandusüksuste arvu poolest 100 
elaniku kohta edestas Vormsi vald ka Kihnu ja Ruhnu valda (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Statistilise profiili majandusüksuste ja ettevõtete arv 2005 ja 

2009 (Allikas: ESA) 

 2005 2009 

M
a
j.
 

ü
k
s
u
s
te

 a
rv

 

M
a
j.
ü
k
s
u
s
i 

1
0
0
 e

la
n
ik

u
 

k
o
h
ta

 

E
tt

e
v
õ
te

te
 

a
rv

 

E
tt

e
v
õ
tt

e
id

 

1
0
0
 e

la
n
ik

u
 

k
o
h
ta

 

M
a
j.
 

ü
k
s
u
s
te

 a
rv

 

M
a
j.
ü
k
s
u
s
i 

1
0
0
 e

la
n
ik

u
 

k
o
h
ta

 

E
tt

e
v
õ
te

te
 

a
rv

 

E
tt

e
v
õ
tt

e
id

 

1
0
0
 e

la
n
ik

u
 

k
o
h
ta

 

Vormsi vald 50 15,8 29 9,1 66 16,5 40 10,0 

Kihnu vald  82 12,9 73 11,5 94 13,6 79 11,4 

Ruhnu vald 7 6,9 2 2,0 15 10,0 8 5,3 

Hiiu maakond 884 8,1 589 5,4 999 9,7 648 6,3 

Lääne maakond 1959 6,7 1248 4,3 2242 8,1 1456 5,3 
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2009. a. moodustasid Vormsi vallas ettevõtetest 63% osaühingud, FIE-de 
osakaal oli 37%. FIE-de suur osakaal (Lääne maakonna keskmine oli 

2009. a. 26%) on tingitud tõenäoliselt sobivate töökohtade vähesusest, 
mistõttu inimesed on sunnitud töökoha leidmiseks selle ise looma. Teisalt 

loob FIE-na tegutsemine võimaluse omandada ettevõtluskogemust, 
mistõttu võib Vormsi valla potentsiaali ettevõtete loomiseks hinnata 
heaks. Aastatel 2005-2009 on ettevõtete arv vallas suurenenud 

osaühingute arvel. Võib eeldada, et selle põhjuseks on endiste FIE-de 
tegevuse laiendamine ja ümberstruktureerimine osaühinguteks. Ka Lääne 

maakonnas tervikuna on aastatel 2005-2009 FIE-de osakaal vähenenud ja 
suurenenud osaühingute osakaal (Joonis 6). Väga suur on FIE-de osakaal 
Kihnu vallas - 74% ettevõtetest 2009. a., mis on 2 korda suurem kui 

Vormsi vallas. Siiski on ka Kihnus võrreldes 2005. aastaga FIE-de osakaal 
vähenenud ja osaühingute osakaal suurenenud. FIE-de osakaal on 

aastatel 2005-2009 suurenenud ka Ruhnu vallas.  
 
Aastal 2009 tegutses Vormsi vallas primaarsektoris 22, teenindussektoris 

16 ja töötleva tööstuse sektoris 2 ettevõtet. Võrreldes 2005. aastaga on 
2009. aastaks primaarsektoris tegutsevate ettevõtete osakaal 1/5 võrra 

langenud, kuid moodustavad üle poole (55%) kõikidest ettevõtetest. 
Võrreldes 2005. aastaga on 2009. a. kasvanud teenindusettevõtete 

osakaal. 
 

 

Joonis 8. Ettevõtete jaotus õigusliku vormi järgi 2005 ja 2009 (Allikas: 

ESA) 

 
Kui 2005. a. ei olnud Vormsi vallas ettevõtteid töötleva tööstuse sektoris, 

siis 2009. a. moodustasid need 5% ettevõtetest (Joonis 9). Võrreldes 
Vormsi vallaga on Kihnu vallas suurem primaarsektori osakaal (84% 

ettevõtetest 2009), Ruhnu vallale on iseloomulik suur teenindussektori 
osakaal (75% 2009. a.). 
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Joonis 9. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted majandussektori järgi 

2005 ja 2009 (Allikas: ESA) 

2009. a. oli Vormsi vallas 39 mikroettevõtet (0-9 töötajat), ning üks 
väikeettevõte (10-49 töötajat). Mikroettevõtete suur osakaal (97,5%) 

näitab, et Vormsi vallas on ettevõtlikud inimesed, kes suudavad olla ise 
ettevõtjad kuid oluline on, et nad oleksid ka tööandjaks väiksema 

initsiatiiviga saareelanikele. Kihnu vallas oli 2009. a. 77 mikroettevõtet 
(so 97,5% ettevõtetest) ja 2 väikeettevõtet, Ruhnu vallas tegutsesid 
eranditult mikroettevõtted. 2009. a. moodustasid mikroettevõtted ka Hiiu 

ja Lääne maakonnas 92-93% ettevõtetest.  
 

Töötaja kohta tasutud sotsiaalmaksu alusel on töökoha keskmine väärtus 
Vormsi vallas Lääne ja Hiiu maakonna ning ka väikesaarte võrdluses 

madalaim (2010. a. Vormsi vallas 13 446 krooni). Kuigi võrreldes 2005. 
aastaga suurenes 2010. a. vallas töökohtade väärtus peaaegu 2 korda, jäi 
see 2010. a. Hiiu ja Lääne maakonna keskmisest 30% väiksemaks. 

Väikesaartega võrreldes oli 2010. a. Vormsi vallas loodud töökohtade 
väärtus väiksem 5-10% (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Töökoha keskmine väärtus töötaja pealt tasutud 

sotsiaalmaksu alusel 2005-2010 (Allikas: EMTA) 

Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu on Vormsi vallas suurem kui Lääne 
maakonnas keskmiselt. Perioodil 2005-2009 on keskmine tulu Vormsi 
valla palgatöötajate seas suurenenud 60% võrra (Joonis 11). 
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Joonis 11. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 2005-2009 (Allikas: ESA) 

Palga- ja pensionitulude arvestuses elaniku kohta aastas on Vormsi valla 

elanikkond 2009. a. madalama sissetulekuga kui Lääne maakonnas 
keskmiselt (Joonis 12). Aastatel 2005-2008 ja 2010 oli Vormsi valla 
elanikkonna sissetulek võrreldav Lääne maakonna keskmisega või isegi 

ületas seda. Kahjuks on see pilt mõnevõrra ilustatud, kuna paljud 
maksumaksjad ei ela saarel ja sissetulekud ei kajasta saartel asuvate 

töökohtade väärtust. Teisalt aga on positiivne, et Vormsile registreerunud 
omavad majanduslikku jõudu ja nendelt laekuvat üksikisiku tulumaksu 

vallaeelarvesse saab kasutada arendustegevuseks vallas. Väikesaarte 
võrdluses on väikseima keskmise sissetulekuga Kihnu valla elanikud.  

 

Joonis 12. Palga- ja pensionitulud elaniku kohta 2005-2010 (Allikas: 

EMTA, Sotsiaalkindlustusamet) 
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2010. a. on võrreldes 2006. aastaga vallas asuva tööandja poolt loodud 
töökohtade arv vallas 1/3 võrra suurenenud. Kõige suurem on loodud 

töökohtade arv Vormsi vallas tööealise elaniku kohta 2009. a. (0,67). 
Võrreldes Vormsi vallaga on Kihnu vallas töökohtade arv 2009. a. 25% 

võrra suurem, Ruhnu vallas 10% võrra väiksem. 
 

Tabel 6. Töötajate arv ja vallas asuvate tööandjate poolt loodud töökohtade 

arv tööealise elaniku kohta 2006-2010, 01.06 (Allikas: EMTA) 

 Töötajate arv Töökohtade arv  

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Vormsi vald 0,84 0,90 0,88 0,83 0,63 0,39 0,32 0,42 0,67 0,55 

Kihnu vald 0,77 0,88 0,84 0,84 0,72 0,49 0,58 0,62 0,78 0,79 

Ruhnu vald 0,92 0,77 0,88 0,83 0,63 0,51 0,39 0,43 0,53 0,46 

 
Koos väljaspool koduvalda töötavate elanikega on 2010. a. Vormsi vallas 

iga tööealise elaniku kohta 0,63 töökohta ning seega moodustavad tööga 
mittehõivatud valla tööealisest elanikkonnast ligikaudu 1/3. Võrreldes 
aastaid 2006-2010 on tööga hõivatud elanike osakaal 2010. a. kõige 

väiksem, kõrgeim tööga hõivatute osakaal oli 2007. aastal (iga tööealise 
elaniku kohta 0,90 töökohta). Samal ajal töötas aastatel 2006-2008 

vallaelanikest üle poole väljaspool Vormsi valda, 2009-2010 on EMTA 
andmetel suurenenud koduvallas töötavate elanike osakaal.  
 

Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste töökohad moodustavad 15% 
Vormsi vallas asuvatest töökohtadest, mis on märkimisväärne avaliku 

sektori osa. 
 

Elavama ja konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomiseks võttis 
Vormsi vallavolikogu märtsis 2010 vastu uuendatud määruse 

ettevõtlustoetuste maksmiseks. Vallavalitsuse poolt toetatakse stardi- ja 

arendusprojekte kolmes eraldi tegevusvaldkonnas ning kehtestatud on 
vastavad toetusliigid: tootmistoetus, majutuskohtade loomise toetus ja 

laiapõhjaline ettevõtlustoetus. Vormsil on olemas toimiv turismisektor 
ning majutuskohtade loomise toetus edendab turismimajanduse arengut 
saarel. Turism on siiski väga hooajaline ning tootmistoetusega loodetakse 

Vormsi majanduspildis vähendada hooajalisust. Kolmanda toetusliigi alla 
sobivad kõik ettevõtmised, mis loovad inimestele töökohti, toovad saarele 

uusi investeeringuid.  
 
Kohalikud elanikud tunnevad eelkõige vajadust kohaliku väiketootmise 

järele (pagaritöökoda, meierei). Saarel põllumajandusega tegelejad 
kasvatavad enamasti lambaid ja lihaveiseid ning vajavad väikest 

kohalikku tapamaja. 
 

 
1.4. Puhkemajandus ja turism 

 
Saareline eraldatus, looduse mitmekesisus ja kultuuri eripära on Vormsi 
ressursiks puhkemajanduse ja turismi arendamisel. Saar on tasane, 

vaheldusrikka maastikuga ning pakub aastaringseid puhkevõimalusi, kuid 
seni on puhkehooaeg piirdunud suvekuudega: mai kuni august. Viimastel 
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aastatel võib täheldada üha kasvavat külastuskoormust, suuremas osas 
toimub saarel pere- ja loodusturism: perede ja sõpruskondade väljasõidud 

loodusesse puhkamise eesmärgil. Külastajad on enamuses eestlased, 
suure osa moodustavad ka rootslased ja soomlased, kasvab sakslaste 

osatähtsus.  
Saarel on 8 majutusasutust, külalistemajad ja turismitalud asuvad 
enamasti Hullos ja Rumpos (Tabel 7) . 

Tabel 7. Majutusasutused 2010 (Allikas: www.vormsi.ee) 

Ettevõtte nimetus Asukoht Teenused 
Kohtade 

arv 

Elle-Malle külalistemaja Hullo Majutus, toitlustamine 54 

Norrenda puhkemaja Rumpo Majutus, toitlustamine 44 

Rumpo Mäe Talu Rumpo 
Majutus, telkimine, saun, paadi-
laenutus, giid, jalgrattalaenutus 

29 

Feim & Sull Hullo Hostel 20 

Diby kämping-puhkemaja Diby  Majutus, saun 19 

Arnoldi Suveresidents Rälby Majutus, saun 10 

Strengi kodumajutus Hullo Majutus, telkimine, saun 5 

Sarapuu kodumajutus Hullo Majutus, saun 8 

 

Saarel on olemas kaks avalikku telkimisplatsi: Borrbys ja Svibys. Tasu 
eest saab telkida Rumpo küla alguses oleval platsil ja Rälby sadama 

lähedal, telkimisplatsi haldajatelt on võimalik osta erinevaid lisateenuseid 
(lõkkepuud, vesi). Telkimiskohti pakuvad saarel ka majutusettevõtted. 
 

Järjest on suurenenud jalgrattamatkajate osatähtsus. Rumpo Mäe talust 
(turismitalu) ja Sviby sadamast on võimalik laenutada jalgrattaid. Lisaks 

jalgrattalaenutusele pakutakse Sviby sadamas (Revalees OÜ) veel 
paadilaenutust, veetaksot Sviby – Rohuküla, petanque ja minigolfi 
mängimist. 

 
2008. aasta suvest pakutakse saarel ka ratsateenuseid, korraldatakse 

1,5-7 tunniseid ratsamatku väiksematele gruppidele, samuti sõite 
hobuvankril.  
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Joonis 13. Puhkemajanduse infrastruktuur ja turismiobjektid 

 
Sviby külas asub Vormsi Talumuuseum, kus müüakse Vormsi käsitööd ja 

suveniire. Vormsi Talumuuseumis on taastatud eestirootsi talu, seda on 
tehtud nii fotode ja kirjalike allikate abil kui ka sõja ajal Rootsi põgenenud 

eestirootslaste mälestuste põhjal. Muuseumis saab teha kohvipause, 
tutvuda traditsioonilise suitsusaunaga, mis on uuesti üles ehitatud. 
Muuseumi rajamiseks on kasutatud kogutud annetusi, Rootsis elavate 

eestirootslaste toetusi ning Rootsi kuningakoja toetusi. Kavandatakse 
tallihoone taastamist ja selleks on taotletud PRIA toetust.  

Paremaks tutvumiseks saarega on välja töötatud marsruudid atesteeritud 
giidide juhendamisel nii eesti, rootsi kui inglise keeles. 
 

Vormsi ajaloomälestised asuvad Hullo külas: Vormsi kalmistu ja kirikuaed. 
Arhitektuurimälestiste hulka kuuluvad Vormsi EELK kirik, Vormsi 

õigeusukiriku varemed, Saxby tuletorn ja tuletornilinnaku hooned, 
Suuremõisa mõisa peahoone ja kõrvalhoonete varemed. 
 

Kaitsealustest ja muudest looduse üksikobjektidest, mida külastatakse ja 
mida eksponeeritakse, on tähelepanuväärsemad Rumpo poolsaar, 

Suurallikas, Saxby pank, Huitbergi paekühm, Parunikivi. 
 
Saarel on korrastatud mitmed matkarajad. Piki saare lääne- ja 

looderannikut kulgeb tähistatud Lääne-Vormsi jalgrattarada. Rattateede 
iga-aastast hooldust korraldab Vormsi Vallavalitsus. 

 
Saare loodusväärtuste kaitseks on moodustatud 2000. a Vormsi 
maastikukaitseala. Kaitseala pindala on 19,75 km2, sellest ligi 13 km2 on 

madal rannikumeri. Vormsi maastikukaitseala põhieesmärk on Vormsi 
haruldaste ja omapäraste ning kergesti rikutavate loodusmaastike, 

piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandi - kultuurmaastike ning 
haruldaste liikide kasvukohtade ja elupaikade kaitse nii looduskaitselistel 
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kui ka kultuurilistel ja puhkeeesmärkidel. Kaitseala valitseja on 

Keskkonnaamet. Rumpo teabekeskusesse on koondatud saare loodust ja 

keskkonda tutvustav materjal. Võimalik on saada saart ja 
looduskaitsesüsteemi puudutavat teavet ning viia läbi loodustemaatilisi 

tunde.  
Vormsi maastikukaitseala piires kehtivad looduskaitseseadusest ja kaitse-
eeskirjast tulenevad piiranguid: kõik maastikukaitseala teed ja rajad on 

avalikuks kasutamiseks päikesetõusust loojanguni. Et mitte häirida linde 
pesitsusajal, on Hullo ja Sviby lahe laidude külastamine keelatud 15. 

märtsist 15. juulini, 16. juulist kuni 31. oktoobrini võib laidudele minna 
kaitseala valitseja loal. Rälby rabas ja Hosby metsas on liikumine piiratud 
15. veebruarist 31. juulini.  

