Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica
Liidu valitsusliidu leping
Eesti Reformierakonna JBelahtme Piirkondlik Organisatsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
Jtielahtme osakond ning Isamaa ja Res Publica Liidu JBelahtme osakond lahtudes 2013. aasta
vallavolikogu valimistel valijatelt saadud mandaadist lepivad kaesolevas lepingus kokku valitsusliidu
moodustamise neljaks aastaks ning lahtuvad Jtielahtme valla juhtimisel kaesolevas lepingus satestatud
p6him6tetest, eesmarkidest ja kokkulepetest.

Valitsusliit lepib kokku alljargnevad pBhimBtted:

Seaduslikkuse printsiip. Kdikides otsustes lahtume kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest riigi
digusaktidest ning valla p d h i m ~ s e s ja
t teistest valla bigusaktidest, heast tavast, iihitades maksimaalselt
digluse- ja Gigusetunnet ning eetikanorme.
Avatuse ja labipaistvuse printsiip. Meie tegevus on avalik, teeme valla bigusaktid ning valla finantsseisu
kajastavad andmed kGigile kattesaadavaks valla kodulehel.
Efektiivse valitsemise -ia majandamise printsiip. Juhime valda kokkuhoidlikult ning kaasame eurovahendeid
valla elukeskkonna parandamiseks. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, vdttes arvesse valla reaalseid
majanduslikke v6imalusi. Muudame vallavalitsuse ja allasutuste struktuuri efektiivsemaks. Parandame
vallavalitsuse ja allasutuste teeninduskultuuri ja kvaliteeti. Arendame valla poolt pakutavaid ja kasutatavaid eteenuseid. Vallavalitsuse ja allasutuste ametikohtade tititmisel eelistame asjatundlikkust poliitilisusele.
Vdimude lahususe printsiip. Hoiame lahus vallavolikogu ja -valitsuse Gigused ja kohustused ning juhtimise
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja valla pGhimii5iruses satestatud mdttes ja korras.
Otstarbekuse ia pahiendatuse printsiip. Vallavolikogu ja -valitsuse otsused peavad olema kaalutletud ning
igakulgselt pdhjendatud.
Avalike huvide eest seismise printsiip. Vallavalitsus ja volikogu seavad otsuste tegemisel esiplaanile alati
avaliku huvi ega langeta otsust, mis oleks vastuolus valla huvidega. Avaliku huvi korral teeme
kaalutlusotsuseid tasakaalus grupihuvi jalvdi erahuviga, tuginedes seadustele. Kui vallavalitsuse-, volikogu-,
komisjoni- vdi valitsusliidu ndukogu liikmel on iihes vdi teises kiisimuses isiklik majanduslik huvi, on ta
kohustatud sellest koalitsioonikaaslasi kohe informeerima ja antud kusimuse menetlemisest ennast taandarna.
Vdrdse kohtlemise printsiip. Valla asjaajamises kehtestatud reeglid kehtivad vdrdselt kdigile. Valla poolt
pakutavad huved peavad olema kiittesaadavad vbimalikult suurele osale vallakodanikele.
Regionaalarennu tasakaalustatuse printsiip. Valla arengukava ja vastuvdetud otsused liihtuvad kogu valla
huvidest ning vastavad piirkondade arengu tasakaalustatusele.

Valitsusliit lepib kokku alljargnevad tegevused:
I . Elukeskkond:
1 . 1 . SHtkamc 1,uroopa 1,iidu toe1 ning koostiiiis niuanleeamcti ,la naabervaldadega ratta- ja k6nnitccde
v6rgustiku rajamist. I'laneerime rqjada ratla- ja k6nnitcid valla suurematc keskustc ja kiilade iihcndamiscks.
Valmistamc selleks cttc \.a,jaliku doku~nentatsiooni.et olla .i.alniis prqjektide realiseeriniiseks nii liihemas kui ka
ka pikenias perspcktiivis.
1.2. I'anustame cnam kiilatecdc tolmuvabaks ~nuutmiscksning seni veel t8navavalgust11scga katmata ale.ilike ja
kiil;~keskustening rniinguviiljakutc valgustamiscks.
1.3. Jiitkame koostiiiid riigiga, ct korrastada vallas asuvaid riigimaantcid. taotleme riigilt Neenie ja Knberneeme
kiiladc vahclise IIMK-lc kuuluva Kalevi tee korrastamist piirkondlikuks iihcndustecks.
1.4. 'l'iiiitanie selle nirnel. ct a\~alikultkasutatavad crateed saaksid vallalc kuulu\latcks teedeks. Altcrnatiivina
sc",lniimernaaomani kega avaliku tee kasutarnisc lepingud.

