VALIMISLIIDU MEIE PANDIVERE, EESTI REFORMIERAKONNA, EESTI KESKERAKONNA
JA ERAKONNA ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU KOALITSIOONILEPE ÜHISEKS
TEGUTSEMISEKS VÄIKE-MAARJA VALLAS AASTATEL 2017-2021.
Koalitsioonileppe allakirjutanud osapooled deklareerivad ühist koostöötahet ja valmisolekut viia ellu
kokkulepitud ühise tegutsemise põhimõtted Väike-Maarja valla arendamiseks ning võtta nende
elluviimisega kaasnev vastutus alanud kohaliku omavalitsuse valimisperioodil. Koalitsioonilepe tugineb
valimisprogrammidele 15. oktoobri 2017. aasta Väike-Maarja vallavolikogu valimisteks.
Partnerlus ja vallaelanike huvidega arvestamine on meie edasise tegevuse aluseks, sest meie valla suurimaks
rikkuseks on siin elavad inimesed.
Tegutseme selle nimel, et kõik valla elanikud tunneksid sidet koduvallaga. Aitame kaasa Väike-Maarja valla
ja kogu Pandivere piirkonna terviklikule arengule.

KOOSTÖÖ ja JUHTIMINE
 Volikogu ja vallavalitsus peavad oluliseks dialoogi erinevate huvigruppide vahel ning arvestavad
otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel võimalikult paljude seisukohtadega.
 Vallavolikogu komisjonide ja vallavalitsuse moodustamisel arvestame piirkondliku esindatuse
põhimõtteid.
 Korraldame vallavolikogu istungeid valla erinevates piirkondades.
 Ehitame üles valla uut tervikut arvestava juhtimisstruktuuri läbi valdkondliku juhtimismudeli ja
teeninduskeskuste. Rakke vallamajas alustab tööd piirkondlik teeninduskeskus, kus tagatakse
piirkonna elanike esmane nõustamine, maksete vastuvõtmine, esmatasandi sotsiaalhoolekanne,
piirkonna hoonete eest vastutamine ja heakord. Kindlaksmääratud päevadel toimuvad arendus-,
ehitus- ja keskkonnanõuniku vastuvõtud.
 Toetume kaasavalt väljatöötatud strateegiadokumentidele (arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve).
Rakendame nn „kaasava eelarve“ osa eelarve menetlusprotsessi.
 Ühendame Rakke Kaja ja Väike-Maarja valla Infolehe ühiseks vallaleheks. Kasutame kiireks
infoedastuseks kaasajastatud valla veebilehte ja valla sotsiaalmeedialehte.
 Korraldame vallaelanike küsitlusi ning avalikustame need valla kodulehel ja infolehes.
 Jätkame koostööd naaberpiirkondadega ühiste teenuste pakkumiseks ja Pandivere piirkonna
turundamiseks.
 Teeme koostööd naabervaldadega, et MTÜ PAIK teenused oleks Väike-Maarja ja Rakke piirkonnas
veelgi kättesaadavamad. Leiame, et MTÜ PAIK kontori parim asukoht on Väike-Maarja vallas.

ELUKESKKOND ja TURVALISUS
 Aitame luua hajaasustusega maapiirkondades elavatele noortele peredele paremad elutingimused
toetades vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise investeeringuid.
 Tähtsustame puhast elukeskkonda. Tagame kaasaegse elu-ja looduskeskkonna seire ja järelvalve
rakendamise ning valmisoleku keskkonnariskide ärahoidmiseks.
 Seame eesmärgiks valla avaliku ruumi tervikliku heakorrastamise. Korrastame Äntu-Nõmme
matkaraja, lõkke- ja telkimisplatsi ning Simuna ja Selja matkarajad, hoiame korras Emumäe
ümbruse.
 Tagame kvaliteetse teehoolduse (lumelükkamine, hööveldamine, remont ja tolmutõrje, teeäärte
niitmine) kõigis valla piirkondades.