Vormsi maastikukaitseala ja Väinamere hoiuala kuuluvad Natura 2000 
kaitsealade võrgustikku Väinamere loodus- ja linnuala koosseisus. 

1989. aastast kuulub Vormsi saar koos ümbritseva mereala ja 
saarekestega Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala koosseisu. Biosfääri 
kaitseala ülesandeks on suunata ala tasakaalustatud arengut, säilitamaks 

elu ja keskkonda ning looduslikku mitmekesisust. Biosfääri kaitsealad on 
UNESCO poolt rahvusvaheliselt tunnustatud programmiga alade võrk, 
mille sisuks on ühendada looduskaitselised taotlused olemasoleva 

kultuuripärandi kaitse ja ka piirkonna arenguga säästva arengu 
printsiipidest lähtudes. Vormsi rannikule jääb kaks rahvusvahelise 

tähtsusega linnuala: Hullo ja Sviby lahed ning Hari kurk. Sviby ja Hullo 
rannaniidud ümbritseva merealaga ja laidudega on hinnatud ka Inglise 
Kuningliku linnukaitseseltsi uurimisalaks (RSBP-ala Hullo ja Sviby laht).  

 

1.5. Sadamad, teedevõrk ja lennuväli  

 
Ühendus Vormsi saare ja mandri vahel toimub läbi Rohuküla ja Sviby 

sadama. Süvendustöid Sviby sadamas tehti 1960-ndatel aastatel ja 1980-
ndatel ehitati Sviby sadamas uus kai. Sviby sadam saab vastu võtta laevu 

pikkusega kuni 50 m ja süvisega kuni 3,2 m. Sadam toimib ka 
jahisadamana − jahtidele on ehitatud ujuvkai. 

 
Parvlaevaühendust mandri ja Vormsi vahel korraldab AS Kihnu Veeteed, 
ettevõttel on sõlmitud leping Lääne Maavalitsusega. Ülesõit 

reisiparvlaevaga “Reet” kestab 45 min, praamile mahub 150 reisijat ja ca 
20 sõiduautot. Praam sõidab Vormsile liinil Sviby – Rohuküla 2-3 korda 

päevas, seejuures suveperioodil tehakse vajadusel lisareise, talveperioodil 
on aga ühendus harvem ning liiklus on sõltuv ilmastikust.  
 

2010. aastal oli liinil Sviby-Rohuküla sõidugraafikujärgselt tellitud 
praamireiside arv kokku 1804, nendest lepingujärgseid põhireise 1778 

ning lepingujärgseid täiendavaid lisareise 26. Vormsi ja mandri vahelisest 
sõitjate arvust annab ülevaate joonis 14, millest nähtub, et reisijate arv 
aastatel 2007-2009 on püsinud suhteliselt stabiilsena (~50 000 reisijat 

aastas), 2010. a. on ülesõitude arv vähenenud. Kõige suurem oli 
ülesõitude arv 2008. a. ning reisijate arvu kasv toimus Vormis valla 
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elanike praamisõitude arvel. 2010. aastal vähenes ülesõitude arv nii saare 
elanike kui külastajate osas, tunduvalt suurem oli siiski külastajate arvu 

langus. Võrreldes 2008. aastaga oli 2010. aastal saare külastajaid 38% 
võrra vähem. 

 

Joonis 14. Reisijate arv liinil Sviby-Rohuküla aastatel 2007-2010 (Allikas: 

Vormsi VV) 

 
Praamiga sõitjate arvu iseloomustab suur hooajalisus. Külaliste arv 2009. 

aastal oli kõige suurem juuni-august ning moodustas 66,9% aastasest 
külastajate üleveost (Joonis 15).  

 

Joonis 15. Sõitjate arv praamil 2009 (Allikas: Vormsi VV) 

Viimastel aastatel on pidevalt kasvanud nende külastajate arv, kes 
tulevad Vormsile oma sõiduvahendiga: kuigi 2010. aastal saare 
külastajate arv võrreldes 2008. aastaga vähenes, oli külastajate sõidukite 

arv võrreldes 2008. aastaga ligi ¼ võrra suurem (Joonis 16).  
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Joonis 16. Sõidukite arv praamil 2007-2010 (Allikas: Vormsi VV) 

Praamiühenduse tulud (piletitulu, toetus riigieelarvest, muud tulud) on 
viimastel aastatel püsinud samal tasemel (10,4 –10,6 mln krooni). 

Summaarne kulude maht (tööjõukulud, sadamatasud ja -teenused, kütus 
jm.) on aasta-aastalt oluliselt kasvanud ning kokkuvõttes on see 
vähendanud praamiliikluse kasumlikkust (Joonis 17). 

  

 

Joonis 17. Praamiühenduse kasum 2007-2010 (Allikas: Vormsi VV) 

Seisuga detsember 2010 on ühe suuna hind Rohuküla - Sviby 

täiskasvanud reisijale 3.20 EUR, kohalikele elanikele (elukoht 
rahvastikuregistris on Vormsi vald) kehtivad soodushinnad. Praamide 
piletihinnad Vormsi, Kihnu Hiiumaa ja Saaremaa liinil on ära toodud 

tabelis 8.  
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Tabel 8. Praamidel piletihinnad, dets. 2010 (Allikas: www.veeteed.com) 

 Rohuküla-
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Täiskasvanu 3.20 1.28 4.47 1.92 2.56 1.28 2.24 1.12 

Üliõpilane 3.20 1.28 4.47 1.92 1.28 1.28 1.12 1.12 

Õpilane 1.60 0.64 2.24 0.96 1.28 1.28 1.12 1.12 

Pensionär 1.60 0.64 4.47 1.92 1.28 1.28 1.12 1.12 

Sõiduauto 7.03 3.20 4.79 3.20 7.67 3.83 6.39 3.20 

Broneerimistasu 
1.60-
3.20 

0 
1.60-
3.20 

0 
1.60-
3.20 

1.60-
3.20 

1.60-
3.20 

1.60-
3.20 

 

Vormsi valla elanikud näeksid meelsasti praamiliikluse suuremat sagedust. 
Tipphooajal on praamil ka ebapiisavalt kohti autodele. 
 

2012. aasta suvel jõustuvad Euroopa Liidus uued laevade ohutuse nõuded 
ja väikesed parvlaevad uutele nõuetele ei vasta. Majandusministeerium 

planeerib korraldada Vormsi parvlaevaliini tarvis uue laeva soetamise. 
Väidetavalt ei saa uus laev olla väga palju praegusest suurem, kuna 

veesügavus mandri ja Vormsi vahel seab omad piirid, kuid kindlasti saab 
uus parvlaev paremini hakkama talviste jääoludega. 
 

Headel ilmastikuoludel avatakse Vormsi ja mandri vahel talvel ametlik 
jäätee, mida vormsilased laevale eelistavad. Praamiliiklus käib talvel 

harvemini. Päris ära praamisõite talvel ei jäeta, kuna kahest tonnist (sel 
aastal 2,5 tonni) raskemad sõidukid jääteel sõita ei tohi.  
 

Svibyst väljuvad bussid vastavalt praamiliiklusele ning liiguvad mööda 
saare ringteed: kuna valla riigiteed moodustavad 8-kujulisena 2 ringi, on 

bussigraafik koostatud selliselt, et buss läbib saare keskust Hullot mööda 
lääneringi, seejärel tagasi Hullosse jõudes teeb idaringi, mille kaudu 
suundub Sviby sadamasse.  

 
AS Saarte Liinidele kuuluva Sviby sadama infrastruktuuri väljaehitamiseks 

algatas Vormsi vallavolikogu märtsis 2009. detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine sadamahoone 
ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse ja liikluskorralduse lahendamine, 

tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, paatide haagiselt 
vettelaskmise koha võimaluse väljaselgitamine.  

 
Vormsi rannaalale on iseloomulikud vanad sadama- ja lautrikohad. 
Olulisemad endised sadamakohad on Rumpo, Förby, Saxby, Hosby. 

Endised randumis- ja lautrikohtadest on säilinud Rumpo, Rälby, Diby, 
Saxby, Förby, Kersleti, Borrby, Diby, Hosby, Norrby, Mõisanina. 

Üldplaneeringuga on ette nähtud sadamakohtade ja avalike lautrikohtade 
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maade taotlemine munitsipaalomandisse. Rälby sadama arendamiseks on 
moodustatud MTÜ Rälby Sadam, mis on EKF meetme 

“Kalanduspiirkondade säästev areng “ raames saanud selleks ka toetust, 
samuti on sadama arendamisel valmis koostööd tegema Rälby külaselts. 

 
Vormsi saarel on riigi maanteid kokku 36 km ning riigimaanteede tihedus 
(0,39 km/ km²) võrdub Eesti keskmise riigimaanteede tihedusega (0,36 

km/km²). Maanteed kuuluvad Pärnu Teedevalitsuse Lääne osakonna 
haldusalasse, teid hooldab kuni 2016. aastani ettevõte Lääne Teed. 

Tolmuvaba kattega teid on 10,6 km, so 30%. Maanteede pikkus saarel on 
87 km, nendest 37 km kohalikud maanteed, 9 km metskonna teed ja 42 
km erateed. Remontimist vajavad nii kohalikud vallateed, külateed kui ka 

erateed.  
 

Vormsi valla üldplaneeringus täiendavate maanteede ehitust ei kavandata, 
vaid tehakse ettepanek külade arengu soodustamiseks küladesse viivate 
teede liitmine riigiteede hulka (Borrby, Rumpo, Förby, Hosby, Fällerna ja 

Bussby). Vajalik on Vormsi ringtee muutmine kogu ulatuses tolmuvabaks. 
Saarele on ette nähtud kergliiklusteede rajamine, mis tagavad kõigile 

läbipääsu jalgsi ja jalgrattal, minimeerides autode ja mootorsõidukite 
kasutuse.  

 
Hullos paikneb nõukogude ajast väikelennukite lennuväli. Vastavalt 
üldplaneeringule on lennuväljale jäänud alles endisaegne funktsioon ning 

planeering on kooskõlastatud Lennuametiga. Lisaks lennurajale kuulub 
kompleksi juurde ka helikopteri maandumisväljak ning parkimisala. 

 
1.6. Jäätmemajandus, ühisveevärk- ja –kanalisatsioon, 

kaugküte 

 
Vastavalt Vormsi valla jäätmehoolduseeskirjale (16.11.2007) korraldab ja 

kontrollib jäätmehooldust vallas Vormsi vallavalitsus. Vormsis ei mõõdeta 
jäätmevaldaja prügikoguseid, vaid kasutusel on ühtne prügimajade 

süsteem: jäätmete liigiti kogumine toimub küladesse paigaldatud 
prügimajades, milles asuvatesse konteineritesse saab panna klaas-, 
plastik-, metallpakendeid, pappi ja vanapaberit, ohtlikke jäätmeid ja 

olmeprügi. Avatud on Hullo jäätmete koondamisplats, kus saab vastava 
sildiga konteinerisse ära paigutada rehvid, kodumasinad, 

olmeelektroonika, mööbli. Rumpo karjääri võib eelneval kokkuleppel 
pinnase täiteks tuua järgmisi jäätmeid: lammutuspuit, betoon, tellised, 
puud ja oksad, lehed ja rohujäätmed, kraavimuda. Rumpo karjääri 

jäätmete koondamisplatsile võib eelneval kokkuleppel tuua eterniiti, 
vanametalli, rehve, jäätmed saab paigutada vastava sildiga konteinerisse. 

 
Jäätmeveo teenustasu hind Vormsil kujuneb kõikide jäätmete käitlemisele 
tehtavate kulude üldsumma jagunemisest jäätmevaldajate nimekirja 

kantud kinnistuomanike vahel. Vallavalitsuse kanda jäävad ilma haldajata 
randade, surnuaia ja muude avalike kinnistute kulud. Alates 2009. a. 

suvest on saarel olemas jäätmete äraveo tõhustamiseks prügipress, mille 
abil vähenesid olmejäätmete saarelt äraveod kulud ligikaudu 50%. 
Jäätmeveo aastane tasu jäätmevaldajale on võrreldes Eesti keskmisega 

tunduvalt odavam (720 krooni), kohalike elanike maksust tasutakse 2/3 



Vormsi valla arengukava 

 
27 

jäätmeveo hinnast vallaeelarvest. Äristruktuuridele kehtib diferentseeritud 
hinnakiri. 

 
Vormsi valla ühisveevärgi rajatised (trassid, puhastusseaded, pumplad) on 

vallavalitsuse poolt üle antud Haapsalu Veevärk AS-le. 2009. a. lõpu 
seisuga valmisid Vormsi vallas Hullo ühisveevärgi ehitusprojektid ning viidi 
lõpule esimese etapi tööd, mille käigus rajati uus kanalisatsiooni- ja 

veetorustik nn Antsude tänavale, uued veetorustikud koolile, lasteaiale ja 
poele ning renoveeriti Hullo pumpla. Uues pumplas on ka 

puhastusseadmed, mis tagavad joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele. 
Ühisveevarustuse teenusega on kaetud ligikaudu 60% Hullo 
elanikkonnast, so ligikaudu 80 inimest, lisaks kool ja lasteaed (osa lapsi 

väljastpoolt Hullo küla). Suveperioodil lisandub saare alalisele 
elanikkonnale olulisel määral puhkajaid ja turiste, kes kasutavad 

ööbimispaikadena Hullos Elle-Malle külalistemaja, Feim ja Sull, Sarapuu 
kodumajutust, kokku kuni 60 majutuskohta.  
 

Klientidega sõlmib lepingud ning korraldab arveldamise Haapsalu Veevärk 
AS vastavalt kehtestatud hinnakirjale, mis on 8 kr/m³ vee eest ning 21,85 

kr/m³ reovee kanaliseerimise eest. Ühisveevärgi alas elavad inimesed, kel 
on olemas oma puurkaev, peavad liituma ainult ühiskanalisatsiooniga ja 

maksma kanaliseeritava vee eest. Riiklik hajaasustuse veeprogramm on 
mõeldud joogivee kvaliteedi parandamiseks vajalike investeeringute 
rahastamiseks. 

 
Praegu toimivad kool, lasteaed, kauplus kaugkütte võrgus. 

 
1.7. Haridus, kultuur ja sport 

 

Hullo külas töötab ühise asutusena, kuid erinevates hoonetes Vormsi 
Lasteaed-Põhikool. 

 
Vormsil avati lasteaed esmakordselt 1971. aastal. 2002. aastal kolis 
lasteaed praegustesse ruumidesse, mis on planeeritud lastele vanuses 2-7 

aastat. 2005. aastal moodustati Vormsi Lasteaed-Põhikool. 2010/2011 
õppeaastal oli lasteaia nimekirjas 10 last. Hetkel suudab väike, kuid 

kaasaegne ja kodune lasteaed Vormsi lastele pakkuda väga häid  kasvu- 
ja arengutingimusi.  Vormsi saarel laste arvu suurenedes tuleb leida 
võimalused lasteaia ruumide laiendamiseks, et tagada lastele seadusega 

nõutud tingimused. 
 