1.5. Jatkame Euroopa Liidu toe1 Kostivere uhisveev5irgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist ning Kaberneeme
veevtirgi ehitust. Lahendame koostoos Maardu linna ja piirkonna ettevatetega Uuskula uhisveeviirgi ja
kanalisatsiooni probleemid, taotledes selleks Euroopa Liidu toetusi.
1.6. Kaalume alternatiivseid lahendusi teehoolduse ja heakorratoode teostamiseks valla avalikus ruumis.
1.7. Seisarne valla iihissdidukiiihenduse kasutajasabralikurnaks muutmise eest. Taotleme bussigraafikute
tihendamist ning piletitsoonide korrigeerimist Kostivere piirkonnas. Enamkasutatavates bussipeatustes peab
olema ootepaviljon, istepink ja priigikast.
1.8. Soodustame tarbijasdbralikuma soojahinna saarniseks kohaliku biokutuse kasutuselevdttu ning
alternatiivseid lahendusi Loo ja Kostivere alevike keskkiittega varustamisel.
1.9. Toetame turvalisuse suurendamiseks naabrivalve liikumist ning teeme koostood turvaettevdtetega. Samuti
laiendame vajadusel turvakaamerate vdrgustikku.
1.10. Toetarne kiilakeskuste, kiilaplatside ja terviseradade valjaarendamist ja korrastamist ning uhisiiritusi,
tagades selleks vajalike projektide kaasfinantseerimise valla eelarvest. Panustame enam valla avalike kalmistute
korrastamisse.
1.11. Rebala riikliku muinsuskaitsealaga seotud probleemide lahendamiseks piiiiame jduda riigiga kokkuleppele
mdistlikes piirides, piirangutes ja kompensatsioonides.
1.12. Panustame Jagala joa piirkonna kui turismi-, puhke- ja spordiobjekti arengusse. Teeme RMKga koost(Sod,
et arendada piirkonna riigimetsades valja matkaradu ja puhkekohti. Kaardistame valla vaatamisvZirsusi ning
turismiobjekte, soodustame vaikesadamate, lautrikohtade ja paadisildade rajamist.
1.13. Ettevdtlusele soodsa kliima loomiseks ning uute tookohtade tekkeks panustame piirkonna tutvustamisse ja
turustamisse. Peame oluliseks vaikeettevfitluse arengut ning kaugtookohtade rajamist. Soodustame eelkdige
keskkonnasdbraliku ettevatluse arendamist. Aitame ettevdtlikel inimestel leida sobilikke piirkondi, krunte ja
ruume ettevdtlusega tegelemiseks.
1.14. Muuga sadama riiklikku tiihtsust arvestades toetame Muuga sadama tasakaalukat ja keskkonnatingirnusi
arvestavat arengut.
e
rajamisele EI.
1.15. ~ t l e m kaevanduste