 Toetame ühistransporti, mis arvestab elanike vajadustega valla eri piirkondade ja keskuse vahel (sh.
toome valda tasuta ühistranspordi).
 Lammutame valla omandis olevad kasutuseta ja lagunenud hooned.
 Korrastame Rakke piirkonnas jäätmemajanduse.
 Toetame valla korteriühistuid juriidilise nõustamisega ning kortermajade õuealade korrastamisel.
 Korraldame Kauni kodu konkurssi ja tunnustame heakorrastatud kinnistute omanikke.
 Jätkame turvakaamerate paigaldamist valla suurematesse keskustesse.
 Toetame vabatahtlike päästjate tegevust ning teeme koostööd Politsei- ja Piirivalveameti ja
Päästeametiga (sh toimetulekuraskustes kodude küttesüsteemide kordategemine).

HARIDUS ja NOORSOOTÖÖ
 Arendame valla koole ühtse võrgustikuna ja teeme koostööd haridusuuenduse, õpetajate koolituste,
hariduslike tugiteenuste, huviringide jms valdkondades. Toetame Kiltsi, Simuna ja Rakke
põhikoolide ning Väike-Maarja gümnaasiumi jätkumist.
 Toetame Väike-Maarja muusikakooli ning selle filiaale Simunas ja Rakkes.
 Koostöös erinevate osapooltega (sh Rakvere Ametikool, haridus- ja teadusministeerium) püüame
leida võimalusi Väike-Maarja Õppekeskuse arendamiseks.
 Tagame kodulähedases haridusasutuses õpilastele vajalikud tugiteenused. Loome psühholoogilise
nõustamise võimalused õpilastele ja nende vanematele.
 Suurendame huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust.
 Töökasvatuseks ja vaba aja rakendamiseks korraldame noorte suviseid töö- ja puhkelaagreid.
 Leiame, et Sisekaitseakadeemia Päästekolledži päästekooli tänane asukoht on Eesti jaoks parim
võimalik.
 Jätkame tasuta koolitoidu pakkumisega üldhariduskoolides (sh võimaldame õpilastele tasuta
hommikuputru).
 Säilitame olemasoleva noortekeskuste võrgustiku ja rakendame suuremates külakeskustes mobiilse
noorsootöö mudelit.
 Võimaldame Väike-Maarja lasteaia ujula kasutamist Simuna, Rakke lasteaia ja Kiltsi rühma lastele.

KULTUUR ja KÜLAELU
 Muudame toimivaks valla kultuurielu korraldamise, koostame ühise kultuurisündmuste kalendri.
 Hoiame ja arendame traditsioonilisi üritusi ning panustame uute ühiste sündmuste korraldamisse, mis
kaasavad erinevaid osapooli ning aitavad luua piirkonnas ühtsustunnet.
 Suurendame discgolfi mängimise võimalusi Väike-Maarja vallas.
 Koostöös Rakke kogukonna ja Rakke Valla Hariduse Seltsiga soovime leida parima lahenduse Rakke
koduloomuuseumi paiknemisele ja varade eksponeerimisele.
 Toetame külaseltside ja teiste vabaühenduste tegevust, jätkame projektide kaasfinantseerimist ja
külade ümarlaua tegevust.

SOTSIAALVALDKOND
 Loome kogu vallas toimiva ja vajadustest lähtuva sotsiaalhoolekandesüsteemi koos koduteenuste
võrgustiku ning sotsiaaltranspordi korraldusega.
 Rakendame meetmeid perearstiteenuse tagamiseks Väike-Maarjas ja Rakkes.






Panustame sotsiaaleluruumide arendamisesse.
Loome võimalused eakate ja puudega inimeste päevahoiuks.
Toetame eakate suviseid ringreise ja kooskäimisvõimalusi.
Tõstame valla:
 sünnitoetuse 500 euroni;
 eakate juubelitoetuse 50 euroni;
 matusetoetuse 200 euroni;
 1. klassi minevate laste ranitsatoetuse 100 euroni.

