Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna ja
Eesti Keskerakonna
KOALITSIOONILEPING

Saaremaa vallas
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond ja Eesti
Keskerakond (edaspidi Koalitsioon) kinnitavad üheskoos ja üksmeeles
oma tahet ja valmisolekut võtta endale 15. oktoobril 2017. aastal valitud
Saaremaa valla volikogu tööperioodiks vastutus Saaremaa valla hea
käekäigu, jätkusuutliku arengu ja tuleviku eest. Osapooli kannustab
soov muuta Saaremaa haldusreformi järel terviklikuks harmooniliselt
toimivaks omavalitsuseks, mis on Läänemere regioonis tuntud
elukeskkonna kvaliteedi, tänapäevaste õppimisvõimaluste ja
edasiviivate ideede poolest nii ettevõtluses, kultuuris kui ka
sotsiaalvaldkonnas.
Selle
eesmärgi
saavutamiseks
sõlmivad
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond ja Eesti
Keskerakond koalitsiooni, milles kõik osapooled annavad oma panuse
seatud eesmärkide saavutamiseks.
Koalitsiooni tegevuskava aluseks on kõikide käesoleva lepingu
osapoolte vahel kooskõlastatud programmilised seisukohad, milles on
arvestatud 1. detsembril 2016. aastal alla kirjutatud Saaremaa
omavalitsuste ühinemislepinguga.
(www.saaremaavald.ee/wp-content/uploads/2017/04/Ühinemisleping.pdf)

