Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu leping
Eesti Reformierakonna Jõelähtme piirkondlik organisatsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
Jõelähtme osakond lähtudes 2017. aasta vallavolikogu valimistel valijatelt saadud mandaadist lepivad
käesolevas lepingus kokku valitsusliidu moodustamise neljaks aastaks ning lähtuvad Jõelähtme valla
juhtimisel käesolevas lepingus sätestatud põhimõtetest, eesmärkidest ja kokkulepetest.

Valitsusliit lepib kokku alljärgnevad põhimõtted:
Seaduslikkuse printsiip. Kõikides otsustes lähtume kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest riigi
õigusaktidest ning valla põhimäärusest ja teistest valla õigusaktidest, heast tavast, ühitades maksimaalselt
õigluse- ja õigusetunnet ning eetikanorme.
Avatuse ja läbipaistvuse printsiip. Meie tegevus on avalik, teeme valla õigusaktid ning valla finantsseisu
kajastavad andmed kõigile kättesaadavaks valla kodulehel.
Efektiivse valitsemise ja majandamise printsiip. Juhime valda kokkuhoidlikult ning kaasame eurovahendeid
valla elukeskkonna parandamiseks. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes arvesse valla reaalseid
majanduslikke võimalusi. Muudame vallavalitsuse ja allasutuste struktuuri efektiivsemaks. Parandame
vallavalitsuse ja allasutuste teeninduskultuuri ja kvaliteeti. Arendame valla poolt pakutavaid ja kasutatavaid eteenuseid. Vallavalitsuse ja allasutuste ametikohtade täitmisel eelistame asjatundlikkust poliitilisusele.
Võimude lahususe printsiip. Hoiame lahus vallavolikogu ja -valitsuse õigused ja kohustused ning juhtimise
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja valla põhimääruses sätestatud mõttes ja korras.
Otstarbekuse ja põhjendatuse printsiip. Vallavolikogu ja -valitsuse otsused peavad olema kaalutletud ning
igakülgselt põhjendatud.
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 ja/või erahuviga, tuginedes seadustele. Kui vallavalitsuse-, volikogu-,
komisjoni- või valitsusliidu nõukogu liikmel on ühes või teises küsimuses isiklik majanduslik huvi, on ta
kohustatud sellest koalitsioonikaaslasi kohe informeerima ja antud küsimuse menetlemisest ennast taandama.
Võrdse kohtlemise printsiip. Valla asjaajamises kehtestatud reeglid kehtivad võrdselt kõigile. Valla poolt
pakutavad hüved peavad olema kättesaadavad võimalikult suurele osale vallakodanikele.
Regionaalarengu tasakaalustatuse printsiip. Valla arengukava ja vastuvõetud otsused lähtuvad kogu valla
huvidest ning vastavad piirkondade arengu tasakaalustatusele.

Valitsusliit lepib kokku alljärgnevad tegevused:
I. Lapsed – inimsõbralik elukeskkond hõlmab eneses turvalist, loovat ning nüüdisaegset keskkonda meie
lastele. See tähendab nii korras koolimaju kui ka piisaval hulgal lasteaiakohti. Väga oluline on laste vaba aega
mitmekesiselt sisustada ja nende arengut toetada.
1. Kehtestame üldhariduskoolis õppivatele Jõelähtme valla lastele ühekordse koolitoetuse 100 eurot õppeaastas.
2. Ei tõsta valla lasteaedades kohatasu ning vabastame kohatasu ja toiduraha maksmisest sotsiaalset tuge
vajavad pered. Maksame lapsehoiu- ja eralasteaia toetust.
3. Tagame Jõelähtme valla koolides õppivatele lastele tasuta ühistranspordi kooli ja kodu vahel.
4. Seisame valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate palkade tõstmise eest.
5. Toetame laste spordi- ja huvitegevuses osalemist, avame koolide juurde spordi- ja huviringe, toetame
huvitegevuse arendamist külamajades ning maksame spordi- ja huvitegevuse toetust. Panustame muusika- ja
kunstikooli arengusse.