Lasteaia õuele on rajatud omanäoline kultuurilooline mänguväljak Mini-
Vormsi. Õppe- ja kasvatustegevus toimub Vormsi lasteaia õppekava 
alusel, mis tutvustab üsna üksikasjalikult kohaliku lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärke ja põhimõtteid. Vormsi lasteaeda 
tutvustavaks märksõnaks on Vormsi aabits – igal õppeaastal valmib laste 

omavalmistatud teema-aabits:  ilmunud on Kodukoha aabits –Keskkonna-
aabits ja Metsa-aabits.  Alates 2007/2008. õppeaastast ilmub lasteaia 
infoleht, milles antakse ülevaade vastavalt õppeaastat tutvustava ja 

kokkuvõtva teabe kohta. 
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Lasteaed on avatud 9 tundi (7.30-16.30). Lasteaias töötab hetkel õpetaja 
ja õpetaja abi, kuid lähtuvalt lasteaia lahtioleku ajast näeb seadus ette 

veel 0,5 õpetaja kohta. 
 

Vormsi lapse õppemaksu kuumäär lapsevanemale ühe lapse kohta on 
5,10 €.Teistel vanematel tuleb tasuda 1,5- kordne õppemaksu määr. 
 

Lasteaiaga samas majas asub ka koolisöökla. 
 

Põhikoolis õpib 2010/2011 õppeaastal kokku 19 õpilast, õppetöö toimub 
liitklassides. Koolis töötab kokku 10 pedagoogi, neist 5 täiskoormusega, 
ning 5 õpetajat väiksema koormusega. EHIS-e andmetel on klassitäituvus 

põhikoolis 2010/2011 õppeaastal 3,8, viimastel kolmel õppeaastal aastatel 
on see näitaja püsinud samal tasemel. Suurem oli klassitäituvus 

2005/2006 ja 2006/2007 õppeaastal, siis õppis põhikooli klassis 
keskmiselt 7-9 õpilast. Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 
põhikoolis 2010/2011 õppeaastal on 3 938 krooni/kuus, tegevuskulude 

hulka on arvestatud kooli personalikulu, majandamiskulu ja 
õppevahendite soetamise kulu (Vormsi VV korraldus 04.10.2010).  

 
Vormsi Lasteaed-Põhikooli koolihoone juurde on ehitatud metalli- ja 

puidutööklassid ning koolimaja taga asub jalgpalliplats. Koolis toimub 
uurimusalane tegevus. Õpilased koostavad õppeaasta jooksul mapi, mille 
finaaliks on kevadine konverents õpilaste ettekannete ja parimate 

mappide tutvustamisega. Vormsi õpilased osalevad rahvusvahelise 
programmi GLOBE kool programmis. 2010/2011 õppeaastast on 

valikainena õppekavasse viidud Vormsi kodulugu. Koolil on aastatepikkune 
suviste keskkonnalaagrite korraldamise kogemus. Koolil on oma kooliaed, 
kus kasvatatakse värsket köögivilja, viljapuid ja marjapõõsaid 

mahepõllunduse põhimõtteid järgides.  
 

Praeguse sündide arvu juures (1-3 last aastas) laste arv lasteaias ja koolis 
ei suurene. Samal ajal on tugeva põhikooli olemasolu vallas vajalik 
selleks, et põhikooliealiste lastega pered saarele tuleksid ja elama jääksid. 

Selleks, et suurendada õpilaste arvu koolis, on arutuse all olnud mõte luua 
Vormsi Lasteaed-Põhikooli juurde õpilaskodu.  

 
Vormsi vallas töötab raamatukogu, kus on avatud 2 kohaga avalik 
internetipunkt. 1998. aastast tegutseb raamatukogu kooliga ühes majas 

nii rahvaraamatukogu- kui kooliraamatukoguna. Valdavalt koosneb kogu 
eestikeelsetest trükistest, vähesel määral on ka rootsi- ja venekeelset 

kirjandust. Raamatukogus saab tutvuda Vormsi vallavolikogu istungite 
protokollidega, valla arengukavadega erinevatest perioodidest, kohalike 
ajalehtedega, valla elu tutvustavate materjalidega. Raamatukogu fondi 

suurus on 13 547 teavikut, registreeritud lugejaid on raamatukogus üle 
200. Lugejate kasutuses on avariiulitega ilu- ja ainekirjanduse toad ning 

lugemissaal-lastetuba perioodika ning lastekirjandusega tutvumiseks. 
 
Vormsi asustus on seotud eestirootsi kultuuripärandiga, mille säilitamine 

on unikaalse tähendusega kogu riigis. Eestirootslaste laule, tantse, 
rahvariideid, käsitöö oskusi ja muud vara on vaja talletada ja edasi 

arendada. Olavipäeva tähistamise traditsioon jt sündmused vajavad 
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taastamist ja laialdasema kandepinna saavutamist. Vaimse kultuuri osas 
on eestirootslased jätnud omanäolise jälje, rikkaliku folkloori ja 

kombestiku. Vormsis on folkloorirühm, mis esitab vanu eestirootsi laule ja 
tantse. 

 
Vormsi valla kultuurielu rikastamisel on oluline roll täita rahvamajal, kui 
saarerahva vaba aja veetmist ja ühistegevust võimaldaval paigal. 

Traditsiooniks on kujunenud vormsilaste omaalgatuse korras alguse 
saanud Vormsi kultuuripäeva läbiviimine iga aasta märtsikuus. 

Vormsi noorte tegevus on viimastel aastatel aktiveerunud. Vormsi noored 
on tegevad organisatsioonis Eesti Väikesaarte Noorte Ühendus (EVNÜ), 
2009. a. oli organisatsiooni nimekirjas ligi 20 liiget. 2009. a. taotles 

noortegrupp “Vormsi noored” Euroopa Liidu noorte 
kodanikuharidusprogrammilt “Euroopa Noored” toetust, mille raames viidi 
Ahvenamaa saarestikus läbi projekt “Elu võimalikkusest väikesaarel”. 

Avatud Eesti Fondi toetusel korraldas EVNÜ 2010. a. suvel noortelaagri, 
kus toimusid mõttetalgud “Saarte noorte kärajad”. Programmi Euroopa 

Noored poolt rahastatud rahvusvaheline projekt “Traditsioonid töös” viidi 
Vormsi saarel läbi 2010 augustis; teemaks oli saarte omapära ja 
traditsioonide tundmaõppimine ning nende võimalik kasutamine 

ettevõtluses.  

Saarel tegutseb Vormsi jahiselts, Vormsi käsitöö selts, rahvatantsurühm, 
Saxby küla ühing, Kärrsläti Küla Selts, Rälby külaselts, Vormsi Kodukandi 

Ühing (rootsikeelne) jt. Selleks, et arendada ühistegevust ja 
kodanikualgatust, toetab vallavalitsus valla eelarvest saarel toimuvaid 
kultuuri, hariduse, laste ja noorte, spordi ning eakate ürituste läbiviimist 

(Vormsi VV määrus, 03.05.2010). 2010. a. juulis andis Vormsi 
vallavalitsus ehitusloa vallale kuuluva endisaegse vallamaja 

rekonstrueerimiseks Hullo multifunktsionaalseks külakeskuseks.  

1.8. Avalikud teenused 
 

Hullo külas töötab kõrts Krog No. 14, hooajaliselt on avatud suvekohvik 
Sviby sadamas. Saare ainus  kauplus asub Hullo külas, mis oktoobrist 
2010 töötab uue omaniku juhtimisel. 

 
Vormsi vallas on kaks avalikku internetipunkti: raamatukogus ja 

kaupluses. Lisaks veel avalikud tasuta WiFi levialad Rumpo, Suuremõisa, 
Saxby, Borrby, Rälby, Diby ja Hullo külades. Krog No. 14 pakub 
ettevõtjana WiFi teenust oma külastajatele.  

 
Vormsil on postkontor, puuduvad bensiinijaam ja sularahaautomaat.  

 
1.9. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 

  

Vormsi vallas oli 2010. a. lõpu seisuga 99 pensionäri, mis on valla 
elanikkonnast 25%. Nendest vanaduspensionäre 73, 

töövõimetuspensionäre 18. Sotsiaalhoolekandeteenustele suunatud 
puudega inimesi 2010. aasta jooksul Vormsi vallas ei olnud. 
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Aastatel 2005-2006 püsis vallas kõrge registreeritud töötuse tase, 2009. 
a. langes registreeritud töötute arv. 2010. a. oli Vormsi vallas 

registreeritud töötute arv kuus 15-17 inimest ja töötuse määr (töötute arv 
tööealiste elanike kohta) kuude keskmisena 5,3%. (Joonis 18). 

 

 

Joonis 18. Kuude keskmine registreeritud töötus 2005-2010 (Allikas: 

Töötukassa) 

Aastatel 2005-2008 oli registreeritud töötuse määr Vormsi vallas ligikaudu 
2 korda kõrgem kui Lääne maakonnas. 2009. a. kasvas Läänemaal kuude 

keskmine registreeritud töötuse määr 5,5%-ni, mis on 1 protsendipunkti 
võrra suurem Vormsi valla näitajast (4,5%). 2010. a. suurenes Vormsis 
registreeritud töötus 2009. aastaga võrreldes 2007. a. tasemele (5,3%). 

Võrreldes 2009. aastaga suurenes 2010. a. töötus ka Läänemaal. 

 

Joonis 19. Registreeritud töötus jaan. 2010 – dets. 2010 (Allikas: 

Töötukassa) 

 
2010 jaanuarist – detsembrini suurenes töötuse määr Vormsi vallas 2 

protsendipunkti võrra (jaanuaris 4,8% - detsembris 6,8). Läänemaal 2010 
a. kuude lõikes töötuse määr langes (jaanuaris 8,9% - detsembris 6,6%).  

Koos töötuse vähenemisega on Vormsi vallas aastatel 2005-2009 
vähenenud riiklike toimetulekutoetuse maht elaniku kohta (Joonis 20).  
 

Toimetulekutoetust saanud perede arv on vähenenud 15-lt perelt 2005. a. 
10 pereni.  
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Joonis 20. Riiklike toimetulekutoetuste maht elaniku kohta 2005-2009 

(Allikas: ESA) 

 
Vallavalitsuses töötab sotsiaaltöötaja. Välja on töötatud koduteenuste 
süsteem ja koduteenuseid taotlevate isikutega sõlmib vallavalitsus 

lepingu, viib läbi teenuste vajaduste hindamise ja määrab täpse 
hoolduskava, mille alusel koduhooldaja töötab. 2011. a alguse seisuga on 

Vormsi vallas sõlmitud lepingud viie täiskasvanud puudega inimese 
hooldamiseks. 
 

Valla eelarvest makstakse vallaelanikele sotsiaaltoetusi vastavalt 2010 
mais vallavolikogus vastuvõetud määrusele (sünnitoetus, koolitoetus, 

peretoetus, toetus ravimite ja prillide ostuks jne.). M. Ainsaare ja K. Soo 
poolt läbi viidud uuringus 2008. a. omavalitsuste poolt lastega peredele 
makstavate toetuste kohta, selgus, et suurimad laste- ja peretoetused 

ühe lapse kohta (vanus 0-19) olid Vormsi vallas (2442 krooni), järgnes 
Saue linn (2306 krooni). Vormsi vallavolikogu poolt on kehtestatud  

Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõpetanud üliõpilastele stipendium. 
 
Selle aasta kevadel kuulutas Lääne Maavalitsus välja konkursi perearsti 

leidmiseks. Konkurss  oli  edukas ja konkursi  võitnud  perearstile on 
antud  õigus Vormsi nimistu  moodustamiseks. Kuni  uue perearsti tööle  

asumiseni võtab patsiente 2 korda nädalas vastu  meditsiiniõde, korra  
kuus  käib saarel patsiente vastu  võtmas  senine Vormsi perearst 
Haapsalust. Vormsi perearst  saab ajakohased vastuvõturuumid Hullo 

multifunktsionaalses teeninduskeskuses,  mis peaks valmima  2011.  
aastal. 

 
Kiirabi saabub erakorralistel juhtudel Vormsi valda praamiga, 

piirivalvekaatriga või helikopteriga. Erakorralise meditsiiniabi 
kättesaadavuse tagamiseks näeb vallavalitsus ühe võimalusena teha 
lepingulist koostööd Vormsi parameedikute ja Haapsalus asuva 

kiirabibrigaadi vahel, mille korral Vormsi valla parameedik edastab 
sidekanalite kaudu kiirabiõele või arstile haigusnähud ning saab juhised 

tegutsemiseks. Tingimused sellise erakorralise meditsiiniabi andmiseks on 
vallas olemas – vallal on üks kiirabiauto ja kohalik päästemeeskond. Välja 
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on töötatud Lääne-Eesti väikesaarte kiirabilise transpordi korraldamise 
tegevuskava. 

 
1.10. Turvalisus 

 
Kuritegevuse tase on Vormsi vallas, nagu ka teistel Eesti saartel, 

tunduvalt madalam Eesti keskmisest: Politsei- ja Piirivalveameti andmetel 
I-astme kuritegusid vallas ei ole, II astme kuritegusid pandi 2009. a. 
toime 4 ja see arv on viimastel aastatel püsinud samal tasemel.  

 
Vormsi vallas kohapeal pidevalt viibivat politseinikku ei ole ning kuigi valla 

elanikud tunnevad ennast turvaliselt, on korrakaitseorgani puudumisest 
saanud üks vajak, mis mõjutab Vormsi elu. Politsei puudumine tekitab nii 
kohalike elanike kui külastajate hulgas teatud karistamatuse tunde.  

 
Vormsi saarel käib korda pidamas Lääne Politseiprefektuuri patrullekipaaž, 

Haapsalus võtab vallaelanikke vastu Vormsi valla konstaabel. 2009. a. 
septembris nimetas Lääne maavanem ametisse Vormsi saarevahi, kelle 
põhiülesanneteks on looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, 

jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide 
täitmise tagamine ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete 

rikkumisest teavitamine. 
 
Oluline on tagada, et elanikud ja külalised on seaduskuulekad. Turvalisuse 

tagamisse on oluline kaasata kohalik elanikkond, rakendada naabrivalve 
põhimõtteid ja leida elanikke kes on nõus töötama abipolitseinikuna. 

  
 

1.11. Kohalik omavalitsemine 

 
Vormsi vallavolikogu valimisel osales 2009. aastal 81% valimisnimekirja 

kantud isikutest. Võrreldes 2005. a. valimistega, tõusis valimistel osalus 
13 protsendipunkti võrra. Vormsi vallavolikogu on 9 liikmeline, volikogu 

juures töötab 5 komisjoni: õigus- ja majanduskomisjon, haridus- ja 
sotsiaalkomisjon, ehitus- ja planeerimiskomisjon, kultuurikomisjon ja 
revisjonikomisjon.  

 
Vallavalitsuses töötavad vallavanem, vallasekretär, vallakantselei ja 

vallavolikogu referent-kassapidaja, kinnisvaraspetsialist, hariduse- ja 
sotsiaaltööspetsialist. Töölepingu alusel töötavad abiteenistujad ning 
struktuuriüksuse töötajad, kes ei ole avaliku võimu teostajad, kokku 5 

täisajaga ja 2 osaajaga ametikohta. 
 

Vallal on kaks hallatavat asutust: Vormsi Lasteaed-Põhikool ja Vormsi 
Raamatukogu. Hallatavates asutustes töötab kokku 12 inimest, võrreldes 

2005. aastaga on töötajate arv vähenenud 3 võrra. 
 
Püsiasustusega väikesaarte seadus on andnud Vormsi vallavolikogule 

võimaluse saarele oluliste küsimuste arutamiseks kokku kutsuda üldkogu, 
millel küsitakse saarerahva arvamust. 2010. aastal viidi läbi esimene 

üldkogu, millest võttis osa 169 hääleõiguslikku vormsilast. Peaküsimuseks 
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oli tuuleparkide teema. Hääletusel ei toetanud 155 inimest Vormsile 
tuulepargi rajamist. 