1. EESMÄRGID
1.1. Parem haldus ja suurem võimekus.
1.1.1. Tagame Saaremaa valla tulemuslikuks ja efektiivseks toimimiseks vajalike protsesside
avatud ja professionaalse juhtimise, kaasates asjatundjaid ning kasutades kaasaegseid
tehnoloogilisi võimalusi.
1.1.2. Oleme arvestatav koostööpartner ja uute algatuste eestvedaja, kelle hääl maksab nii
Eestis kui Läänemere regioonis, ning seisame alati Saaremaa huvide eest.
1.2. Tugevam kodanikuühiskond.
1.2.1. Toetame kogukonna võimekust ja tahet ise kohalikku elu korraldada ning loome
elanikele võimalusi valla elu korraldamisel eri tasanditel kaasa rääkida.
1.2.2. Loome eeldused osavalla- ja kogukonnakogude käivitumiseks ja tõhusaks tööks.
Pädevad teenuskeskused peavad tagama valla efektiivse kohaloleku piirkondades.
2. KURESSAARE STAATUS
Toetame Kuressaare linnalise elukeskkonna arendamist ja moodustame Saaremaa Vallavolikogu
juurde Kuressaare linna komisjoni.
3. HARIDUS
3.1. Toetame laste individuaalsete eelduste ning vajaduste arvestamist laste- ja
haridusasutustes.
3.2. Arvestame haridusvõrgu korrastamisel erivajadustega lastega nii lasteaedades kui
koolides. Loome hariduslike erivajadustega laste, sh. andekate õpilaste õppeks
mitmekesisemad võimalused, sh koostöös riigiga ka kutsehariduses.
3.3. Komplekteerime vajadusel lasteaiarühmad ja algklassid väiksema laste arvuga.
3.4. Tagame vajadusel suveperioodil lasteaia- või hoiurühmakohad.
3.5. Väärtustame kõiki haridustöötajaid ja tõstame vallalt palka saavate pedagoogide ja
tugispetsialistide töötasu järk-järgult võrdseks palkadega, mida riik maksab samaväärse
töö eest.
3.6. Tagame kvaliteetse põhihariduse, luues õpetajate töö- ja arenguvõimaluste väärtustamise
kaudu kaasaegse, õpilaste ja õpetajate vajadusi toetava õpikeskkonna.
3.7. Toetame Kuressaarde kaasaegse, inspireeriva ja kohalikku identiteeti arvestava
õpikeskkonnaga riigigümnaasiumi rajamist ja Orissaare gümnaasiumi jätkamist ning
säilitame Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi munitsipaalkoolina.
3.8. Toetame koostöös riigi ja ettevõtjatega gümnaasiumis rakendusõppesuundade loomist
kooskõlas tööturu vajadustega.
3.9. Kindlustame vajaduspõhiselt piirkondade õpilastele õppeperioodiks majutuskohad.
3.10. Toetame kõrghariduse omandamise võimalust Saaremaal ning saarelisest eripärast
tulenevat teadus- ja arendustegevust.
3.11. Toetame kodulähedase haridusasutuste võrgu säilimist.
3.12. Toetame elukestvat õpet Saaremaal.
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4. HUVIHARIDUS, HUVITEGEVUS JA NOORSOOTÖÖ
4.1. Toetame huvihariduse kättesaadavust ja parandame tegevuse mitmekesistamist.
4.2. Loome väljaspool Saaremaad õppivatele noortele toetusfondi.
4.3. Leiame koostöös noortekeskustega noortele suvised töökohad ja võimalused
tööpraktikaks.
4.4. Toetame algatusi, mis avardavad noorte valikuid vabaaja sisustamiseks.
5. KULTUUR
5.1. Säilitame olemasoleva rahvamajade võrgu ning toetame ja arendame nende tegevust
vähemalt senises mahus.
5.2. Väärtustame kõiki kultuuritöötajaid ja tõstame võimalusel kultuuritöötajate palka, et see
jõuaks Saaremaa vallas samale tasemele riigi kultuuritöötajate palgaga.
5.3. Jätkame rahvakultuurikollektiivide toetamist, kultuuripreemiate ja stipendiumite
väljaandmist ning traditsiooniliste ja uute ürituste ja projektide toetamist.
5.4. Viime maapiirkondade identiteedi ja jätkusuutliku külaelu tugevdamiseks kaasava eelarve
põhimõtted ka piirkondlikule tasandile.
5.5. Toetame ajalooliste pühakodade ja -paikade säilitamist ja renoveerimist.
5.6. Toetame loomemajanduse potentsiaali arendamist Saaremaal.
5.7. Jätkame traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist, arvestades paikkondliku
kultuuriruumi eripära ja traditsioone.
5.8. Toetame maaraamatukogude tegevuse jätkamist ja teenuste arendamist.
6. SPORT JA VABA AEG
6.1. Kujundame eraspordiklubide ja huvihariduse rahastamiseks ühtsed mudelid ja vastavad
korrad.
6.2. Tõstame eraspordiklubide toetust.
6.3. Jätkame piirkondade vaheliste spordivõistluste ja -mängude korraldamist.
6.4. Tagame traditsioonilistele spordiüritustele valla eelarvest kindla toetuse.
6.5. Arendame olemasolevaid tervisespordirajatisi ja rajame uusi.
7. SOTSIAALHOOLEKANDE KORRALDAMINE
7.1. Tagame sotsiaalteenuste ja -toetuste, sh erihoolekandeteenuste kodulähedase ja lihtsa
kättesaadavuse. Arendame olemasolevaid teenuseid, töötame välja ühtsed
kvaliteedimudelid.
7.2. Teeme koostööd ning toetame ettevõtteid ja kodanikuühendusi, kes osutavad teenuseid
eakatele, toimetulekuraskustega ja puudega inimestele.
7.3. Väärtustame kõiki sotsiaaltöötajaid ja tõstame järk-järgult sotsiaaltöötajate palka.
7.4. Panustame lastega seotud probleemide ennetustöösse ja lahendamisse.
7.5. Muudame hästi toimivaks ja tulemuslikuks sotsiaal-, haridus- ja tervisevaldkonna
