ARENGUKAVA KOHTUMISTEL ETTEPANEKUD, LAHENDATAKE JOOKSVALT
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Majandus

Ettepanek/küsimus

Uuekalda, Pikamaa tee – kas on plaan
võõrandada kergliiklustee osa maast?
Tammiste küla kergliiklustee silla piirded,
talvel lumesahk sõitis sillal kaared mõlki ja
püsti ohtlikud metallotsad.
Tammiste lasteaia tagune mets, kas selle
mahavõtjal ei ole kohustust ala
korrastada? Hetkel on seal songermaa.
Lisaks kogunevad seal sadeveed.

Tammiste

Majandus

Tammiste

10 Majandus

Tammiste
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Ühistranspor
t
Tammiste
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Sport/turvali
sus
Tammiste

6

Majandus

Kilksama

Kilksama Valve peatuses puudub
tänavavalgustus.
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8

Majandus
Heakord

Are
Suigu

Suurfarmi tee pindamine.
Muruniitmine Suigus.

Majandus

10 Majandus

11 Majandus

Suigu

Are

Are

Uuekalda, Pikamaa tee – maade
võõrandamine (sundvaldused) on
kergliiklustee osas töös. Käib eskiisi
koostamine.
Maanteeametit on teavitatud.
Vallal ei ole hooba sundida omanikku peale
raiet ala korrastama. Vaatame üle truubi
teema – kas truup on korras, veed
kogunevad. Praeguseks hetkeks on omanik
juba truubid puhastanud ja vesi ei tohiks
enam koguneda.

Tammiste keskuse sees kergliiklustee lõik
ilma piirdeta. Lapsed jooksevad üle tee,
Maanteeametit on teavitatud.
liiklusohtlik olukord.
Liiklusohtlik olukord Kellukese teel. Lapsed
sõidavad kõrvalteedelt ratastega ette, aiad Kellukese teel lisame neoon põhjad
kõrged, nähtavaus piiratud.
märkidele "50" ja "lapsed teel".
Kas on lootust nr 13 bussi Tammiste uude
ossa saabumist? Selgitus: lapsed käivad
Rääma koolis, nr 16 jääb kooli juures
maha, siis teeb suure tiiru linnas ja siis
alles koju.
Tammiste coopi taga veevõtukoht. Seal
käiakse ujumas, kas seal võiks olla
päästepüstak (päästerõngaga)?
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Hetkeseis (30.10.2020)

Suigu bussipeatuse korrastamine
Veetrassi kaev, mis asub Kooli 9 kinnistu
piiril. Tekkinud on kõrgendik. Vesi ei voola
normaalselt ära
Truup, mis on meie teeotsa all, on suure
tõenäosusega umbes. Teine truup
Koolimaja teel (tagumine sissesõit). (Kooli
tn 9 ja 7 mahasõidud)

Ettepanek kasutada nr 39 maaliini, mis käib
ka Rääma kooli juurest läbi. Nr 13 käib
vanas osas, nr 16 uues. Valla poolt suhtlus
käib PÜTK-ga bussiaegade ja –liikluse osas.

Paigaldatakse kevadel 2021.
Oti teel Tammiku AÜ-st kuni Pähklini
tänavavalgustus olemasolevate postideletehtud. Sealt edasi kuni Valve
bussipeatuseni osa on projekteeritud ja
rajamisel.
Tegemist on tee teise osaga, mis läheb
töösse 2021 aastal.
Info edastatud vastavale spetsialistile.
Suigu bussipeatuse alus 2021 ja vajadusel
ootepaviljoni jooksev uuendamine.
Kraavide hoolduse jooksvate tööde
nimekirjas.

Kraavide hoolduse jooksvate tööde
nimekirjas.
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Teed/tänava
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Koolimaja tagune kalda serv vajub.
Kaldaojale on vaja kaldakindlustust.

Kaldakindlustuse vajadus puudub, vaja
eemaldada vana kindlustus ja kallas
korrastada.

Teadatetahvlid
Juba töös
Tänavavalgustus Are kooli juures – ei tööta
normaalselt, reguleerimata või andur on
korrast ära. Vahel põleb ka valges
Tegemist on anduri omapäraga.
Tuletõrjeveevõtu koht.
Kaugele Virula tänava valgustus läheb? Kas
ulatub Metsa tänavani? Praegu on kooli
ees pime.
Millal vana Tori vallamaja all olev sild vette
lastakse. Lapsed käivad juba ujumas
Kas on Tori-Selja kergliiklustee hooldamise
leping? Metsa vahel sodi koguneb teele.

Rajatakse 2 tuletõrjeveevõtukohta.

Kas Sindi väliujulas vetelpääste tuleb või
ei?
Kas ujumisõpetus tuleb Sindi väliujulas sel
aastal?
Karja ja Raudtee tn nurgal asuv hoone ja
kinnistu.

Volikogu otsustas mehitatud vetelpääste
kasuks. Hangitud on teenus 2020-2021 (2 a)

Tänavavalgustus läheb Metsa tänavani.
Projekt on valmis, rajamine 2021.
Töö teostati mõned päevad peale
arengukavakohtumist.
Hetkel on hooldus tellitud 2x aastas ja
hooldust ei tihendata.
Tegemist on arhiterktuuri võistlustööga ja
muuta saab projektist 5 aasta möödumisel
ja arhitekti nõusolekul. Saame lisada
Kas Tori bussijaam on sobiliku välimusega haljastus, et hoone paremini
või peaks selle katma sobivama
keskkondasulanduks, info on edastatud
materjaliga?
keskkonnaspetsialistile.