 
Vormsi vald on Läänemaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Läänemaa Turism, 

MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts liige. 
Vormsi vald on aktiivne projektitaotluste esitaja. Toetusi on saadud 
hajaasustuse veeprogrammist, regionaalsete investeeringute 

programmist, LEADER programmist, hasartmängumaksust 
regionaalprogrammidest investeeringuks ja SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse programmidest.  
 
 

1.12. Vallaeelarve 
 

2010. aastal oli Vormsi valla eelarve tulude maht 7,6 mln krooni ja kulude 
maht 6,7 mln krooni ning need näitajad moodustasid 2005. aasta 
tasemest 153% ja 126%. Valla puhastatud eelarve ehk tulud ilma 

sihtvahenditeta 2009. aastal vähenesid võrreldes eelneva aastaga, mis on 
üle-eestiline majanduslangusest tingitud olukord. Vormsi valla eelarve 

puhastulud 2009. aastal olid 6,0 mln krooni, võrreldes 2008. aastaga 
puhastulud vähenesid 0,6 mln krooni e 10%. 2010. a. olid valla eelarve 

puhastulud 7,0 mln krooni. Perioodi 2005-2010 lõikes tervikuna on 
puhastatud eelarve kasvanud 66% võrra. Arvestades puhastatud eelarve 
mahtu elaniku kohta (17543 krooni 2010. a.), edestab Vormsi vald 

Noarootsi ja Kihnu valda, kuid jääb alla Ruhnu vallale. Puhastulude kasv 
tõstab omavalitsusüksuse arengusuutlikkust ning võimaldab pakkuda 

elanikele mitmekülgsemalt kvaliteetseid teenuseid. 
 
Peamine tuluallikas Vormsi vallale on füüsiliste isikute tulumaksu ja 

maamaksu laekumine, 2010. a. moodustasid need puhastuludest 43% 
(tulumaks 3,0 mln krooni, maamaks 0,9 mln krooni). 2009. aasta 

tulumaksu laekumine oli võrreldes 2008. eelarve aastaga 12% väiksem, 
tulumaksu laekumise vähenemise põhjuseks oli tulumaksueraldise määra 
langetamine 11,93%-lt 11,4%-le. 2010. a. suurenes tulumaksu laekumine 

2008. a. võrreldes 18%, põhjuseks maksumaksjate arvu suurenemine: 
2010. aastal suurenes maksumaksjate arv vallas ¼ võrra (Joonis 21). 
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Joonis 21. Maksumaksjate arv Vormsi vallas (Allikas: 

Rahandusministeerium) 

 

Joonis 22. Vormsi valla eelarve tulude struktuur (Allikas: 

Rahandusministeerium) 

 
Vormsi vald on aastatel 2005-2010 saanud sihtotstarbelisi toetusi 

investeeringuteks kokku 6,6 mln krooni ning seejuures investeeringuid on 
tehtud samal ajaperioodil (koos antud sihteraldistega investeeringuteks) 
9,9 mln krooni. Keskmiselt teeb see 0,55 mln krooni investeeringuid 

omavahendite arvelt eelarveaasta kohta ja 25% kuludest. Elaniku kohta 
on 2005-2008 keskmiselt tehtud investeeringuid 5,4 tuhat krooni aastas, 

mis on kaks korda rohkem kui Eestis keskmiselt. Investeeringute suur 
osakaal iseloomustab arengusse panustavat kohalikku omavalitsust. 

 

Joonis 23. Vormsi valla eelarve kulude struktuur majandusliku sisu järgi 

(Allikas: Rahandusministeerium) 
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Joonis 24. Vormsi valla eelarve kulude struktuur majandusliku sisu järgi 

(Allikas: EAS KOV finantsraport, Rahandusministeerium) 

 
Tegevusvaldkondade lõikes moodustasid 2010. a. valla eelarve kuludest 

hariduskulud 36%, üldvalitsemiskulud 22% ja majanduskulud 25%. 
Võrreldes ajavahemiku 2005-2009 keskmisega on üldvalitsemiskulud 

püsinud samal tasemel, hariduskulude osakaal on suurenenud 5% võrra 
ning majanduskulude osakaal on vähenenud 5 protsendipunkti võrra. 
 

Vormsi valla eelarve on aastatel 2005-2010 olnud ülejäägis ning see on 
iseloomulik hea finantsdistsipliiniga kohaliku omavalitsuse üksusele. Valla 

võlakoormus moodustab 2009. aasta lõpu seisuga 2% puhastatud 
eelarvest, madal võlakoormus võimaldab kohalikul omavalitsusel 

suuremate projektide teostamiseks vajadusel võtta laenu.  
 
Vormsi valla omafinantseerimisvõimekus ehk põhitegevustulude kate 

põhitegevuskulude üle on 2005-2008 püsinud heal tasemel – 
omafinantseerimise koefitsient varieerub kassapõhise arvestuse alusel 

1,21-1,09. 2009. a. valla omafinantseerimise võimekus langes (koefitsient 
1,01). Omafinantseerimisvõimekus näitab, et omavalitsusüksus on 
võimeline jooksvate kulude kõrvalt tagama oma varade säilimise ning 

panustama ka osaliselt arengusse. 
 

 

2. KOONDHINNANG VORMSI VALLA 
ARENGUTASEMELE 

 
 
Vormsi valla olukorra SWOT analüüs viidi läbi saarerahva osavõtul 

toimunud seminaril 2010. aasta lõpus, samuti on arvestatud 2011. aastal 
töö käigus tehtud ettepanekutega.  

Tabel 9. Vormsi valla SWOT analüüs  
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 Hinnatud suvituskoht, 

suvevormsilased ja nende tegevus 

kinnisvara väärtustamisel  

 Kvaliteetne õpikeskkond, remonditud 

koolimaja ja lasteaed, raamatukogu 

 Kaasaegne tehniline infrastruktuur 

(teedevõrk, sadamad) 

 Kohalike ressursside põhine 

kogukonnamajandus (kartul, marjad, 

seened, mesi koduloomad, 

metsamaterjal, ulukid, kala jms) 

 Eestirootsi kultuuripärand, selle 

eripära kasutamine Vormsi kuvandis 

 Seltsitegevus, traditsioonide 

väärtustamine ja kultuurialane 

koostöö 

 Turismitaristu areng, külastajad ja 

nendega seonduv saareelu elavnemine  

 Reguleeritud looduskasutus (biosfääri 

kaitseala, maastikukaitseala, Natura 

2000)  

 Toimiv üldplaneering, detailplaneerin-

gutega avalike huvide määratlemine 

(lautrikohad jms) ja selle tarvis maade 

munitsipaliseerimise taotlemine  

 Vormsi positiivne kuvand 

eestimaalaste hulgas, tunnustatud 

liidrite olemasolu 

 Osalus Saarte Kogu töös, väikesaarte 

seadusega regionaalpoliitiliste toetuste 

võimalused Vormsi arendamiseks, 

koostöö teise väikesaarte kohalike 

omavalitsuse üksustega 

arv ja eakaaslaste vähesus  

 Rannaniite, puisniite ja teisi pool-

looduslikke rohumaid on saarele 

jäänud vähe, kuna loomade 

karjatamine ja rohumaade niitmine on 

väga tagasihoidlik. 

 Saarelisest asendist tulenev asukoha 

kättesaadavuse piirang (sõltuvus 

parvlaeva liikumisgraafikust, 

loodusolude mõjud jms) ja 

raskendatud reageerimine 

kriisiolukordades (politsei, kiirabi) 

 Madala konkurentsivõimega 

ettevõtluskeskkond (saarelisest 

asukohast tingitud raskused turu 

leidmisel, sobiva tööjõu puudumine, 

ettevõtjate vähene koostöö ja nõrk 

tugisüsteem) 

 Vähe töökohti, tegevusalade 

ühekülgsus ja traditsiooniliste 

tegevuste hääbumine (kalandus, 

maaviljelus), majandustegevuse 

hooajalisus  

 Munitsipaalelamispindade vähesus 

spetsialistide toomiseks saarele, 

kinnisvaraturg ei toimi piisavalt ja 

seetõttu kinnisvara hind suhteliselt 

kõrge 

 Avalike teenuste kättesaadavuse 

piiratus, isikuteenuste vähene 

mitmekülgsus või puudumine 

(arstiabi, pank, tööstuskaubad, 

tankla, juuksur, kondiiter jms), 

teenuste suhteline kallidus 

 Turismialane infrastruktuur on 

tagasihoidlik, valdavalt suvehooajaks 

 Saare heakorrastatus on ebaühtlane, 

osa hooneid on räämas 

 Paljud maaomanikud elavad 

välismaal, ettevõtluseks maa 

kasutamise takistused saarel mitte 

elavate maaomalike vähese või 

puuduva huvi tõttu 

 Koolis pesemisvõimaluste piiratus, 

spordisaali puudumine ja välisväljak 

vajab investeeringuid 

 Eestirootslastest elanike järjepidevuse 

katkemine II maailmasõja tõttu, 

nõrgad sidemed varasemate 

põliselanike ja nende järeltulijatega 

 Eestirootslaste kultuuritraditsioonide 

hääbumine, unikaalse kultuuripärandi 

tagasihoidlik kasutamine Vormsi 

tutvustamisel 

 Kogukonna liikmete vähene sidusus, 

usaldamatus valla võimuorganite 

suhtes ja tagasihoidlik ühistegevus 
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 Mainekujundus on tagasihoidlik, saarel 

elamise, puhkamise ja investeerimise 

võimaluste vähene tutvustamine 

 Kohalikku identiteeti toetava 

sümboolika puudumine (valla vapp, 

lipp, tunnusobjektid)  

VÕIMALUSED OHUD 

 Turistide ja puhkajate huvi 

väikesaarte külastamiseks, sh 

jalgrattaga, jahiga, kaatriga, autoga, 

väikelennukiga 

 Riiklike vahendite parem kasutamine 

 Looduskaitse ja sellest tulenevad 

kestliku elukeskkonna tagatised  

 Investorite huvi omandada saarel 

suvekodu ja kinnisvara 

 Ressursside looduslähedase 

kasutamise tehnoloogilised 

lahendused ja mahetoodete väärtuse 

kasv (näit. toiduainete ja energia 

tootmine kohalike ressurssidel jms) 

 Rahvastiku vananemine ja eakate huvi 

väärtelukeskkonna ja tervisliku 

keskkonna vastu 

 Euroopa Liidu struktuurifondide 

vahendite ja riiklike toetuste 

võimalused projektide elluviimiseks; 

põllumajandustootmise, kalanduse ja 

maaelu mitmekesistamise toetuseks 

 Töö ja vaba aja kasutamise 

paindlikkus, elanike mobiilsuse kasv 

 Kodanikuühiskonna edenemine, 

elanike huvitatus kaasamisest 

otsustusprotsessidesse 

 Huvi minevikupärandi säilitamiseks, 

mäluasutuste arendamiseks ja 

loometööks 

 Side- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

uued lahendid, infoleviku kiirenemine 

ja kaugtöö huvi 

 Suhete tihenemine Vormsilt 

väljarännanute ja nende 

järeltulijatega, mitmekultuurilisuse 

suurenemine 

 Läänemere saarte huvi koostööks ja 

osalemiseks rahvusvahelistes 

projektides 

 Põllumajandussaadusi tootvatele 

ettevõtjateletootmise 

tugimeetmeteväljaarendamine 

 Majandussurutise jätkumisel valla 

eelarve tulubaasi langus, üksikisiku 

tulumaksu vähemlaekumisega 

finantsriskide süvenemine ja 

eelarveliste vahendite vähesus 

investeeringuteks 

 Avalike teenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteedi halvenemine vähesest 

tarbijate arvust ja sesoonsusest 

tulenevalt 

 Saare puhkepotentsiaali kontrollimatu 

kasutamise kasv (looduskeskkonna 

kasutamise liigne survestumine, 

vastava infrastruktuuri mahajäämus 

 kultuurmaade ja pärandkultuur-

maastike mitte piisav hooldamine, 

mille tulemusel langeb Vormsi 

külgetõmbavus elu- ja külastuskohana 

 Kohaliku kogukonnaga 

mittesamastuvate suvilaomanike arvu 

kasv 

 Läänemere reostumine (näit. 

laevaõnnetus), merevee kvaliteedi 

halvenemine ja elupaikade hävimine  

 Riiklik tsentraliseerimine, 

kogukondliku omavalitsuse toimimise 

piiratus, avalike ülesannete osutamise 

kohustuste täitmiseks rahaliste 

vahendite nappus  

 Kliimamuutused, mis mõjutavad 

saartega ühenduse pidamist 

(veetaseme kõikumised, jääolud jms) 

 Traditsioonilise eluviisi ja oskuste 

hääbumine 

 

 
SWOT analüüsist tulenevalt saab välja tuua järgmised põhilised 
strateegilised järeldused valla arengu jõustamiseks. 
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Tabel 10. SWOT analüüsi maatriks 

Välistegurid/ 

Sisetegurid 

Tugevused (S) 

 

Nõrkused (W) 

Võimalused (O) 

väliskeskkonna 

seisund  

SO-strateegia 
 Osaleda aktiivselt Läänemere saarte 

koostöös, positsioneerida Vormsi kui 
loodust väärtustav, uuenduslikke 
keskkonda säästvaid ja info- ja 
kommunikatsiooni lahendusi 
rakendav loomemajandust 
mahetootmist soosiv 

 Eestirootsi kultuuritraditsioonide ja 

saare eripära elustamine, 
 kohamarketingi tugevdamine 

turismialase tegevuse laiendamine 
 Investeeringute ligimeelitamine 

töökohtade loomiseks ja 
väärtelukoha kujundamiseks, 

regionaalpoliitiliste toetuste 
kasutamine 

WO-strateegia 
 Teha jõupingutusi rahvastiku 

taasteks; ennekõike pered, kes 
soovivad looduslähedast 
elukeskkonda ja –elulaadi 

 Projektide esitamine erinevatele 
rahastajatele Vormsi arengu 
võimestamiseks ja vajaliku taristu 
loomiseks 

 Kogukonnasisese koostöö ja 
rahvusvahelistumise laiendamine 

 Avalike ja esmatähtsate teenuste 
kvaliteedi ja kättesaadavuse 
parandamine 

 Vormsi aastaringse kättesaadavuse 

tagamine eriliigilise transpordiga 

Ohud (T) 

väliskeskkonna 

seisund  

ST-strateegia 
 Saarelist eripära rõhutades 

lisavahendite taotlemine 
vormsilaste elukeskkonna ja –
kvaliteedi parendamiseks 

 Keskkonnakaitselise tegevuse 
jätkamine, loodus väärtustava 
käitumise propageerimine 

 Kogukonnamajanduse ja identiteedi 
tugevdamine  

WT-strateegia 
 Munitsipaalelamufondi laiendamine 

 Maaomanikega sidemete 
tihendamine Vormsi arengu huvides 

 Hullos saare multifunktsionaalse 
keskuse arendamine 

 Saare külastamise sesoonsuse 
vähendamine ja organiseerituse 

suurendamine 

 

 

3. VORMSI VALLA VISIOON 2025 
 

3.1. Visioon Vormsi 2025 
 

Vormsi on elujõulise ja sidusa kogukonnaga omanäoline loodust 
väärtustav väikesaar Läänemeres, mõnus koht rahulikuks ning turvaliseks 

eluviisiks. Kohalikel ressurssidel, loometegevusel ja innovatiivsetel 
lahendustel põhinev väikeettevõtlus, aktiivne kultuuri- ja seltsielu ning 
tulemuslik kohamarketing on kujundanud Vormsist atraktiivse elupaiga, 

aastaringse väärtturismi, puhkuse ja koolituse sihtkoha. Inimsõbralik 
elukeskkond ja hästi toimiv ühendus mandriga on eeldused saare 

avatuseks ja elanike arvu kasvuks.  