2. Haridus ja kultuur:
2.1. Kehtestame vardselt sporditegevuse toetusele samas m m a s huviringi toetuse.
2.2. Panustame jatkuvalt muusika- ja kunstikooli arengusse, poorame enam a e l e p a n u uute pillide soetamisele.
2.3. Toetame noortekeskuste arengut, kaivitame ,,noortebussi", jatkame valla toomaleva korraldamist.
2.4. Toetame alevikesse ja kulakeskustesse uute miingu- ja spordiviiljakute rajarnist ja laiendamist, tagame
projektide omaosaluse finantseerimise.
2.5. Toetame kultuuri- ja spordiiiritusi, jatkame valla laulu- ja tantsupiieva traditsiooni.
2.6. Jatkame lapsehoiu- ja eralasteaiatoetuse maksmist, toetame ka edaspidi abivajajaid lasteaia toiduraha ja
kohamaksu tasumisel. Maksame ka edaspidi emadele sunnitoetust ning lapse esimesse klassi minekul
ranitsatoetust.
2.7. Arendame koolivdrku eesmiirgiga suurendada laste ja lastevanemate soovi valida dppimiseks oma valla
kool.
2.8. Tagame Jbeliihtme valla koolides dppivatele lastele tasuta uhistranspordi kooli ja kodu vahel.
2.9. Ehitame Kostivere lasteaeda juurde iihe tiiiendava lasteaiariihma ning kavandame vajadusel Neeme lasteaia
laiendarnist.
2.10. Jatkame Euroopa Liidu toe1 Kostivere kooli staadioni rekonstrueerimist ning aula ehitamist. Taotleme
toetust uue Neeme koolimaja ja Loo kooli vdimla ehitamiseks ning Loo lasteaia nn vana osa ja spordihoone
rekonstrueerimiseks.
2.1 1. Ohendame valla kultuuriasutused ning vaimalusel laiendame tegevusi uutesse paikadesse.
2.12. Toetarne kulaelu edendamist, makstes aastaldpu tegevustoetust kiiladele, kus on valitud kulavanem ning
tegev kiilaselts. Peame vajalikuks kulavanema statuudi ajakohastamist.

3. Sotsiaalne turvalisus:
3.1. Jatkame sotsiaaltoetuste maksmist, vdimalusel suurendame toetuste hulka ja miiilrasid.

3.2. Kaasame kolmandat sektorit ja naaberomavalitsusi, et arendada ja mitmekesistada pakutavaid
sotsiaalteenuseid.
3.3. Tagame jatkuvalt lasteaedades ja koolides tugipersonali rahastamise, et kindlustada erivajadustega laste
arenguks ja dppeks vajalikud tingimused. Tagame vdrdsed tingimused koolide ja lasteaedade dpetajate
puhkustele. Pdhjendatud juhtudel toetarne dpetajaid sdidukulude katmisel.
3.4. Laiendame teenuseid sotsiaalselt raskesti toimetulevatele peredele, suurtele peredele ning puuetega
inimestele.
3.5. Kaasame eakaid, tagame neile vdimalused uhiskondlikus elus kaasaloomiseks. Toetarne paevakeskuste
tegevust.
3.6. Rajame Kostivere vana raamatukogu ruumidesse multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse.
3.7. Taotleme Euroopa Liidult toetust valda sotsiaalmaja ehitamiseks.
3.8. Soodustame erainitsiatiivil ning koostoos naabervaldadega piirkondliku hooldekodu rajamist.

4. Valitsemine:
4.1. Tdhustarne vallavalitsuse ja volikogu tood, rakendame e-valitsemist ning vaendame seelabi
valitsemiskulusid. Parandame valla osutatavate teenuste kvaliteeti ja teeninduskvaliteeti ning lihtsustame
menetlustoiminguid.
4.2. Juhime valda kokkuhoidlikult ja tasakaalukalt, muudame vallavara ja valla asutuste ja valla ettevdtete
haldamise veelgi tdhusarnaks ning heaperemehelikurnaks.
4.3. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, vdttes arvesse valla reaalseid majanduslikke vdimalusi.
Kaasame jatkuvalt eelkdige eurovahendeid valla elukeskkonna parandamiseks.
4.4. Hoiame valla kodulehe ja Facebooki lehe operatiivse ja sisuka, jatkame poliitiliselt tasakaalustatud
vallalehe valjaandmist. Jatkame rahvastikuregistri kampaania korraldamist.
4.5. Kaasame erinevaid huvigruppe neid puudutavatele kusimustele lahenduste leidmiseks.
Kaesolev valitsusliidu leping on sdlmitud heas usus sooviga selles toodud pdhimdtteid rakendada nelja aasta
jooksul ehk 2017. aasta oktoobrini. Valitsusliidu leping on sdlmitud kolmes eksemplaris ning seda on vdimalik
muuta vdi tiiiendada vaid poolte ndusolekul.
31. oktoobril2013. aastal J8eliihtme vallas
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