Ujula tee saab korda?
Aru teel tänavavalgustuse pikendamine (12 lampi)
Bussiliiklus hõre, suvel busside ajastus
vale. Päeval võiks tulla veel üks buss.
Paljud ei kasuta praegust bussi, sest see
teeb pika tiiru Eametsast läbi.
Nr 40 buss võiks olla ringliikluses. Sellega
oleks koolitransport ka lahendatud.
Transport otse Sinti, mitte läbi Pärnu, vaid
otse.

Tuleb, 2 grupi asemel 4 gruppi.
Munisuskaitseamet saab teha ettekirjutuse.
Vald saab krundi heakorra poolt survestada.
Supluse tee on korda tehtud.
Tööplaanis.

Vald suhtleb PÜTK-ga.
Kilksamalt on hommikuti otse ühendus
loodud Sinti ja peale kooli otse Sindist
Kilksamale.

Lilleste kurv (Urge poole) on ohtlik, võiks
pikendada 70 km/h ala Urge poole (Oti tee
ots sisse kuni Koidula taluni).
Vald teeb ettepaneku Maanteeametile.
Asula märk peaks olema Oti teel, et
Asula märgid (koos 70 märgiga) on
vähendada kihutamist.
paigaldatud.
Oti teel sadeveed seisavad kraavis, kraavid Kraave on puhastatud, eesvoolud on RMK
umbes.
omad ja vastav info on RMK-sse edastatud.
Kilksama tänavavalgustus on AK olemas,
Tänavavalgustus puudub või on puudulik, aga jooksvalt lahendatakse äras el aastal Oti
lapsed pimedas teel, ohtlik.
tee osaline valgustus.

Areng/plane
33 erimine
Kilksama

Hetkel riigitee, tee antakse vallale üle, peale
seda paigaladatakse märgid.
Osa rahvast oli kohapeal sellele mõttele
vastu. Proovime teisi ohutuse meetmeid
liiklusmärgid ja koostöö politseiga. Politsei
on teavitatud.
Signe Rõngas selgitab protsessi inimeste
avaldused+sundvaldused vajadusel. Vald on
võtnud käsunduslepinguga tööle eraldi
inimese. Mis saab olemasolevatest
veetrassidest, mis on teede all, mis vallale
üle antakse? S.Rõngas: võimalik nii ka
vallale üle anda või siis endale jätta. Need
teed, mis lähevad vallale, saavad mustkatte.
Praguseks on 1 osa on vallale üle antud
Kuidas toimub valla poolt vallala teede üle (Kasesalu, Kaselehe, Kaseoksa, Kaseurva andmise korraldamine?
avalikuks teeks seatud sundvaldus) ja lõik
Vana-Männiku teel.

Korrakaitse/
34 Turvalisus
Kilksama

Mis võimalused on vallal sundida
omanikku oma kinnistut korrastama?
Kaasikukaare tee 1 – lahtine kaev!
Tammiku tee 51 – rehvid hunnikus.

31 Majandus

Kilksama

Korrakaitse/
32 Turvalisus
Kilksama

Ja Kilksama teel asulasse sissesõidul peaks
olema ka asula märk.
Oti teel kihutatakse, võiks kaaluda „lamava
politseiniku“ ehk kiirustõkise paigaldamist.
Teine ettepanek oli Tulbi teele panna
„lamav politseinik“.

Areng/plane
35 erimine
Kilksama

Vald sekkub vaid juhul kui on tungiv
vajadus. Meie korrakaitse spetsialist vaatab
üle ja kaevu puhul vajadusel katab vald selle
seni kuni omanikuga suheldakse.
Siin kehtib vaid üldplaneering,
Kas vallal on mingeid piiranguid või
detailplaneeringut ei ole. Vastavat
kitsendusi, mis reguleerivad püstitatavaid seadusele väljastab vald ehitusloa või hooneid, naabri aia kõrgust jms?
teatise.

36 Keskkond

Kilksama

Pakendi konteinerid sinna, kus hetkel on
klaasikonteiner (Tiglitsa peatus) + tihedam Pakendi konteiner on Tiglitsa bussipeatuse
tühjendus.
juurde paigaldatud.

37 Majandus

Kilksama

RMK kraavide eesvoolud puhtaks.
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Maj/
Haridus

Tori (Selja)

AVALIKUSTAMISEL LISANDUNUD
Kas Lennuvälja teed ei ole plaanis ei
pinnata ega parandada? Mis sellest teest
siis saab või kes sellega tegeleb?
Eelmine aasta lubati korda teha, aga siiani
tegemata.
Pikanõmme-Selja teel asuvate tiikide
ümbrusesse (aadressiga Surju metskond
12) puhketaristu kavandamine ja
väljaarendamine.
Luua Seljal laste mänguväljak (ÜP
ettepanekute kaardil korterelamute juurde
märgitud). Olemasolevad atraktsioonid
vanad ja vajavad välja vahetamist. Lisaks
on korvpalli- ja jalgpalliplats, mõlemad
väga halvas olukorras.

Kraave on puhastatud, eesvoolud on RMK
omad ja vastav info on RMK-sse edastatud

Tee, mida riik üle ei võta (kat:
80901:001:0318) teostatakse veel sügisel
jooksvat remonti. Kapitaalsem remont jääb
järgmisse eelarveaastasse.

Päästepüstakud rajatakse juba 2021 kui
RMK-lt saadakse kooskõlastus.

Valla maal asuva korvpalliväljaku
rekonstrueerimine võetakse jooksvate
tööde nimekirja.