4. MISSIOON VORMSI VALLA JUHTIMISEL 

 

Vormsi vallavolikogu ja –valitsuse missioon on luua elanikele parim 

väikesaare eripära arvestav elukeskkond, tagada kohaliku omavalitsuse 
üksuse võimekus täita omavalitsuslikke ülesandeid kvaliteetselt ja 
majanduslikult kaalutletult, olla kohaliku kogukonna usaldusväärne 

eestvedaja ja partner välisprojektides. 
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5. VORMSI VALLA STRATEEGILISE 

ARENDAMISE MUDEL 
 

5.1. Arendustegevuse põhimõtted 
 

Vormsi valla arendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
 

Kogukondlikkus vallaelu juhitakse kogukonna ühisväärtuste põhiselt. 
Elanike kaasatus, aus ja avatud arutelu võimaldavad 
kõigil seisukohtade esitamist ja otsustes parimate 

lahenduste valikut saarerahva huvidest lähtudes, 
võttes aluseks käsutada olevad teadmised, oskused 

ja kogemused. Hoolides ja panustades üheskoos 
toetatakse Vormsile ainuomase identiteedi 
kujunemist, elanike elukvaliteedi kasvu ja väärtustel 

põhineva õppiva kogukonna arengut. 

Uuenduslikkus- valla arengus rakendatakse uusi ideid, laiendatakse 

loomingulisuse kandepinda, võetakse kasutusele e-
teenuseid ja uusi keskkonda säästvaid tehnoloogilisi 
lahendusi. Valla avalike teenuste osutamisse 

kaasatakse laialdaselt avalik-, era- ja kolmas sektor 
ja koostöös ei klammerduta jäikadesse 

institutsionaalsetesse raamidesse. 
 
Kestlikkus -  vallaelu kaalukad otsused peavad silmas püsielanike 

arvu kasvu, elanikele parimaid võimalusi 
eneserealiseerimiseks, heaoluks ja õnneks. 

Tulevikuotsused tehakse lähtudes elanike 
põhjendatud vajadustest ja looduskeskkonna 

jätkusuutlikkuse väärtustamistest. Otsustes 
lähtutakse teadmistepõhisusest, süsteemsest 
saareelu käsitlusest ja tegude mõju hinnatakse 

tulevikku vaatavalt.  
 

5.2. Arengumudel 
 

Vormsi valla arendustegevus on väärtustepõhine. Aukartus looduse 

ees, looduslähedase elulaadi väärtustamine ja keskkonnasõbralike 
tehnoloogiate kasutamine, innovaatilised lahendused ning kohalikel 

ressurssidel, traditsioonidel ja loovusel põhineva väiketootmise 
arendamine, mis arvestaks ka klastriarenduse põhimõtteid, on esmase 
tähtsusega elanike elukvaliteedi ja sissetulekute tagamisel. Olulisel 

kohal arendustegevuses on kogukonnapõhisus ja pärandkultuuri 
arendamine. Samas on määrav, et Vormsi kogukond on avatud, mille 

üheks eelduseks on  hea transpordiühendus. 
 
Vormsi ääremaalisusest väljatulekut määravad oluliselt väliskeskkonna 

arengud.  
Ühelt poolt olulised nihked vormsilasi elatanud põllumajanduses ja 

kalanduses, mille tootmismahud on hääbumas. Samas on võimalusi 
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maamajanduse arendamiseks ja maakasutuse mitmekesistamiseks. 
Oluline on kultuurmaade ja pärandkultuurmaastike hooldamine, et 

vältida saare külgetõmbavuse langust elu- ja külastuskohana. 
Nimetatud tegevuste tarvis on võimalik kasutada Euroopa Liidu 

struktuurifondide vahendeid ja toetusi riigi regionaalarengu 
programmidest. Teisalt, turism ja ennekõike suvevormsilaste 
kinnisvaraarendus, mis on tõusutrendis. Miljööväärtuse parendamine 

väärindab saare elukeskkonda. Samas toob suvevormsilaste kasvav 
osakaal kaasa vajaduse teha veelgi suuremaid jõupingutusi kogukonna 

ühtsuse ja identiteedi hoidmiseks, mille puudumine kahandab kindlasti 
saare eripära. 
  

Vormsi arenduspoliitika komponendid on esitatud joonisel 25 ja nende 
sisu täpsustatakse punktides 5.3, 5.4 ja 6. 

 

Joonis 25. Vormsi saare arenduspoliitika põhikomponendid 

Nimetatud poliitikad on suunatud vormsilaste ja nende külaliste 
elukvaliteedi tõstmisele ja uute elanike, ennekõike noorte perede, 

ligimeelitamisele. Siinkohal vajab veelkord rõhutamist, et arengumudeli 
rakendamise eelduseks on Vormsi hea füüsiline ja virtuaalne 
kättesaadavus, mis hõlmab mitmeliigilise transpordivahendite ja uusimate 

info- ja kommunikatsioonivahendite rakenduste kasutamise. 
Arengumudeli rahastamiseks on Vormsi vallavalitsusel ja teistel asjast 

huvitatutel vajalik teha jõupingutusi välisinvesteeringute oluliseks 
kaasamiseks saare arengusse. 
 

 
5.3. Läbimurde suunad arendustegevuses 

 
Vormsi arendustegevuses on oluline saavutada läbimurre järgmistes 

valdkondades: 
 

• Väärtturismi arendamine (looduskesksusel ja pärandkultuuril 

põhinevad korraldatud turismimarsruudid, turismiobjektide ja 
vaatamisväärsuste viidastamine, turismigruppide juhendatud 

Tööhõive

poliitika

Ruumi- ja loodushoiu

poliitika

Haridus-

poliitika

Elamu-

poliitika

Innovatsiooni-

poliitika

Kompetentsi 

võrgustik

Rahvastiku-

poliitika
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liikumine). Keskenduda eelkõige õppeturismi, huvialaturismi ja 
pereturismi valdkondadele, võtta kasutusele Smart Vormsi projekti 

raames ja toel erinevaid uuenduslikke e- ja m-teenuseid turismi 
korraldamisel. 

• Ökoklastri loomine. Looduslähedane eluviis, taastuvenergia 
kasutamine ja energiasäästu tõhustamine Smart Vormsi projekti 
abil innovaatiliste kõrgtehnoloogiliste lahenduste rakendamisega 

(energeetiline sõltumatus (biogaas, kohalik puit, tuul, päike, 
koostootmisjaam, keskkonnasäästlik transport), energiasäästlik 

ehitustegevus, lairiba internet, nutikad avalike veebi- ja 
mobiilipõhised teenuste lahendused) ja keskkonnahariduskeskuse 
ellukutsumisega. 

• Loome- ja koolitusklastri arendamine (loomemaja: meistrite 
õppetoad (traditsioonilised tegevusalade õpe) ja külaliskorterid; 

seoste loomine haridus- ja käsitööalase tegevustega). 

• Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste institutsionaalse 

suutlikkuse tõstmine. Avaliku- era- ja kolmanda 
sektoriorganisatsioonide tegevusel põhinev tugev haldusvõimekus, 
kogukondlik identiteet ja elanike huvirühmade kaasatus. 

Koostöövõimekuse arendamine avaliku- ja erasektori ning 
vabaühenduste vahel, et luua võimekus kaasata projektide 

paindliku korralduse kaudu Euroopa Liidu struktuurifondide ja teiste 

rahastamisallikate vahendeid Vormsi arengusse.  

 
 

5.4. Vormsi valla strateegilised eesmärgid ja ülesanded 
nende täitmiseks aastatel 2011-2015  

 
 
Eesmärk 1. Püsielanike arvu kasv ja rahvastiku 

taastootmispotentsiaali tagamine.  
 

Ülesanded: 
 Kogukonna ootustest ja vajadusest lähtuvate täiendavate teenuste 

kujundamine ja pakkumine, parendamaks püsielanike elukvaliteeti 

ja toimetulekuvõimalusi.  
 Igaaastaste rahulolu-uuringute läbiviimine püsielanikkonna hulgas 

selgitamaks rahulolu avalike ja esmatähtsate teenustega 
(tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne, korrakaitse- ja 
päästeteenistus, joogivesi, posti- ja elektronside, elektrivarustus, 

kaubandus, transport jt).  
 Perede toetamine lastele/noortele mitmekülgse ja heatasemelise 

hariduse andmisel, ka mandril asuvates õppeasutustes peale 
Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõpetamist. 

 Vormsi noorte elu- ja töökeskuse (näiteks endine Vormsi haigla-

hooldekodu) rekonstrueerimise toetamine. 
 Üldplaneeringuga maakasutamise planeerimine inimasustuseks ja 

inimtegevuse (s.h. ettevõtlus) soodustamiseks.  
 Kinnisvaraturu elavdamine ja munitsipaaleluruumide osatähtsuse 

laiendamine. 
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 Noorte perede saarele elama asumise soodustamine, peretoetuste 
süsteemi edendamine. 

 Vormsilt pärit, kuid saarelt lahkunud inimestega kodukohasidemete 
hoidmine.  

 Vormsi saarele tööle oodatavate sihtrühmadega kontaktide 
aktiviseerimine (õpetajad, loomeinimesed). 

 

Eesmärk 2. Kvaliteetne infrastruktuur ja selle kooskõla säästva 
looduskasutusega 

 
Ülesanded: 

 Vajadustest lähtuva praamiühenduse korraldamine Vormsi saare ja 

mandri vahel. 
 Sadamate infrastruktuuri parendamine ja väikesadamate/lautrite 

renoveerimine külades. 
 Alternatiivsete transpordiühenuste loomisele kaasaaitamine. 
 Maanteede viimine mustkatte alla. 

 Kõnnitee ja kergliiklustee rajamine Hullos (Krog-Vormsi kirik). 
 Hullo küla haljastusplaani tellimine, haljastuse rajamine. 

 Liiklusohutuse tagamiseks liiklusmärkide paigaldamine ja Vormsi 
Lasteaed-Põhikooli ees ülekäiguraja markeerimine. 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine, tuletõrje 
veevõtukohtade rajamine. 

 Kohaliku soojamajanduse ja energiavarustatuse süsteemi täiustamine 

(sh. katlamaja ehitamine) ja energiasäästu rakenduste laialdane 
kasutamine. 

 Jäätmejaama ehitamine ja prügi sorteerimise stimuleerimine. 
 Kiire internetiühenduse tagamine kogu saarel. 
 Vormsi Lasteaed- Põhikooli katuse vahetamine. 

 Vormsi Lasteaed-Põhikooli aeroobika ja jõusaali rajamine koos 
riietus- ja pesuruumidega. 

 Noortetoa rajamine. 
 Staadion-jalgpalliväljaku väljaehitamise jätkamine (kummikattega 

jooksurada, kaugushüppekast, kuulitõukering jms). 

 Munitsipaalelamufondi ehitamine (korterid pedagoogidele, spordi- ja 
huvihariduse töötajatele, nn loomemaja ehitamine koos 

külaliskorteritega). 
 Kogu saart hõlmava kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine ja 

hooldamine. 

 Matkaradade, telkimis- ja laagrikohtade ehitamine ja hooldamine, 
viidasüsteemi korrastamine. 

 Kohaliku väikelennuvälja rekonstrueerimine. 
 Tankla ehitamine. 
 Vormsi rahvamaja rekonstrueerimine. 

 Vormsi avalike randade korrastamine ja avalike 
ujumiskohtadeinfrastruktuuri rajamine (pingid, parkimis- ja 

prügikohad, WC-de paigaldamine, rannavolle platsid). 
 Vormsi kirikuaia ja kalmistu korrastamine. 
 Tenniseväljaku ehitamine. 

 Päästekeskuse hoone ehitamine. 
 Liuvälja ja ettevalmistatud suusaradade loomine vastavate 

ilmastikuolude korral. 
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 Sularahaautomaadi paigaldamine. 
 Spordihalli teostatavus-tasuvusuuringu koostamine. 

 Õpilaskodu rajamise teostatavus-tasuvusuuringu koostamine. 
 

Eesmärk 3. Atraktiivne ettevõtluskeskkond keskkonnasõbralikuks 
väiketootmiseks ja klastriarenduseks 
 

Ülesanded: 
 Maa kasutamise stimuleerimine ettevõtluse edendamiseks (maa 

maksustamispoliitika, seadusandlikud initsiatiivid maa ja metsa 
ostueesõiguse rakendamiseks kohalikele jms). 

 Maa ja metsakinnistute omanikele, kes Vormsil pärimisprotsessis 

kinnistuid ei jaga, maksusoodustuse võimaluste rakendamise 
selgitamine. 

 Ühistulise tegevuse kandepinna laiendamine Vormsi maa- ja 
metsaomanike hulgas.  

 Ettevõtlusala korrastamine Hullos, ettevõtluseks infrastruktuuri 

ettevalmistamine. 
 Talunike ja kalurite teavitamine arengutoetuste võimaluste 

kasutamisest 
 Ettevõtluse toetusmehhanismide edasiarendamine, eriti töötajate 

koolitamine ja keskkonnasõbralike ja traditsiooniliste tehnoloogiate 
kasutamise soodustamine.  

 Ettevõtlusalaste koolituste korraldamine ja konsultantide kasutamine 

elanike ettevõtlusalaseks nõustamiseks. Ettevõtjate sidusprojektide 
elluviimise, tootearenduse sünergia ja looduskeskkonda säästvate 

majandamisvõtete otsimisele ja kasutamisele suunatud tegevuste 
toetamine (näit. metsandus, turism, talupidamine). 

 Traditsiooniliste tööviiside õppekeskuse loomine (kalapüük, 

paadiehitus (näit. koostöös Puulaeva Selts Vikan´iga), roo-, kivi- ja 
sindlikatuste ehitus, puutöö jt tarbeesemete valmistamine, 

taimedega värvimine, nahatöötlemine jt.  
 Vormsi kohalike ressursside parema kasutamise ja tootmise 

väärtusahela/klastri tekkimise soodustamine.  

 Tapapunkt koos rümpade esmatöötlusega, saaduste töötlemine, 
lõpptoote loomine ja turustamine. 

 Vormsi omatoodete loomine (näiteks metsaannid, maitse- ja 
ravimtaimed, puu-ja köögiviljad, kalad, koduloomad ja ulukid), 
saaduste töötlemine, lõpptoote loomine ja turustamine (näiteks 

mahetooted, vill, käsitöö jms). 
 Loomemajanduse ettevõtete arengu soodustamine, loomemaja nn 

„Meistrite Maja“ rajamine -ateljee- ja külaliskorterite ehitamine. 
 IT-sektori ja teiste kaugtööd võimaldavate tegevusalade 

arendamiseks soodsa keskkonna loomine. Vormsi saart katva lairiba 

võrgu loomine. 
 

Eesmärk 4. Heatasemeline alus- ja põhiharidus, paindlik 
täiskasvanute koolitus 
 

Ülesanded: 
 Tagada igale lapsele kaasaegne õppijasõbralik õpikeskkond. 

 Korraldada igale lapsele võimetekohane õpe. 
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 Õpetajate kaadri pidev arendamine. 
 Õpetajaskonna motiveerimine, asjatundliku ja stabiilse 

haridusjuhtimise tagamine. 
 Õppekavades nn Vormsi spetsiifika kasutamine, õppesuundade 

täiustamine (traditsiooniliste tegevusalade tutvustamine: 
paadiehitus, purjetamine, käsitöö, spordi õppesuuna loomine ja 
treenerite palkamine, eestirootsi kultuuriõpe). 