omavahelise koostöö.
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8. RAHVATERVIS JA TERVISEDENDUS
8.1. Toetame tervislike eluviiside propageerimist ja elukestvat tervisedendust ning selleks
tingimuste loomist.
8.2. Seisame selle eest, et Saaremaa valla elanikele oleks kättesaadav õigeaegne ja kvaliteetne
tervishoiuteenus ning transport tervishoiuasutusse.
9. TÖÖHÕIVE
9.1. Teeme koostööd tööandjate, haridusasutuste, riigiasutuste ja töövõtjatega ning osaleme
koostöövõrgustikes, et suurendada oskustööjõu olemasolu saarel.
9.2. Loome tugisüsteemi „Ela, õpi ja tööta Saaremaal“, et suurendada motivatsiooni elada,
õppida ja töötada Saaremaal.
10. KÜLALIIKUMINE JA KOOSTÖÖ KODANIKUÜHENDUSTEGA
10.1. Toetame külaseltside ja kodanikuühenduste tegevust.
10.2. Jätkame Saaremaal traditsiooniliste külaliikumisega seotud tegevuste ja ürituste toetamist,
arvestades kohalikku eripära.
11. ELAMU-, KOMMUNAAL- JA JÄÄTMEMAJANDUS
11.1. Toetame koostöös ettevõtjatega vajaduspõhist üürikorterite rajamist.
11.2. Tagame
kõikides
piirkondades
ratsionaalse
ja
majanduslikult
otstarbeka
kommunaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse, sh teede korrashoid, lumetõrje ja
prügivedu.
12. TRANSPORT (ÜHIS- JA KOOLITRANSPORT)
12.1. Seisame saarlaste vajadustele vastavate parvlaeva- ja lennuühenduste eest, et suureneks
hanketingimuste koostamisel ja ühenduste korraldamisel kaasarääkimise võimalus.
12.2. Arendame vajaduspõhist transporti Saaremaal, lähtudes praktilistest vajadustest sotsiaalja haridusvaldkonnas.
12.3. Toetame uute ühenduste loomist (bussi-, laeva- ja lennutranspordis).
12.4. Optimeerime ja kaasajastame tehnoloogiliselt olemasoleva transpordisüsteemi ja
rakendame jagamismajanduse põhimõtteid.
13. ELUKESKKOND (KOHALIKUD TEED, TÄNAVAD JA HALJASTUS)
13.1. Kujundame loogilised teede hoolduspiirkonnad, investeerime oluliselt rohkem teede
remonti ja viime tihedama kasutusega teed mustkatte alla.
13.2. Toetame kodanikuühendusi ja ettevõtteid Saaremaa vajadusi arvestava tänapäevase
(lemmik)loomade varjupaiga ja kalmistu rajamisel.
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13.3. Jätkame ja arendame avalikus kasutuses olevate puhke- ja rohealade korrastamist ja
korrashoidu.
13.4. Tegutseme selle nimel, et säiliksid Saaremaale omased looduskooslused ja otsime koos
riigi ja spetsialistidega lahendusi kinnikasvavate merelahtede, väina ja jõesuudmete
olukorra parandamiseks.
14. TURVALISUS
14.1. Toetame turvalisust suurendavaid kodanikualgatusi ja teeme koostööd partneritega.
14.2. Parandame vägivallavastast ennetustööd, nulltolerants vägivalla suhtes.
14.3. Korraldame regulaarseid kohtumisi ja õppusi politsei, päästeameti, vabatahtlike päästjate
ja teiste turvalisust tagavate organisatsioonidega ning toetame igati nende tegevust.
14.4. Jätkame teavitustööd alkoholi ja mõnuainete tarvitamise kahjulikkusest.
15. TURUNDUS
15.1. Turundame Saaremaad rahvusvaheliselt kui turismi- ja puhkusesihtkohta, kasutades
tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi.
15.2. Käivitame rahvusvahelise Saaremaa tutvustamise ideekonkursi.
15.3. Planeerime turistide huvidega, arvestades Saaremaa sise- ja välisühendusi.
15.4. Tutvustame Saaremaad kui innovaatilist inim- ja keskkonnasõbralikku saart, kus on hea
elu- ja töökeskkond. Kasutame selleks kõiki infokanaleid ja -võrgustikke.
15.5. Motiveerime koostöös kõikide huvigruppidega algatama sügis-talviseks perioodiks ideid
ja üritusi, mis tooks saarele rohkem külalisi.
16. MAJANDUS, RAHANDUS JA EELARVE
16.1. Osaleme Saaremaa ettevõtete ekspordivõimekuse edendamisel, kasutades selleks
olemasolevaid riiklikke ja rahvusvahelisi turundusviise ja -kanaleid.
16.2. Tunnustame koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liiduga ettevõtluse parimaid ja loome uusi
tunnustamise vorme.
16.3. Korrastame vallale kuuluvate ettevõtete ja asutuste tegevused, lähtudes Saaremaast kui
tervikust.
16.4. Lähtume eelarve kujundamisel Saaremaa kui terviku tasakaalustatud arengust.
17. INVESTEERINGUD
Võtame aluseks Saaremaa kohalike omavalitsuste ühinemislepingus kokkulepitud
investeeringute kava, jälgides piirkondade vahel kokkulepitud investeeringute proportsioone.
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18. LEPINGUOSALISTE NIMED JA ALLKIRJAD
Kuressaare linnuse kapiitlisaalis 27. oktoobril 2017

SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA nimel:

MADIS KALLAS
MARILI NIITS
KAIRIT LINDMÄE
TÕNU TEDER
HANNES HANSO
PRIIT PENU
RAIMU AARDAM
TAMBET KIKAS
LIILIA EENSAAR
AARE MARTINSON

EESTI REFORMIERAKONNA nimel:

KALLE LAANET
URVE TIIDUS
JAANUS TAMKIVI
TIIU ARO
TIIT RETTAU
TIINA LUKS
LY KALLAS
ANDRES TINNO

EESTI KESKERAKONNA nimel:

MIHKEL UNDREST
ENN EESMAA
AIVAR ARU
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