KOALITSIOONILEPING

Pajusti 2021

Eesti Keskerakond ja Valimisliit Meie Kodu Vinni Vald leppisid kokku moodustada Vinni valla
juhtimiseks aastatel 2021-2025 koalitsiooni, mis lähtub järgmistest põhimõtetest ja eesmärkidest.
Visoon
Jätkame tehtut, tegutsedes parema, kaunima, turvalisema ja kultuursema elukeskkonna eest. Soovime
järgmistel aastatel tugevdada valla, kogukondade ja ettevõtjate koostööd.
Juhtimine
⦁ volikogu esimehe kandidaadiks esitame Aili Taali Valimisliit Meie Kodu Vinni Vald ja
aseesimehe kandidaadiks esitame Toomas Väinaste Eesti Keskerakonnast
⦁ vallavanema kandidaadiks esitame Rauno Võrno Eesti Keskerakonnast
⦁ moodustada viis alatist komisjoni – revisjonikomisjon, eelarve-, arengu- ja õiguskomisjon,
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning majanduskomisjon.
Ettevõtlus ja tööhõive
⦁ aitame valla ettevõtjaid informatsiooni ja seadusandluse kättesaamisega ning projektide
nõustamisel
⦁ toetame alustavaid ettevõtjaid
⦁ korraldame kord aastas tänuürituse valla ettevõtjatele
Haridus
⦁ kindlustame valla õpilastele tasuta koolilõuna ja tasuta õpikud – töövihikud ning digivahendid
⦁ jätkame pikapäevarühmade tegevuse ja huvihariduse toetamist
⦁ jätkame kodulähedase alus- ja põhihariduse ning gümnaasiumihariduse andmist
⦁ kindlustame Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi (nn Mõdriku kooli) ja
maakonna erivajadustega laste koolide järjepideva toimimise
Sotsiaalvaldkond
⦁ toetame lasterikkaid peresid, puuetega ja toimetulekuraskustes inimesi
⦁ tõstame valla poolt sünni-, matuse-, ranitsa- kütte- jt sotsiaaltoetuste maksmist
⦁ jätkame lasteaia kohatasu vabastusega, kui ühe pere 2 või enam last käivad valla lasteaias
⦁ jätkame perearstikeskuste toetamist ning seisame selle eest, et need oleksid jätkusuutlikud
⦁ osutame tähelepanu probleemsetele lastele, aitamaks neil muutuda
⦁ jätkame rändkaupluse teenuse toetamist
Kodu ja keskkond
⦁ oleme jätkuvalt vastu fosforiidi ja põlevkivi kaevandamisele
⦁ soodustame ja toetame vallas bioenergeetika arengut, hoidmaks puhast põhjavett
⦁ jätkame valla teede hooldamist, viime mustkatte alla otseselt elamute äärde jäävaid tolmavaid
kruusateede lõike
⦁ jätkame laste mänguväljakute ehitamist
⦁ jätkame valla heakorrastamist, lilledega kaunistamist, heakorrakonkursi korraldamist
⦁ toetame Roela–Mõdriku vallseljaku matkaraja ja vaatetorni taastamise ideed

⦁ koostöös N.R.Energyga toetame uue katlamaja rajamist Laekveres
⦁ loome võimalusi postipakiautomaatide võrgu laiendamiseks
⦁ jätkame videovalvesüsteemi väljaehitamist ülevallaliselt, tagamaks suuremat turvalisust
Kultuur, sport
⦁ toetame Vinni sisekergejõustikuhalli rajamist
⦁ toetame kodanikualgatust kultuurilise, tervisespordi ja vaba aja sisustamisel ning ürituste
korraldamisel
⦁ toetame sportlasi, kes on saavutanud edu maakondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel võistlustel
⦁ teeme korda Laekvere staadioni
⦁ toetame tegutsevaid noortekeskuseid
⦁ hoiame töös kõik rahvamajad ja klubid
⦁ jätkame kultuurilise tegevuse ja vabaaja võimaluste pakkumist igas vanuses vallakodanikele
⦁ rajame Vinni valla muuseumi
⦁ toetame kultuuritraditsioonide jätkamist ning kultuuripärandi säilitamist
⦁ jätkame taidluskollektiivide tegevuse toetamist
⦁ jätkame Ed Vilde kirjandusauhinna väljaandmist ja kirjandustammiku väljaarendamist
⦁ jätkame raamatukogu teenuse osutamist praegustes asulates
⦁ toome Viru-Jaagupi raamatukogu hoone esimesele korrusele
⦁ võimaldame Vinni valla eakatele soodsad ujumisvõimalused
Kogukonnad ja koostöö
⦁ toetame külaliikumist ja kodanikualgatust
⦁ jätkame MTÜde omaosaluse finantseerimist projektides
⦁ jätkame kaasava eelarve rakendamist
⦁ toetame jätkuvalt vabatahtlikke päästjaid
⦁ alustame koostööd sõprusomavalitsusega Jaapanis
⦁ suurendame Vinni valla ja vallaelanike valmisolekut kriisideks
⦁ koostöös Päästeametiga jätkame projekti „Kodud tuleohutuks“ elluviimist
⦁ koostöös Transpordiametiga rajame Metsa tänava algusesse ülekäiguraja.
Planeeritavad investeeringud, mida analüüsime, valmistame ette ning viime ellu koostöös riigi ja
erasektoriga:
⦁ ehitame Vinni alevikku uue kogukonnahoone (raamatukogu, päevakeskus, noortekeskus ja apteek)
⦁ koostöös aktsiaseltsiga Emajõe Veevärk jätkame valla infrastruktuuri arendamist, sh vee- ja
kanalisatsioonitrasside renoveerimist ja ehitamist
⦁ teeme Laekvere koolile uue käsitööklassi
⦁ parendame Ulvis lasteaia õppekeskkonda
⦁ rajame VPG juurde koolibussi ringsõidutee
⦁ jätkame kergliiklusteede rajamist järgmistes kohtades ja suundades: Mõdriku–Mullikmäe–Rakvere
linna piir; Piira–Lilleoru kauplus, Muuga–Laekvere–Palmako; Ulvi–Antsu tee
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