 Vormsi Lasteaed-Põhikooli õppekava ning arengukava kujundamisel 
loodushariduse ning kultuuriloo edasiandmise võimaluste 

kasutamine. 
 Vormsi Lasteaed-Põhikooli mänguväljakute edasiarendamine. 
 Kaasaegsete info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamine 

õppeprotsessis.  
 Õpilaste kaasahaaramine Vormsi koduloo (pärimused jms) uurimisse, 

jäädvustamisse ja edasiarendamisse. 
 Laste kaudu vanemate aktiivne kaasamine Vormsi haridus- ja 

kultuuriellu. 

 Õppevahendite koostamine Vormsi ajaloo ja kultuuriloo õpetamiseks, 
tehnoloogiliste lahenduste kaasajastamine lasteaias ja koolis 

(infotehnoloogia uusimate saavutuste rakendamine, jms). 
 Kaasaegsel tasemel õppetöö ja huvihariduse kindlustamine 

õppevahenditega (spordi- ja tööõpetuse vahendid, jms). 
 Koostöö Noarootsi Gümnaasiumiga (sama kultuuritaust soodustab nii 

rootsi keele kui omakultuuri õppimist ja õpetamist; koostöö vormid: 

õpetajate vahetus, laste lähetus ajutiselt teise kooli) ja teiste 
koolidega. Koostöö võib tipneda Vormsi kooli lõpetaja õpingute 

jätkamisega Noarootsi Gümnaasiumis, kus on olemas õpilaskodu ja 
valmisolek teisest kohast tulnud õpilaste vastuvõtuks).  

 Õpilaste spordi- ja huvialaderingide töö arendamine, eelistused 

vastavalt sellele, mida saaks jätkata minnes edasi õppima kas 
Noarootsi või Haapsallu. 

 Õpilaste osalemine rahvusvahelistes keskkonna- ja noortevahetuste 
programmides. 

 Noorsootöö täiustamine, Vormsi Noortekogu töö toetamine. 

 Täiskasvanuhariduse edendamine, tagada vormsilaste koolituse 
korralduse süsteemsus ja turunõudlusest lähtuv ametialane 

täiendkoolitus. 
 

Eesmärk 5. Kvaliteetsed sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alased 

teenused, turvalisus ja tervislik eluviis 
 

Ülesanded: 
 Koostöö perearstiga, tervishoiualaste teenuste kvaliteedi ja 

kättesaadavuse tagamine. 

 Avahoolduse kindlustamine abivajajatele. 
 Eakate päevakeskuse tegevuse arendamine. 

 Lühiajalise lastehoiuteenuse tagamine. 
 Abivajajate toimetuleku süsteemi täiustamine.  
 Rahvatervise edendamise alaste tegevuste läbiviimine ja tervislike 

eluviiside propageerimine. 
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Eesmärk 6. Vormsi loodus- ja kultuuripärand on hoitud ja tagatud 
juurdepääs, võimalused aktiivseks ja sisukaks vaba aja 

veetmiseks 
 

Ülesanded:  
• Eestirootsi kultuuri tunnustamine Euroopa kultuuripärandina (analoog 

Kihnu ja seto omakultuuri tunnustamisele). 

• Vormsi kultuuri- ja loodusväärtuste kaardistamine ja arvele võtmine 
(arhitektuurselt miljööväärtuslike alade piiritlemine, miljööväärtuslike 

alade säilitamise tagamine (Eestirootsi sumbküla eripärasid arvestava 
külakompleksi taastamine)), väärtuslike pärandkultuurimaastike 

taastamine ja hooldamine, kultuurilooliste objektide tähistamine ja 

hooldamine, kultuuriinimeste haudade hooldamine. 

• Vormsi muuseumite väärtustamine, laiendamine, ekspositsioonide 
uuendamine ning saare õpilastele koduloo ja tööoskuste 

õpikeskkonnaks kohandamine. 
• Vormsi kiriku varade tagasitoomine Vormsile ja nende 

säilitamiseks/eksponeerimiseks võimaluste loomine koostöös EELK 

Vormsi kogudusega. 
• Vormsi loomemaja nn „Meistrite maja“ institutsionaalse 

organisatsiooni loomine. 
• Vormsi kultuuripäevade traditsiooni jätkamine (kultuuripäevadele 

Olavipäevast eristuva sisu andmiseks võiks igal aastal keskenduda 
ühele teemale Vormsi kultuuripärandist (näiteks muusikakultuur, 
toidutavad, merendus, käsitöö, pühendumine Vormsilt pärit tuntud 

inimestele (Spuhl-Rotalia, Kreek jne)). Vormsi kultuurikalendri 
koostamine. 

• Toetada professionaalse kultuuri kohalolekut Vormsil (kontserdid, 
teater jms). 

• Vormsi sporditraditsioonide edendamiseks taastada enne II 

maailmasõda toimunud Vormsi spordipäevad nn Skönbergi mängud. 
• Noortespordi ergutamine, tihendada sidemeid tugevate spordialade 

koolkondadega Haapsalus (tennis, vehklemine, jääpurjetamine, 
purjetamine, laskesport). 

• Avalike ürituste korraldamiseks tehnika soetamine (võimendi, 

mikrofonid jms). 
• Vormsilt lahkunud rootsi kogukonnaga suhete tihendamine. 

• Vormsi Sõprade Seltsi loomine. 
• Vormsi kultuuriajaloo uuringute läbiviimine ja kultuuriloo laialdane 

tutvustamine (näit. hiiukandle propageerimine, Russwurm´i kroonika 

väljaandmine, rahvarõivaelementide kasutamine vormsilaste riietuses 
• Vormsi valla lipu ja vapi kujundamine ja kasutuselevõtt. 

• Pärandi kogumine, talletamine, tutvustamine. 
• Igakekevadiste kiriku- ja surnuaia korrastustalgute korraldamine. 
• kalade kudealade taastamisele kaasaaitamine (nt ojade suudmete 

puhastamine).  
 

 
Eesmärk 7. Aktiivne külaelu ja kodanikualgatuslik ühistegevus 
 

Ülesanded: 



Vormsi valla arengukava 

 
46 

• Seltsi- ja ühistegevuse laiendamine (talgud, külapäevad, infoliikumise 
parendamine). 

• Leader tegevuste toetamine.  
• Külavanemate valimine (statuut, töö motivatsioonipaketi koostamine) 

ja külaseltsidele tegevustoetuse andmine. 
• Vabatahtlike ja vabaühenduste tegevuse toetamine. 
• Vormsi noortemaleva loomine, lastelaagrite korraldamine.  

• Vormsi Noortekogu tegevuse toetamine, nende aktiivse osalemise 
toetamine Eesti Väikesaarte Noorte Ühenduse töös.  

• Kevadine metsa istutamine ja korrastustalgud koostöös RMKga. 
• Ühistegevuse soodustamine, selle tarvis projektide rahastamise korra 

väljatöötamine vallaeelarvest toetuse taotlemiseks. 

• Naabrivalve ja kodanikukaitse tegevuste tõhustamine. 
 

Eesmärk 8. Atraktiivne väärtturism, korraldatud ja elamusi pakkuv 
saare külastus aastaringselt 
 

Ülesanded: 
 Turismisektori ettevõtete poolt pakutava tootevaliku laiendamine ja 

teenuste kvaliteedi tõstmine, turistile suunatud tegevuses 
hooajalisuse vähendamine. 

 Huvialaturismi (jahi- ja kalaturism, mereturism, loodusturism (sh 
linnuvaatlus) ja pereturismi laiendamine, turundustegevuse 
parendamine sihtrühmadele. 

 Võimaluste loomine saare ja mandri vahel mitmeliigilise 
transpordiühenduse korraldamiseks (praam, kaater, laevaühendus 

Haapsallu, talvel jäätee jms).  
 Giidide koolitamine ja retkejuhtide väljaõpe.  
 Turismi kui toimiva tegevusala sidumine teiste valdkondadega 

(põllumajandus, jahindus, kalandus, loodushoid, haridus, käsitöö, 
jalgrattalaenutus, mereturism jne). 

 Turismimarsruutide koostamine, turismiinfrastruktuuri parendamine 
ja turismiobjektide kohta käiva teabe kättesaadavaks tegemine, sh 
selleks uute ja innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmine. 

 Vormsi külastusvõimalustest ja kultuurisündmustest teabe 
kättesaadavuse parendamine meediakanalites. 

 Vormsi osalemine turismimessil ja teistel mainekujundusüritustel.  
 
Eesmärk 9. Valla arukas ja stabiilne juhtimine, Vormsi valla kõrge 

maine 
 

 Vallavolikogu liikmete ja vallaametnike pädevuste tõstmine, 
koolitusplaani koostamine ja osalemine koolitustel.  

 Valla avalike huvide elluviimiseks maade munitsipaliseerimine ja 

nende heaperemeheliku ja keskkonnasõbraliku majandamise 
tagamine. 

 Avalike ja esmatähtsate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse 
tagamine kõigile elanikele. Paberliku asjaajamise vähendamine ja 
internetil põhineva teenuste võimaluste avardamine. 

 Vallavalitsuse ja hallatavate organisatsioonide institutsionaalse 
võimekuse tõstmine. 
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 Vormsi vallavolikogule ja –valitsusele infotehnoloogilise, õigusabi ja 
teiste vajalike tugiteeniteenuste osutamise tulemuslikustamine   

 Koostöö süvendamine korrakaitse ja päästestruktuuridega.  
 Vallavolikogu ja vallavalitsuse regulaarsete infotundide jätkamine 

vallarahvale. Valla õigusaktide eelnõude avalik arutelu 
saarerahvaga, regulaarsed vallarahva ühisarutelud ja mõttetalgud. 
Kaasamise hea tava juurutamine, sealhulgas Vormsil aastaringselt 

mitteelavate maa- ja kinnisvara omanikega. 
 Valla vabaühenduste liikmete koolitamine projektide esitamise ja 

juhtimisalaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. 
 Välisprojektides osalemisaktiivsuse suurendamine, Vormsi 

probleemide lahendamise tarvis vallaeelarvelistele vahenditele 

kaasrahastuse hankimine, sh väikesaarte programmi ja Euroopa 
Liidu struktuurivahendite laialdane kaasamine. 

 Valla ajalehes vallaelu sisulise kajastamise parandamine. 
 Valla interneti kodulehe ajakohastamine, selle informatiivsuse ja 

kasutajasõbralikkuse suurendamine. 

 Vormsi valla sümboolika ja tunnuslause kujundamine, Vormsi valla 
kuvandi seire. Tagada valla maine, et uhke on Vormsil elada ja 

mõnus on Vormsit külastada. 
 Valda tutvustavate kvaliteetsete trükiste koostamine ja levitamine. 

 Koostöö tihendamine teiste väikesaarte juhtide ja spetsialistidega, 
vastastikku tegevustest õppimine. 

 Vormsi valla osalusaktiivsuse ja Vormsi huvide kaitsmise 

tulemuslikkuse suurendamine kuuluvusega organisatsioonides 
(näiteks MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Läänemaa Turism, 

MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, 
Eesti Saarte Kogu). 

 Koostöö aktiviseerimine Värmdö sõprusvallaga Rootsis. 
 

6. VORMSI VALLA INVESTEERINGUTE KAVA JA 
EELARVEVÕIMALUSED NENDE 
ELLUVIIMISEKS  

 

Vormsi valla investeeringute vajadused ja nende hinnangulised 

maksumused aastatel 2011-2015 on toodud tabelis 11. 
 

Investeeringuid on aastateks 2011-2015 kavandatud kokku 7,4 mln euro 
ulatuses, millest valdav on plaanitud teha kaasfinantseeringute toel. 
Kavandatud investeeringutele on finantseeringut vallaeelarvest ette 

nähtud 482 tuhande euro eest so 7% investeeringute kogumaksumusest. 
Seejuures valdav osa plaanitud investeeringutest on kavas ellu viia 2011 

ja 2012 aastal.  
 
Hindamaks arengukava tegevuskava realiseerimise võimalusi koostati 

Vormsi valla eelarvetulude ja -kulude prognoos aastateks 2011-2015. 
Tulude ja kulude prognoose ning investeerimisvõimekuse hinnangut tuleb 

jooksvalt korrigeerida lähtuvalt tulude laekumiste paranemisest ning 
kuludebaasi korrektuurist.  
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Vormsi vallaeelarve tulude peamised allikad on füüsiliste isikute tulumaks, 
eraldised toetusfondist -peamiselt eraldis hariduskuludeks - ja maamaks.  

 

Tulumaksu laekumise prognoos 

Füüsiliste isikute tulumaksu laekumine Vormsi vallale kasvas järjepidevalt 

kuude lõikes võrdluses alates 2005. aastast kuni 2008 aasta lõpuni, 2009. 
aastal pöördus paralleelselt majanduslangusega tulumaksu laekumise 

trend langusse ja laekumised olid kuude lõikes väiksemad kui eelmisel 
kalendriaastal. Üldjoontes sarnane on olnud ka vastavate riigi keskmiste 
näitajate dünaamika 2005-2009. 2010. aastal on riigis keskmiselt KOVide 

tulumaksulaekumine 2007 ja 2009. aastate tasemel ja oluliselt väiksem 
kui senisel tipp-aastal 2008, samas kui Vormsi vallas on vastav näitaja 

absoluutnumbrites 2010. aastal oluliselt kõrgem kui senisel tipp-aastal 
2008. Üksikisiku tulumaksu laekumise kasv Vormsi vallale 2010. aastal 
võrreldes eelnevate eelarveaastatega on seda märkimisväärsem, et lisaks 

üleüldistele masuaegsetele palgakorrektuuridele (inimeste sissetulekute 
tase vähenes) ja töösuhete korrigeerimisele (tööhõive vähenes) langetati 

2009. aastal KOVidele antava füüsiliste registreeritud isikute tuludest 
eraldatavat määra tasemelt 11,93% tasemele 11,4%. Vähendatud määra 
rakendatakse alates väljamaksetele aprill 2009 ehk siis KOV-ile alates mai 

2009 laekuvatele tuludele. Eraldusmäära langetamine tähendab 
tulumaksu laekumise vähenemist 5% so Vormsi vallale 2010. aasta 



 

Tabel 11. investeeringute vajadused ja nende hinnangulised maksumused aastatel 2011-2015 

Investeeringu objekt Teostamise aeg Hinnanguline 
maksumus, 

eur 

Sh valla-
eelarvest, 

eur 

Vastutaja 

2011 2012 2013 2014 2015 

Forby-Kersleti maantee viimine mustkatte alla X X X     300 000 0 Maanteeamet 

Tankla ehitamine Hullos X         115 041 12 782 Vormsi vallavalitsus, Väikesaarte programm 

Jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine X         126 545 14 061 Vormsi vallavalitsus, KIK  

Kõnnitee ehitamine, liiklusmärgistuse parendamine ohutuse 
suurendamiseks Hullos, kergliiklustee rajamine (Krog-Vormsi 
kirik)  

X       200 000 25 000 Vormsi vallavalitsus, Maanteeamet 

Vormsi õigeusu kiriku varemete konserveerimine X         4 300 0 Vormsi Õigeusu Kiriku Taastamise MTÜ 

Vormsi kirikuaia ja surnuaia korrastamine X X       4 000 1 000 Vormsi vallavalitsus, EELK Vormsi Püha Olavi 
Kogudus 

Väikesadamate ja lautrikohtade planeeringute koostamine ja maa 
munitsipaliseerimine, sadamate renoveerimine 

X X       25 600 25 600 Vormsi vallavalitsus, MTÜ-d, ettevõtted 

Saxby sadama teostatavus uuring, projekteerimine,                    
ehitus 

X X       2 006 391 6 391 Vormsi vallavalitsus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine Hullos X X X     450 000 50 000 Haapsalu Veevärk AS, Vormsi Vallavalitsus 

