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Eesti Saarte Kogu Üldkogu pöördumine
Eesti Saarte Kogu arutas oma Muhu Üldkogul saari, eriti väikesaari puudutavaid küsimusi ning pöördub
Eesti Riigikogu ja ministeeriumide poole järgmiste probleemidega, millele ootame kiireid lahendusi:
Väikesaarte transpordiühendused on sattunud löögi alla! Ruhnul ei ole regulaarset laevaühendust, üleveo
hinnad Piirissaarele on selgelt liig kallid selleks, et oleks tagatud sotsiaalsed teenused ning kogukond
saaks normaalselt arendada ettevõtlust. Abruka ja Prangli postipaadid, mis hangiti eelmise Saarte
programmi toel, peavad hinnanguliselt vastu veel 1-2 aastat. Praegune olukord näitab selgelt, et riik peab
ehitama sobilikud laevad ja leidma neile operaatorid, et tagada regulaarne juurdepääs Eesti asustatud
väikesaartele ja vältida ettevõtja poolset survet riigi- ja vallaeelarvele.
Eelnevaga haakub väikesaarte elanike ja külastajate meditsiinilise turbe tagamine. Traagiline juhtum
Naissaarel näitab, et koostöö eri ametkondade vahel ei toimi piisava operatiivsusega inimelude
päästmiseks. Eelnev hea koostöö päästeameti ja kiirabi vahel parameedikute kasutamisel on nüüdseks
lahustunud ametkondlike ümberkorralduste jadas, jättes väikesaarte elanikud hädakorral vajaliku
arstiabita.
Teiseks tõsiseks probleemiks on kujunenud, eriti saartel, aga ka mandril, puugihaiguste äge sagenemine.
Nii vaktsineerimine, õigeaegne diagnoosimine kui ravi puugihaiguste puhul on väga kallis ning selgelt
peredele ülejõu käiv. Puukborrelioos tekitab suurt ohtu täies elu- ja tööjõus inimestele, suurendades
Haigekassa väljaminekuid. Puugihaiguste vaktsiini ja ravimite hind peab olema madalam.
Energeetika on vaieldamatult tähtsaim lähi-aastakümnenditel Eesti arengut mõjutav tegur, mis vajab nii
ekspertide, poliitikute kui kogu elanikkonna kaasamist diskussioonidesse lahenduste leidmiseks.
Läbitöötamata ideede esitamine kindlate plaanide pähe ei tule kasuks Eesti riigi tasakaalukale arengule.
Selgeks näiteks on tuumajaama rajamise teade Suur-Pakrile kui otsustatud projekt. Arvestamata on jäänud
aga logistilised, geoloogilised, looduskaitselised ning turvaprobleemid, seda nii ehitamise kui
ekspluateerimise ajal. Eesti Saarte Kogu leiab, et põhitähelepanu tuleb lähiaastatel pöörata
energiasäästule, mis ekspertide hinnanguil võimaldaks säästa kuni poole praegu kulutatavast energiast.
EL Amsterdami lepingu sätestab saared kui vähem soodsad piirkonnad majandusliku ja sotsiaalse arengu
aspektist. Seetõttu leiame, et Saarte toetusprogramm tuleb taastada. Programm võimaldaks võtta tööle
väikesaarte spetsialisti sarnaselt Soomele, kes koordineeriks saarte arengule suunatud ühisprojektide
koostamist.
Eesti Saarte Kogu on veendunud, et hea koostöö riigi-, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna vahel on Eesti
arengu tagatis. Sellist head koostööd soovides,
Tarmo Pikner
Eesti Saarte Kogu eestseisuse esimees
Reet Kokovkin, eestseisuse liige
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