ETTEVÕTLUS ja MAJANDUS
 Väike- ja pereettevõtluse laienemine ning uute töökohtade loomine ettevõtluses on Väike-Maarja
valla arengu üks põhitingimusi. Peame oluliseks Väike-Maarja valla ettevõtluskeskkonna
arendamist, turundamist ja maine kujundamist.
 Oleme ettevõtjate sõbralik ja ettevõtlust toetav omavalitsus. Suurendame alustava ettevõtja
toetusfondi kalendriaastas 10 000 euroni.
 Toetame ühistegevuste ja koolituste kaudu noorte ettevõtlikkuse suurendamist.
 Koostame vallale uue üldplaneeringu, milles vähendame tiheasustusalade osakaalu, täpsustame
miljööväärtuslike alade nõudeid ja korrigeerime seda vastavalt kaasaja nõuetele (sh.
alternatiivenergiaga seotud teemad).
 Loome Rakke Kommunaali ja OÜ Pandivere Vesi asemel ühe organisatsiooni, mis on
spetsialiseerunud vee- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamisele kogu valla territooriumil ning osutab
lisateenuseid (lihtsamad vee- ja kanalisatsioonitööd) eraklientidele.
 Koostöös MTÜ-ga PAIK töötame välja piirkonna ühtse turismistrateegia.
 Tegutseme, et leida kasutuseta seisvale Väike-Maarja ujulahoonele uus kasutusfunktsioon.

INVESTEERINGUD
Viime ellu valla arengukava ja kasutame maksimaalselt võimalusi erinevatest fondidest raha taotleda:
 Ehitame 2018. aastal lõpuni Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse ja loome eeldused, et perearsti
teenust on võimalik saada ka Rakke alevikus senisest kättesaadavamas mahus.
 Muudame Väike-Maaja aleviku avaliku ruumi lõpuniehitamisega paremaks juurdepääsu erinevatele
ettevõtetele ja asutustele ning paigaldame keskväljakule Lurichi monumendi.
 Teeme igal aastal investeeringuid valla teedesse ja tänavatesse vähemalt 350 000 euro eest.
 Korrastame suuremates külades tänavavalgustuse kasutades kaasaegseid (sh LED-valgustus) tehnilisi
lahendusi.
 Ehitame valgustatud kõnnitee Simuna aleviku keskelt kalmistuni ning Väike-Maarjast Avispeani,
renoveerime Rakke aleviku kergliiklustee valgustuse ning rajame Ao kergliiklustee valgustuse
kaasates toetusmeetmete vahendeid.
 Alustame ühtse kujunduskontseptsiooniga valgustatud bussipeatuste rajamisega.
 Tõstame Simuna rahvamaja energiatõhusust regionaalse investeeringutoetuse programmi vahendite
abil.
 Renoveerime riiklikuks kultuurimälestiseks tunnistatud Väike-Maarja seltsimaja.
 Renoveerime Rakke kultuurikeskuse ruumid.
 Renoveerime osaliselt Kiltsi rahvamaja kaasates toetusfondide vahendeid.
 Laiendame ja renoveerime Väike-Maarja hooldekodu ja Tammiku avahooldekeskuse.

 Rajame ning korrastame mängu- ja treeningväljakud Rakkes, Kiltsis, Simunas, Triigis ja VäikeMaarjas.
 Rajame Väike-Maarjasse jalgpalli- ja kergejõustiku staadioni.
 Korrastame Simuna ja Rakke koolide juures olevad staadionid.
 Korrastame surnuaedade juures parkimist ning avalikus ruumis paiknevaid välikäimlaid.
 Jätkame toetusfondide toel Kiltsi kaardilossi väljaarendamist.
 Salla mõisa müügist saadava tulu investeerime Salla-Emumäe piirkonna arendamiseks.

SOOVIME, ET VÄIKE-MAARJA VALD OLEKS KOHT, KUS INIMESED TAHAVAD ELADA,
ÕPPIDA, KODU LUUA, LAPSI KASVATADA JA ENNAST TEOSTADA.
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