Meistrite koja ehitamine   X       200 000 20 000 Vormsi vallavalitsus, MTÜ-d                    

Väikelennukite lennuvälja tarvis maa munitsipaliseerimine ja 
detailplaneeringu koostamine, lennuvälja kasutusele võtmine 

X         3 196 3 196 Vormsi vallavalitsus 

Koostootmisjaama ehitamine Hullos, asula soojavarustuse ühtse 
süsteemi loomine 

      X   3 500 000   Vormsi vallavalitsus, ettevõtted 

Koolimaja laienduse projekteerimine, riietus ja duširuumide 
ehitamine 

X         20 000 2 000 Vormsi vallavalitsus, Väikesaarte programm 

Vormsi Lasteaed-Põhikooli  koolimaja katuse vahetus ja 
küttesüsteemi renoveerimine 

X         31 956 8 087 Vormsi vallavalitsus, EAS  

Multifunktsionaalse külakeskuse väljaehitamine Hullos X         431 404 102 738 Vormsi vallavalitsus, KOIT kava 

Munitsipaaleluruumide ehitamine X X       100 000 100 000 Vormsi vallavalitsus 

Staadioni rekonstrueerimine      X     20 000 2 000 Vormsi vallavalitsus 

Rahvamaja rekonstrueerimine       X   35 000 6 000 Vormsi vallavalitsus,  EL struktuurivahendid 

Rannavolle platside rajamine X         3 000 3 000 Vormsi vallavalitsus 

Liikumisradade rajamine   X       15 000 4 000 Vormsi vallavalitsus, RMK 

Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullos   X       30 000 4 500 Vormsi vallavalitsus, erasektor 

Päästekeskuse hoone projekteerimine ja ehitamine         X 220 000 35 000 Vormsi vallavalitsus, Väikesaarte programm   EL 
struktuurivahendid 

Tenniseväljakute ehitamine   X       50 000 0 Era- ja mittetulundussektor 

Noortekeskuse rajamine     X     20 000 3 000 Vormsi vallavalitsus 

Vormsi spordihoone ehitamine         X 400 000 60 000 Vormsi vallavalitsus, Väikesaarte programm, 
Ökoklaster, erasektor 

Investeeringud kokku 7 411 433 481 964  



 

andmetel suurusjärgus 650 kuni 850 eurot  kuus ja aastas kokku ca 9000 
eurot. Eelduslikult püsib eraldismäär lähiaastatel tasemel 11,4%. 

 

Joonis 26. Tulumaksu laekumine Vormsi vallale ja omavalitsusele Eestis 

kokku (Allikas: Rahandusministeerium) 

Vormsi vallas on üksikisiku tulumaksu laekumise absoluutmaht 2010. 

aastal tõusnud seoses maksumaksjate arvu suurenemisega 2010. aasta 
alguses hüppeliselt. 2010. aasta alguses on maksumaksjate arv 
suurenenud ca 35 inimese võrra so ¼ võrra võrreldes 2009. aasta 

detsembriga, aasta jooksul kuude lõikes arv varieerus vahemikus 166 ja 
188 maksumaksja vahel.  Eelnevatel aastatel on maksumaksjate arvu 

varieeruvus võrreldes eelneva kalendriaasta sama kalendrikuudega olnud 
oluliselt väiksem (keskmiselt +4 inimest) ning aastatel 2008-2009 
maksumaksjate arv aasta jooksul kuude lõikes varieerus vahemikus 138-

150. Kuivõrd Vormsil kohapeal pole juurde loodud töökohti vastaval ajal ja 
suurusjärgus, on maksumaksjate arvu muutus seotud pigem inimeste 

elukoha registreerimisega.  

 

 

Joonis 27. Maksumaksjate arvu dünaamika Vormsi vallas ja Eestis 

(Allikas: Rahandusministeerium) 

2010. aasta alguses lisandunud maksumaksjad on nii Vormsi valla 

senisest kui Eesti keskmisest oluliselt kõrgemat tulu saavad isikud, seda 
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näitab füüsilistele isikutele tehtavate väljamaksete keskmiste statistika 
maksumaksja kohta. Keskmine väljamakse maksumaksja kohta oli Vormsi 

vallas perioodil 2005-2009 Eesti keskmisest ca 93% ja 2010. aastal tõusis 
näitajate suhe tasemele 103%. Hinnanguliselt tõid 2009. aastal 

lisandunud maksumaksjad tulumaksu Vormsi vallale juurde ca 35 tuhat 
eurot so ca 1/6 tulumaksulaekumisest 2010. aastal. 
 

 

Joonis 28. Keskmine väljamakse maksumaksja kohta Vormsi vallas ja 

Eestis keskmiselt (Allikas: Rahandusministeerium) 

Tulumaksu prognoosimisel aastateks 2011-2015 on näidatud kaks 
stsenaariumi – positiivne ja riskistsenaarium. Nendes on arvestatud 

Rahandusministeeriumi 2010. aasta sügist majandusprognoosi põhiliste 
makronäitajate osas järgnevatel aastatel.  

Tabel 12. Rahandusministeeriumi 2010. aasta sügise majandusprognoos 

 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

SKP nominaalkasv -14,6% 1,6% 5,6% 6,6% 6,5% 6,4% 

Tööhõive kasv -9,2% -5% 0,6% 1,6% 1,8% 1,7% 

Keskmine brutopalga nominaalkasv -1,9% 2,6% 3,6% 4,3% 4,2% 3,5% 

 
Positiivsel stsenaariumil on aluseks võetud järgmised eeldused:  

 Elanike arv püsib stabiilselt tasemel ca 400 elanikku; 

 Tööpuudus leeveneb, hõive suureneb ning maksumaksjate arv 

aastas keskmiselt Vormsi vallas suureneb mõnevõrra; 

 Registreeritud elanike brutosissetulekud püsivad suhtes Eesti 

keskmisega tasemel 103% ja Eesti keskmise nominaalkasv vastab 

Rahandusministeeriumiprognoosidele 2010. aasta sügisel;   

 KOV-ile eraldatav määr füüsiliste residendist elanike tuludest püsib 

tasemel 11,4%. 

Positiivse stsenaariumi alusel on hinnanguline tulumaksu laekumine 

Vormsi vallale 2011 aastal 200 tuhat eurot, 2012 aastal – 210 tuhat 
eurot, 2013 aastal – 232 tuhat eurot ning edaspidi suureneb 
konservatiivselt hinnates laekumine 14 tuhande euro võrra aastas. 2011. 

aasta Vormsi valla eelarve koostamisel on eeldatud füüsiliste residendist 
isikute tulumaksu laekumisega Vormsi vallale 198 tuhat eurot so võrreldes 
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2010. aastaga +3%. Olemasoleva maksumaksjate baasi juures on vastav 
hinnang 2011. aasta kohta mõõdukalt konservatiivne.  

 

Tabel 13. Tulumaksu laekumise prognoos 2011-2015 

  2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Positiivne stsenaarium  

Tulumaks, tuhat eur 200 210 224 238 252 

MM arv keskmiselt kuus Vormsi vallas 180 182 186 190 195 

keskmine väljamakse maksumaksjale kuus, eur 813 842 879 916 948 

Riskistsenaarium 

Tulumaks, tuhat eur 200 168 180 193 205 

MM arv keskmiselt kuus Vormsi vallas 180 146 150 154 158 

keskmine väljamakse maksumaksjale kuus, eur 813 842 879 916 948 

Stsenaariumite tulumaksu laekumiste vahe, tuhat eur 0 42 44 45 47 

 
Tulumaksu prognoosimisel aastateks 2011-2015 on riskistsenaariumis 
aluseks võetud järgmised eeldused:  

 Elanike arv langeb 2011. aastal tagasi 2009. aasta tasemele ja 

sellest johtuvalt maksumaksjate arv 2012. aastal langeb tagasi 

2009. aasta tasemele ning sealt edasi suureneb mõnevõrra; 

 Registreeritud Vormsi valla elanike brutosissetulekud püsivad 

suhtes Eesti keskmisega tasemel 94% ja Eesti keskmise 

brutosissetuleku nominaalkasv vastab Rahandusministeeriumi 

prognoosidele 2010. aasta sügisel;   

 KOV-ile eraldatav määr füüsiliste residendist elanike tuludest püsib 

tasemel 11,4%. 

Riskistsenaariumi alusel on hinnanguline tulumaksu laekumine Vormsi 

vallale 2011. aastal 200 tuhat eurot, 2012. aastal väheneks tasemele 166 
tuhat eurot ning järgnevatel aastatel tõuseks iga aasta ca 9 tuhande euro 
võrra. Riskistsenaariumi alusel tulumaksulaekumise vähenemine samas 

pole nii ulatuslik, et Vormsi vald hakkaks saama tulude baasi tasandavat 
toetust riigilt tasandusfondi k-valemi alusel. K-valemi alusel toetuse 

saamiseks peaks eelneval aastal tulumaksulaekumine langema tasemele 
142 tuhat eurot.  

 

Maamaksu laekumise prognoos 

 
Tulud maamaksust on aastatel 2005-2008 olnud suhteliselt stabiilselt 

vahemikus 61 tuhat kuni 65 tuhat eurot aastas ning kuivõrd teised tulud 
on absoluutmahus kasvanud märkimisväärselt on maamaksu osakaal 

puhastuludes (=tulud ilma sihtvahenditeta) langustrendis. 2009 aastast 
on maamaksutulud vähenenud seoses võlgnevuste suurenemisega ning 
2010. aastal jäi maamaksu laekumine 58 tuhande euro tasemele so 13% 

puhastuludest. Maamaksu võlgnevuste suurenemine on osalt seotud 
üldise majandussurutise, elanike sissetulekute vähenemise ja võlgnevuste 

suurenemisega ja teisalt väljaspool Eestit elavate maaomanike suure 
osakaaluga ning nende poolt maamaksu mittetasumisega. 2011. aastaks 
valla eelarves prognoositud maamaksu laekumine on 64 tuhat eurot, selle 

aluseks on kehtivad maamaksu määrad ja plaan aidata Maksu- ja 
Tolliametil leida väljaspool Eestit elavate maksumaksjate kontakte ning 

tegeleda maamaksu võlgnevuse likvideerimisega.  
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Tabel 14. Maamaksu laekumine 2005-2011  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EA 

maamaks, tuhat eur 62 63 64 65 61 58 64 

kasv, % 17% 2% 2% 2% -6% -6% 11% 

Elaniku kohta, eur 194 185 199 201 192 145 160 

osakaal puhastuludes, % 22% 18% 17% 15% 16% 13% 13% 

 

Maamaksuseadus kehtestab maamaksu määrade vahemiku 0,1...2,5% 
protsenti maa maksustamishinnast aastas ning põllumajanduslikuks 

tootmiseks kasutatava haritava maa ja loodusliku rohumaa kohta 
0,1...2,0% maa maksustamise hinnast aastas. Vormsi vallas on alates 
2003 aastast maamaksumäärad kehtestatud seadusega lubatud 

maksimaalsel tasemel.  
 

Järgnevate aastateks maamaksu osas põhimõttelisi muutusi ette näha 
pole ja prognoosis on hinnanguline maamaksu laekumine järgnevatel 

perioodidel 63 tuhat eurot aastas.  

 
Toetusfondi eraldise prognoos 

Toetusfondi (riigieelarve tasandusfondi lg 2) on 2011. aastal 
koondatud riigipoolsed eraldis Vormsi vallale kui saarvallalale ja 

eraldised järgmiste kulude kandmiseks:  
o Hariduskulud: 

 pedagoogide palgavahendid ning juhtimiskulud 

 õpikute, õppevahendite (sh töövihikute) soetamine 
 investeeringud 

 lasteaiaõpetajate koolituskulud 
 ainesektsioonid 

 õpilaste ja noorte ühisüritused 
 põhikooliõpilaste koolilõuna  

o toimetulekutoetus; 

o sotsiaaltoetused ning teenuste osutamine; 
o sündide ja surmade registreerimine; 

o koolieelsete lasteasutuste toetused. 
 

Toetusfondi eraldisest Vormsi vallale moodustab ca ½ saarvaldade 

täiendav toetus ja 45% eraldis hariduskulude katteks.  

Saarvaldade toetuseraldise arvestamisel võetakse arvesse elanike arvu 

aasta alguse seisuga Rahvastikuregistri andmetel, saare pindala, veetee 
pikkust ja maantee pikkust sadamast Vormsi keskusse. Väikesaarte toetus 
Vormsi vallale on 2011. aastal 86,7 tuhat eurot so 1,1% vähem kui 2010. 

aastal eraldati. Hinnanguliselt on järgnevatel aastatel väikesaarte toetuse 
laekumine positiivse stsenaariumi (elanike arv püsib tasemel ca 400 

elanikku) korral 87 tuhat eurot aastas ja riskistsenaariumi (elanike arv 
langeb 2012. aastaks tagasi 2009. aasta tasemele 320 elanikku) korral 80 
tuhat eurot aastas. 
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Joonis 29. Väikesaarte toetus Vormsi vallale (Allikas: 

Rahandusministeerium) 

 
Üldhariduse riigipoolsel rahastamisel on toimunud mitmeid muutusi 

perioodil 2005-2010. Uut Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Rahandusministeeriumi koostöös välja töötatud üldhariduse rahastamise 

mudelit rakendatakse 1.jaanuarist 2008. aastal ning seda on täiendatud 
igal järgneval aastal. Kui varasem mudel oli õpilase ja omavalitsusüksuse 
põhine, siis uus mudel on oluliselt mitmekülgsem – õpilase, klassi, 

kooliastme, kooli, omavalitsusüksuse ja õppekava kulu põhine, haarates 
idee järgi igalt tasandilt kaasa ainult sellele tasandile omase vajaliku ja 

õigustatud kulu põhjustava komponendi. Kehtiva rahastamismudeli 
peamine põhimõte seisneb minimaalselt vajalike moodustavate klassidega 

seotud õpetamiskulude finantseerimise tagamises kulupõhiselt. Mudelis 
komponentide lõikes tehtud arvutused on arvestuslikud ning 
kooliomanikud või koolid ei ole kohustatud neid eraldiste kasutamisel 

järgima.  
 

Vormsi vallas osutab haridusteenust valla omanduses olev Vormsi 
Lasteaed-Põhikool. 2011. aasta alguse seisuga on õpilasi koolis 19 ja 
eraldis hariduskulude katteks Vormsi vallale on 81,3 tuhat eurot. 

Järgnevatel aastatel õpilaste arv eeldatavalt püsib tasemel 18-20 õpilast 
ning seega võib eeldada, et eraldis hariduskulude katteks on järgnevatel 

perioodidel 2011. aastaga samal tasemel kui mudeli parameetreid ja 
parameetrite hindeid (sh õpetajate palgamäärad) ei muutu. 
 

Tulude prognoos 2011-2015 

Järgnevasse tabelisse on koondatud tulude prognoos aastateks 2011-2015 

baasstsenaariumi ning riskistsenaariumi alusel vastavalt eelpool 
väljatoodud eeldustel.  
 