6. Toetame noortekeskuste arengut ja jätkame nn noortebussi projektiga.
7. Toetame vallas töömaleva ja päevalaagrite korraldamist.

8. Toetame alevikesse ja külakeskustesse uute mängu- ja spordiväljakute rajamist ja laiendamist, aitame tasuda
projektide omaosalust.
9. Arendame koolivõrku, et valla koolid oleksid jätkuvalt tänapäevase õpikeskkonnaga õppeasutused.
10. Ehitame Loo koolile juurdeehituse, lisaks uutele klassiruumidele rajame kooli juurde ka uue nüüdisaegse
spordikeskuse koos suurema ujulaga ning uued ruumid kultuurikeskusele.
11. Rekonstrueerime Loo lasteaia nn vana osa ja rajame Neeme koolimaja laienduse.
12. Prioriteet on Kostivere kooli staadioni II etapi rajamine ning Neeme spordimaja ehitamine, selle tarbeks
otsime võimalusi kaasfinantseeringuteks erinevatest toetusprogrammidest.
II. Elukeskkond – elukeskkond peab olema inim- ja elamisväärne. Tolmuvabade ja valgustatud teede- ning
tänavatevõrgu laiendamine. Alevikke ja külasid ühendavate jalgratta- ja kõnniteede ehitamine. Toimiva ja
kasutajasõbralikuma ühistransporditeenuse osutamine. Korrastatud ühisveevärk ja tarbijasõbralikum küttehind.
Turvalisemad tänavad ning korrastatud aleviku- ja külakeskused. Kogukonna kooskäimise, sportimise ja
kultuuri tarbimise võimalused. Meie rikkaliku looduskeskkonna hoidmine.
1. Jätkame Euroopa Liidu toel ning koostöös maanteeameti ja naabervaldadega ratta- ja kõnniteede võrgustiku
rajamist. Esmajärjekorras viime lõpule Loo, Kostivere ja Neeme piirkondade omavahelise ühendamise. Seejärel
asume kavandama ühendusi naaberpiirkondade keskustesse, Raasiku ja Kuusalu suunal.
2. Toetame kortermajade parkimisalade laiendamist, selleks võimaldame parkimisaladena kasutada
kortermajadega piirnevaid valla üldkasutatavaid maid ning aitame ette valmistada ehitamisega kaasnevat
paberimajandust.
3. Investeerime külateede tolmuvabaks muutmisesse ning seni veel tänavavalgustusega katmata külakeskuste
valgustamisesse. Jätkame Kostivere aleviku kortermajade piirkonna teede korrastamisega.
4. Taotleme riigilt Loo ja Lagedi alevikke ühendava riigimaantee korrastamist, Neeme ja Kaberneeme külade
riigimaanteega ühendamist ning ohutute teeületuskohtade rajamist Tallinna-Narva maanteele Jägala jõe, Rebala
muuseumi ja Kostivere tee ristmiku piirkondadesse.
5. Jätkame Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute keskuse meetmete toel Kostivere, Uusküla, ja Haljava
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist.
6. Seisame valla ühissõidukiühenduse kasutajasõbralikumaks muutmise eest, mis seisneb elanike elukorraldust
enam arvestavas liinivõrgus.
7. Toetame turvalisuse suurendamiseks abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate tegevust ning naabrivalve
liikumist, teeme koostööd turvaettevõtetega. Toetame Neeme, Kaberneeme ja Kostivere päästekomandode
depoode rajamist ning laiendame turvakaamerate võrgustikku.
8. Toetame külakogukondade initsiatiivi oma elukeskkonna arendamiseks ja hoidmiseks, võimaldades selleks
vajalike projektide kaasfinantseerimiseks toetust valla eelarvest.
9. Toetame valla allasutuste ja ka kohalike kogukondade initsiatiivil toimuvate kultuuri- ja spordiürituste
korraldamist. Jätkame Kostivere mõisa, Jõelähtme rahvamaja ja Neeme rahvamaja rekonstrueerimisega.
