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Maakondliku liikluskomisjoni moodustamine" muutmine
Saaremaa Vallavalitsus moodustas 9. mai 2018. a korraldusega nr 2-3/463 „Maakondliku
liikluskomisjoni moodustamine“ maakondliku liikluskomisjoni lähtudes Maanteeameti
ettepanekust ning Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2017. a korraldusega nr 54
„Liiklusohutusprogrammi 2016-2025 ja liiklusohutusprogrammi 2016-2025 elluviimiskava
aastateks 2016-2019 heakskiitmine“ kinnitatud liiklusohutusprogrammist aastateks 2016-2025.
Maanteeamet on seoses asutuse sisese struktuurimuudatusega pöördunud Saaremaa
Vallavalitsuse poole taotlusega maakondliku liikluskomisjoni koosseisu muutmiseks.
Lähtudes eeltoodust ja Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2017. a korraldusest nr 54
„Liiklusohutusprogrammi 2016-2025 ja liiklusohutusprogrammi 2016-2025 elluviimiskava
aastateks 2016-2019 heakskiitmine“ ning võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri
2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 30 lõiked 1 ja 3 ja Saaremaa
Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a otsuse nr 24 „Nõusoleku andmine omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavate ülesannete täitmiseks võtmiseks ja koostöökokkuleppe heakskiitmine“ ja Saaremaa
Vallavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 „Saare maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavate ülesannete täimise delegeerimine“ § 1, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Moodustada maakondlik liikluskomisjon, kelle ülesanneteks on:
1.1.aidata kaasa ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis
tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku
mõju vähendamise;
1.2.partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd
nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks;
1.3.kohalike teede liiklusohtlike kohtade ohustamiseks eraldatud vahendite kasutuse,
objektide ja nende ohutumaks ehitamise prioriteetsuse üle otsustamine.
2. Nimetada komisjoni esimeheks Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna
juhataja, aseesimeheks Maanteeameti Lääne regiooni strateegilise planeerimise juht ja
liikmeteks:
2.1.Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja;
2.2.Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert;
2.3.Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna teede peaspetsialist;
2.4.Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna teespetsialist;
2.5.Muhu vallavanem;
2.6.Politsei- ja piirivalveameti Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht;
2.7.Päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juhataja;
2.8.Metra AP OÜ juhataja.
3. Käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

4.
5.
6.
7.
8.

3.1.kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste lahendamisele riigi- ja
omavalitsusasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala
asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid;
3.2.moodustada töörühmi.
Komisjonil kinnitada oma töökord.
Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonnal tagada komisjoni tehniline
teenindamine.
Komisjoni esimehel esitada Saaremaa Vallavalitsusele üks kord aastas 1. juuliks
informatsioon komisjoni töö kohta.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates
korralduse teadasaamise päevast.
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