 

Tabel 15. Tulude prognoos 2011-2015 

 Positiivne stsenaarium, tuhat eurot Riskistsenaarium, tuhat eurot 

 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

TULUD KOKKU ilma sihtvahenditeta 508 468 483 499 515 508 420 434 448 462 

Füüsilise isiku tulumaks 200,2 209,8 223,9 238,5 252,2 200,2 168,1 180,3 193,1 205,3 

Maamaks 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

Riigilõivud 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Laekumised majandustegevusest, sh 17,0 18,2 19,5 21,0 22,6 17,0 18,2 19,5 21,0 22,6 

Haridusasutused 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

elamu- ja komm 12,0 13,20 14,52 15,97 17,57 12,0 13,2 14,5 16,0 17,6 

Üüri ja renditulud 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Laekumised õiguste müügist 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Muu kaupade ja teenuste müük 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mittesihttoetused  176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

TF lg 2 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Muud tulud kokku 51,4 0,4 0,4 0,4 0,4 51,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

varade müük 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tulud finantsvaradelt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kalapüügiõigused 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Vormsi vallaeelarve kulud ja omafinantseerimisvõimekus 

Perioodil 2005-2010 on peamised kuluvaldkonnad Vormsi vallaeelarves 

haridus, järgnevad majandus (sh elamu- ja kommunaalmajandus) ning 
üldvalitsemine. Kulusid on 2011. aasta eelarves kavandatud kokku 1,32 
tuhat euro ulatuses, mis on ca 3 korda suurem kui eelnevatel aastatel. 

Kavandatud tulude maht kokku on 1,13 mln eurot, tulude ja kulude vahet 
finantseeritakse laenuga 100,5 tuhat eurot ning vabade vahendite 

suunamisega kulude katteks. Vabu vahendeid on 01.01.2011 seisuga on 
128,5 tuhat eurot.  

 

Joonis 30. Vormsi vallaeelarve kulud valdkondade lõikes (Allikas: 

Rahandusministeerium, Vormsi VV) 

2011. aasta kogukuludest moodustab 917 tuhat eurot so 69,3% 

majandusvaldkond. Võrreldes eelneva aastaga on majandusvaldkonna 
kulude maht suurenenud ca 9 korda – see on seotud ulatuslike 
investeeringute ja uurimis- ning arendustöödega, mida 

sihtfinantseeritakse põhiliselt riigisektori sihtasutuste poolt. 

Vormsi valla kuludest moodustasid majanduskasvu aastatel 2005-2008 

investeeringud 20-35%, majanduslanguse ja kulude kokkuhoiu surve 
tõttu 2009-2010 aastal investeeriti vähem ja investeeringud moodustasid 
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kuludest alla 10%. 2011. aasta eelarves on investeeringuteks kavandatud 
492 tuhat eurot so 37% kuludest.  

 

Joonis 31. Vormsi vallaeelarve kulud majandusliku sisu järgi (Allikas: 

Rahandusministeerium, Vormsi VV) 

Omavalitsuse jooksva investeerimisvõimekuse hindamiseks ja omavahel 
võrdlemiseks on Rahandusministeerium kasutusele võtnud koefitsiendi. 

Omafinantseerimisvõimekuse koefitsiendi arvutamisel võetakse arvesse 
üheltpoolt omavalitsuse põhitegevustulud1 ja teiselt poolt 
põhitegevuskulud2. 

Kui koefitsient on võrdne ühega (põhitegevustulud/põhitegevuskulud = 
1), siis omavalitsusel puudub võimalus võtta endale uusi kohustusi või 

teha investeeringuid jätkusuutlikult. Kui näitaja on alla ühe, siis 
omavalitsus on suuteline jätkama olemasolevaid kulutusi piirates, kogutud 

ressursse kasutusele võttes või müües omavalitsuse vara. Vastavalt 
kehtivatele seadustele laenu jooksvate kulude katteks võtta ei saa.  

Jätkusuutlikuks hindab Rahandusministeerium omavalitsust kui 

omafinantseerimisvõimekuse koefitsient on vähemalt tasemel 1,1 ehk 
teisisõnu omavalitsus on võimeline 10% oma vabatulude osas kulutama 

uutele tegevustele või tegema investeeringuid.  

Vormsi valla omafinantseerimisvõimekus on eelnevatel aastatel olnud hea 
varieerudes aastatel 2005-2010 vahemikus 1,01 kuni 1,21 ja rahas 

väljendatuna aastate lõikes 6 tuhat kuni 68 tuhat eurot. 2011. aasta 
eelarve alusel on omafinantseerimisvõimekuse koefitsient 1,29 ja 241 

tuhat eurot. 

                                                 
1 Põhitegevustulud – omavalitsuse tuludest kokku on maha arvatud tulud varade müügist, saadud 

sihttoetused investeeringuteks ja finantstulud;  
2 Põhitegevuskulud – omavalitsuse kuludest kokku on maha arvatud tehtud investeeringud, 
omavalitsuse sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks ja finantskulud (sh makstud intressid).  
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Joonis 32. Vormsi valla jooksev omafinantseerimisvõimekus (Allikas: 

Rahandusministeerium, Vormsi VV)  

 

Vormsi vallal 2011. aasta alguse seisuga võlakohustus pole. Eelarves on 
kavandatud KOIT–kava investeeringute omafinantseeringu tagamiseks 

võtta laenu 100,5 tuhat eurot so 18% planeeritud puhastuludest. 
Arvestades et tegemist on sildfinantseeringuga, siis kavandatud laen ei 
vähenda pikemas perspektiivis Vormsi valla võimet kaasata 

laenuressurssi, mis on maksimaalselt piiratud 60%3 puhastuludest. 

2011.aasta seisuga on Vormsi valla jooksev võimekus investeerida ja 

finantseerida uusi tegevusi ja projekte 241 tuhat eurot, koos varade 
müügi eeldatavate tuludega 292 tuhat eurot. Lisaks arvestades vabu 
finantsvahendeid ning vaba võlakoormust on 2011.aasta seisuga 

lisarahakaasamise, investeerimise ja uute tegevuste finantseerimise 
võimekus kokku 433 tuhat eurot.  

Tabel 16. Vormsi valla lisaraha kaasamise võimekus 

(tuhat eurot) 2010 2011 
Jooksev omafinantseerimisvõimekus koefitsiendi järgi 59 241 

Varade müük 2 51 

Omafinantseerimise võimekus koos tuludega varade müügist 62 292 

Vaba võlakoormus 269 304 

Kassa kasutusele võtmine 73 129 

KOKKU lisaraha kaasamise võimekus 343 433 

 
2011. aasta Vormsi valla jooksvat omafinantseerimisvõimet tõstavad 
ühekordselt mitmed europrojektidega saadud sihteraldised jooksvate 

                                                 
3 Valla- ja linnaeelarve seadus (redaktsiooni jõustumiskuupäev 13.02.2011 ja redaktsiooni kehtivuse 

lõpp 31.12.2011) sätestab kohaliku omavalitsuse võlakohustuste maksimaalseks lubatud piirmääraks 
60% sama eelarveaasta eelarve puhastuludest (VLES § 8 lg 1). Samas Kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seadus (redaktsiooni jõustumiskuupäev 13.02.2011) lubab teatud erisusi 
omavalitsustele võlakohustuste ülemmäära osas. § 34 lg 3 sätestab, et netovõlakoormus 
(võlakohustusest on lahutatud likviidsed varad) võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud 
aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada 
sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat; lg 4 sätestab, et kui käesoleva paragrahvi 
lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 
60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 
protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest; lg 5 sätestab, et netovõlakoormus võib 
ületada käesoleva paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära 
toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra. 
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kulude finantseerimiseks. Sihtfinantseeringud jooksvate kulude katteks 
välja jättes on Vormsi valla jooksev omafinantseerimisvõimekus 

negatiivne – koefitsient on 0,99, absoluutmahus -1 tuhat eurot. Seega 
2011. aasta investeeringud tulevad sisuliselt sihtfinantseeringute, varade 

müügi ja olemasoleva vaba jäägi arvelt ning olemasolevat jooksvat 
kulubaasi korrigeerimata ka järgnevatel aastatel. Võimekus kaasata 
laenuressursi on Vormsi vallal olemas, kuid selle reaalne kasutamine on 

piiratud. Kohalike omavalitsuste investeerimistegevuse finantseerimine 
laenuga on Rahandusministeeriumi poolt piiratud 2011. aasta lõpuni ja 

seda tähtaega võidakse ka pikendada. Vaid Euroopa Liidu 
struktuuritoetuse saamiseks vajaliku omafinantseeringu 
tagamiseks/sildfinantseerimiseks ning olemasolevate kohustuste 

refinantseerimiseks on lubatud laenamine. Seega laenuressursi 
kasutamise kaalumisel tuleb neid piiranguid arvestada.  

Vormsi valla jätkusuutliku majandamise tagamiseks ja investeeringute 
kaasfinantseeringute tagamiseks omavahenditest on järgnevatel aastatel 
vajadus praeguseid põhitegevuskulusid kärpida. Järgnevas tabelis on 

projitseeritud põhitegevuskulude maht ilma jooksvateks kuludeks 
ettenähtud sihtvahenditeta aastateks 2012-2015 vastavalt 

tuluprognoosidele arvestades omafinantseerimisvõimekuse koefitsienti 
väärtusega 1,1. 

Tabel 17. Vormsi valla põhitegevuskulude projektsioon 2011-2015 

  (tuhat eurot) 
eelarve Prognoos 

2011 2012 2013 2014 2015 

Positiivne 
stsenaarium 

Põhitegevustulud kokku ilma jooksvate sihtvahenditeta 458 469 484 500 515 

põhitegevuskulud ilma jooksvate kuludeta sihtvahendite arvelt 459 426 440 455 469 

Vahendid investeeringuteks -1 43 44 45 47 

omafinantseerimisvõimekuse koefitsient 0,99 1,1 1,1 1,1 1,1 

põhiteguskulude muutus saavutamaks omafin.võimekuse 
koefitsienti 1,1 

  -33 14 15 14 

põhiteguskulude nn lubatav kasv, %   -7% 3% 3% 3% 

  

Riski-
stsenaarium 

Põhitegevustulud kokku ilma jooksvate sihtvahenditeta 458 427 440 455 468 

põhitegevuskulud ilma jooksvate kuludeta sihtvahendite arvelt 459 388 400 413 426 

Vahendid investeeringuteks -1 39 40 41 43 

omafinantseerimisvõimekuse koefitsient 0,99 1,1 1,1 1,1 1,1 

põhiteguskulude muutus saavutamaks omafin.võimekuse 
koefitsienti 1,1 

  -71 12 13 13 

põhiteguskulude nn lubatav kasv, %   -15% 3% 3% 3% 

 
 

7. ARENGUKAVA ELLUVIIMISEGA SEOTUD 
RISKID JA NENDE MAANDAMISE 
VÕIMALUSED 

 

Arengukavas seatud eesmärkide saavutamise teel saab tuua esile 

järgmised olulised riskid ja võimalused nende maandamiseks:  
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 Rahaliste vahendite nappus kavandatu elluviimiseks nii 
vallaeelarves kui ka tagasilöögid projektidega kavandatud 

välisrahastuse hankimisel. 

Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:  

 Vallaeelarvesse tulude laekumiseks jõupingutuste tegemine 
(vallavara parem majandamine, osutatavate teenuste hindade 
korrigeerimine jms); 

 Konservatiivne eelarvepoliitika, säästva arengu põhimõtete 
järgimise stimuleerimine (energiakokkuhoid, vahendite 

heaperemehelik kasutamine jms); 

 Projektide koostamiseks kompetentsi suurendamine, 
projektijuhtimise võimekuse tõstmine ja lobitöö rahastajate hulgas. 

 Vormsi kogukonnas erimeelsused, mille tulemusena projekte 
välisrahastuse taotlemiseks ei suudeta esitada ja koostöövalmiduse 

puudusel välispartnerid ei ole huvitatud ühistööst.  

Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:  

 Koostöö suurem eesmärgistatus ja ühistööga loodud väärtuste 

teadvustamine ja kasutamine võimalikult kõigi vormsilaste 
elukvaliteedi parendamiseks; 

 Ühissündmuste läbiviimine, tolerantsuse ja koostööoskuste 
arendamine, regulaarsed avalikud dialoogid Vormsi saare 

arengulistes küsimustes; 

 Üldtunnustatud põhiväärtuste ausse tõstmine. 

 Loodusreostuse oht, inimtegevuse koormuse kasvust tulenev 

negatiivne mõju looduskeskkonnale. Põhjuseks tarbijalik 
suhtumisest looduskeskkonda ja hooletu käitumine. Tehnoloogiliste 

lahenduste kasutamine igapäevases elukorralduses suurendab 
võimalikke inimese eksimusega seotud riske.  

Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:  

 Säästva arengu põhimõtete range järgimine inimtegevuses, 
keskkonnariskide teadvustamine ja ennetavate meetmete 

rakendamine riskide maandamiseks, kriisireguleerimisplaani 
olemasolu ja õppuste läbiviimine; 

 Külastajatevoogude organiseeritud juhtimine, turismialase 

infrastruktuuri parendamine; 

 Keskkonnanõuete täitmise järelvalve tugevdamine, vastutuse 

suurendamine elanike käitumises ja ettevõtete tegevuses; 

 Inimeste keskkonnateadliku käitumise propageerimine ja selle 
omaksvõtmine; 

 Valla arengu kavandamise ja planeerimistegevuse 
teadmistepõhisus, tegevuste keskkonnariskide hindamine. 

 Valla maine langusega seotud ohud, mille põhjusteks poliitikute ja 
elanike usaldamatus, kitsastest grupihuvidest lähtuvate otsuste 
tegemine ja katteta lubaduste väljakäimine. Kogukonnas dialoogi 
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puudumine ja erimeelsused huvigruppide vahel pärsivad valla stabiilse 
arengu ja investeeringud. 

 
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks: 

 Vallavolikogu ja –valitsuse järjekindel avalikest huvidest 
kantud valla kestlikkust suurendav kaalutletud otsuste 
langetamine; 

 Vallajuhtide aus ja avameelne suhtlemine elanikega, 
saarerahva ja suvevormsilaste kaasatus valla 

otsustusprotsessidesse; 

 Valla mainekujundusega tegelemine, Vormsi positiivse 
kuvandi laiendamine ja investeeringud elukvaliteedi 

kindlustamisse. 

 

Riskide maandamisega tegeletakse valla juhtimises ja neid võetakse 
arvesse arengukava seire läbiviimisel.  
 

8. ARENGUKAVA SEIRE JA AJAKOHASTAMINE 

Arengukava seire toimub kord aastas ja selle käigus koostatakse ülevaade 
arengukava elluviimise senisest käigust, aktualiseeritakse valda 
iseloomustav statistiline materjal ning olukorrast tulenevad 

probleemipüstitused ja arenguvajadused. Hinnatakse arengustrateegia 
elluviimise edukust ja saavutusi, täpsustatakse valla arengumudelit, 

strateegilisi tegevusi ja investeeringute objekte ning prioriteetseid 
projekte. Analüüsitakse eelarvepoliitika seisukohti, arengukava täitmise 

riske ja nende maandamise võimalusi. Iga aastaselt koostatakse nelja 
aasta tegevuskava ja seotakse see Vormsi valla eelarvestrateegiaga. 
 

Arengukava esitatakse Vormsi vallavalitsuse poolt Vormsi vallavolikogule 
iga aasta augustis. Kui Vormsi vallavolikogu peab arengukava muutmist 

vajalikuks, teeb ta vallavalitsusele ülesandeks kuulutada välja arengukava 
uue redaktsiooni avalik väljapanek. Arengukava muutmiseks loetakse 
olukorra analüüsi, visiooni ja arengumudelis esitatud eesmärkide sisulisi 

muutusi, investeeringute lisamist, mis oluliselt muudavad vallaeelarve 
tasakaalu.  

 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab volikogu iga 
aasta 01. oktoobriks arengukava läbi vaatama ja kinnitama. Vormsi 

vallavolikogu poolt kinnitatud valla arengukava avalikustatakse valla 
interneti kodulehel ja koopia edastatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusele Siseministeeriumile ja Lääne maavanemale. 
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