10. Panustame Jägala joa kui turismiobjekti ja -piirkonna arengusse läbi avalike konkursside, tähistame valla
olulisemad vaatamisväärsused infotahvlitega ning paigaldame nendeni jõudmiseks suunaviitasid.
11. Soodustame keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut.
12. Aitame kaasa kiire internetiühenduse projektide õnnestumisse Jõelähtme vallas.
13. Muuga sadama riiklikku tähtsust arvestades toetame Muuga sadama tasakaalukat ja keskkonnatingimusi
arvestavat arengut.
14. Jätkame Maardu linnaga läbirääkimisi omavalitsuste vaheliste piiride korrigeerimiseks ning ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga seotud probleemide lahendamiseks.
14. Seisame looduskeskkonna säilimise eest, toetame Linnamäe, Jägala ja Lundi paisjärvede säilimist ning selle
tarbeks vajalike vee-erikasutuslubade taotlemist. Peame oluliseks kaitsealuse Linnamäe paisu säilimist tema
algupärasel sihtotstarbel. Panustame kaitsealuste liikide kaitse alla võtmisesse, selleks tellime vajadusel
ekspertiise, esitame kaitse alla võtmise taotlusi ning viime läbi asjakohaseid menetlusi.
15. Ütleme uute kaevanduste rajamisele EI!
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III. Sotsiaalne turvalisus – kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada oma elanike sotsiaalne turvalisus.
Selleks maksab omavalitsus sotsiaaltoetusi, osutab sotsiaalteenuseid ning rajab sotsiaalse infrastruktuuri ja
võrgustiku, et aidata inimesi, kes abi vajavad.
1. Jätkame sotsiaaltoetuste maksmist, tõstame eakate jõulutoetuse 50 euroni.
2. Kaasame kolmandat sektorit ja naaberomavalitsusi, et arendada ja mitmekesistada pakutavaid
sotsiaalteenuseid.
3. Tagame jätkuvalt lasteaedades ja koolides tugipersonali rahastamise, ja kindlustame erivajadustega laste
arenguks ja õppeks vajalikud tingimused.
4. Laiendame teenuseid sotsiaalselt raskesti toimetulevatele peredele, paljulapselistele peredele ning puuetega
inimestele.
5. Kaasame eakaid, tagame neile võimalused kaasa lüüa ühiskondlikus elus. Toetame päevakeskuste tegevust.
6. Rajame Kostivere vana raamatukogu ruumidesse multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse.
7. Soodustame erainitsiatiivil ning koostöös naabervaldadega piirkondliku hooldekodu rajamist.
IV. Valla juhtimine – valla juhtimine peab olema stabiilne, hooliv ja tegus. Juhime valda ausalt ja avatult,
oleme suunatud positiivsele arengule ning pakume elanikele kvaliteetset avalikku teenust. Valla arendamisel
lähtume reaalsetest majanduslikest võimalustest, võtmata vallale mittevajalikke ja üle jõu käivaid kohustusi.
1. Valitseme tegusalt, hoolivalt ja õiguspäraselt, esiplaanil on kvaliteetse avaliku teenuse osutamine ja
bürokraatia vähendamine.
2. Juhime valda otstarbekalt, valla rahakott ei tohi olla võimulolijatele isikliku heaolu kasvatamise vahend.
3. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes arvesse valla reaalseid majanduslikke võimalusi.
4. Kaasame eurovahendeid valla elukeskkonna parandamiseks.
5. Juhime valda tasakaalukalt, olles orienteeritud keskkonnasõbralikule ja säästvale arengule.
6. Informeerime vallaelanikke olulistest valda puudutavatest sündmustest, kasutades selleks nii vallalehte, valla
kodulehte ja FB kontot kui ka keskustes paiknevaid infostende. Paigaldame koostöös külaseltsidega asumitesse
uusi infostende, külades, kus keskus puudub, paigaldame infostendi enamkasutavasse bussipeatusesse.
7. Kaasajastame külavanema valimise statuudi, eesmärgiga muuta valimise korda lihtsamaks ja üheselt
arusaadavaks.
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