KOALITSIOONILEPING
Käesolev kokkulepe on sõlmitud Lääne-Nigula valla valimisliidu „Tugevad Kogukonnad“, Eesti
Konservatiivse Rahvaerakonna ja Eesti Reformierakonna (edaspidi pooled) vahel eesmärgiga
sätestada ühised väärtused ning tagada ühine arusaam Lääne-Nigula valla juhtimisest kuni
järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni.
1.

Osapooled lepivad kokku, et valitsevad üheskoos Lääne-Nigula valda kuni järgmiste
kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni 2025. aastal.

2.

Valla arendamisel, juhtimisel ja investeeringute kavandamisel
põhimõtetest, mis on sätestatud käesoleva lepingu lisas 1.

3.

Ametikohtade jaotus st ametikohad ning neid täitvate osapoolte esindajad volikogus
ning muudel valitavatel kohtadel sh volikogu komisjonid lepitakse kokku käesoleva
lepingu lisas 2.

4.

Osapooled lähtuvad omavahelises suhtluses üldtunnustatud poliitilise kultuuri
põhimõtetest, kolmandate osapooltega ei peeta läbirääkimisi ilma koalitsioonileppe
osapooli eelnevalt informeerimata.

5.

Leppe ellu viimisel lähtutakse valla finantsilise jätkusuutlikkuse põhimõtetest.

Mikk Lõhmus

Hardi Rehkalt

Jaanus Ratas

lähtutakse

LISA 1
Põhimõtted Lääne-Nigula valla arendamiseks aastatel 2021-2025
1. HARIDUS
1.1 Säilitame olemasoleva koolivõrgu ning arendame koole ühtse koostöövõrgustikuna.
1.2 Töötame välja õpetajate ja tugispetsialistide motiveerimise ja rahulolu süsteemi ning viime
sisse õpetajastipendiumi.
1.3 Tugevdame hariduse tugiteenuste keskust (koolipsühholoogid, eripedagoogid, logopeedid,
sotsiaalpedagoogid jt) tagades piirkonnas konkurentsivõimelise palga.
1.4 Tagame erivajadustega lastele võimetekohase õpikeskkonna ja teeme riigi ning Haapsalu
linnaga koostööd Viigi Kooli arendamisel.
1.5 Suurendame ranitsatoetust 250 euroni.
1.6 Vaatame üle ja ajakohastame valla koolitranspordi võrgu.
1.7 Tagame lasteaiakoha igas piirkonnas ning arendame lasteaedu ühtse koostöövõrgustikuna.
1.8 Taastame Palivere Lasteaia köögi.
1.9 Renoveerime lasteaiad ja koolid energiasäästlikuks, vajadusel rajame uued hooned.
Investeerime lasteaedade ja koolide õpikeskkonda, spordiplatsidesse ja õppevahenditesse.

2. KOGUKONNAD JA VALITSEMINE
2.1 Turundame Lääne-Nigula valda atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonnana ning uuendusliku
omavalitsusena, osaleme vastavates üleriigilistes ja piirkondlikes projektides.
2.2 Arendame igas valla piirkonnas vähemalt ühte elamuala.
2.3 Muudame volikogu töö avatumaks, alustame volikogu istungite veebiülekannetega.
2.4 Kaasame huvigrupid (noored, eakad jne) volikogu ja osavallakogude töösse.
2.5 Kahekordistame kaasava eelarve.
2.6 Tugevdame külaelukomisjoni, moodustame komisjoni juurde külade ümarlaua.
2.7 Lähtume hea avaliku halduse tavast ja avatud valitsemise põhimõtetest, rakendame
kvaliteedijuhtimist ning seirame teenuste taset minuomavalitsus.ee rakenduses.
2.8 Rakendame uued osavallad töösse, vaatame üle ja ajakohastame struktuuri ning tagame selle,
et kõik valdkonnad oleksid tagatud pädeva ning motiveeritud personaliga.
2.9 Vaatame üle valla kinnisvara (teed, haljasalad, hooned ja rajatised) haldamise ning leiame
sobivaimad ja efektiivseimad lahendused.

3. ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENDAMINE
3.1 Lääne-Nigula vald on ettevõtjasõbralik, menetleb dokumendid ja teeb otsustused head avaliku
halduse tava järgides võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul.

3.2 Toetame ettevõtjaid vajalike taristute ning töökohtade loomisel, teeme koostööd
spetsialistidele elamispinna leidmisel ning jätkame valla ettevõtlustoetust.
3.3 Teeme koostööd võrguettevõtjatega ja taastuvenergia arendajatega nii elanike kui ettevõtjate
(nt Palivere ja Kirimäe) elektrivõimsuse puuduse leevendamiseks.

4. TAASTUVENERGEETIKA JA RINGMAJANDUS
4.1 Kajastame
rohepöörde,
taastuvenergia
ja
ringmajanduse
põhimõtted
valla
arengudokumentides arvestades valla, kogukonna ja arendajate tasakaalustatud huvisid.
4.2 Kohalikku elukeskkonda oluliselt mõjutavad arendused (tuulepargid, päikesepargid, karjäärid
jms) saavad sündida vaid valla, kogukonna, arendaja ühisel kokkuleppel.
4.3 Tõstame vallavalitsuses keskkonna ja taastuvenergia teemadega tegelemise pädevust.
4.4 Tagame igas piirkonnas sorteeritud ning ohtlike jäätmete mugavama äraandmine.

5. ELUKESKKOND
5.1 Jätkame asulate keskuste korrastamist ning kolemajade lammutamist.
5.2 Korraldame kohalike teede mustkatete, parklate ja kergliiklusteede ehitust lähtudes
teehoiukavast.
5.3 Teeme Transpordiametiga koostööd riigimaanteede äärsete kergliiklusteede välja ehitamisel ja
liiklusohtlike kohtade lahendamisel.
5.4 Jätkame tänavavalgustuse rekonstrueerimist ja üleviimist led-valgustusele ning pimedatel
lõikudel valgustuse väljaehitamist.
5.5 Osaleme täismahus hajaasustuse programmis toetades sellega majapidamiste puhta vee ja
heitveesüsteemide
rajamist
ning
juurdepääsuteede
ehitamist.
Ehitame
välja
reoveekogumisalade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni.
5.6 Teeme riigi ja teenuspakkujatega koostööd kiire interneti projektide võimalikult kiireks
rakendamiseks.
5.7 Toetame Turba-Haapsalu raudtee ehitust ning eeltöid Noarootsi püsiühenduse rajamiseks.

6. SOTSIAALHOOLEKANNE
6.1 Tõstame valla sünnitoetuse 1000 euroni, summa makstakse välja kolmes osas 2 aasta jooksul.
6.2 Lähtume sotsiaaltoetuste sh ravimitoetus maksmisel vajaduspõhisusest , va sünnitoetus,
ranitsatoetus ja matusetoetus.
6.3 Jätkuvad sotsiaaltöötaja vastuvõtud ja eakate poeringid piirkondades.
6.4 Tugevdame lastekaitsetööd.
6.5 Rakendame vallas kogukonnapsühholoogi pilootprojekti.
6.6 Tagame liikumispuuetega ja muude erivajadustega inimestele avalikele teenustele ligipääsu.
6.7 Toetame eakate ühistegevusi piirkondades.

6.8 Pakume elanikele võimalusel esmatasandi juriidilist nõustamist kasutades muuhulgas
õigusteaduse eriala üliõpilaste abi.

nt

6.9 Ühendame valla hooldekodud üheks äriühinguks.

7. KULTUUR JA SPORT
7.1 Kujundame raamatukogud piirkondlikuks kogukonnakeskuseks, arendame neid ühtse
koostöövõrgustikuna ning tagame piisavad vahendid teavikute hankimiseks.
7.2 Otsime võimalusi, kuidas kultuurimaju ja spordihooneid paremini turundada, et nad
hakkaksid iseseisvalt tööle.
7.3 Moodustame kultuuri- ja spordikomisjoni juurde spordiklubide ümarlaua valdkonna
edendajate regulaarsemaks kaasamiseks ja koostööks.
7.4 Toetame liikumisele suunatud üritusi ja jätkame erinevatele vanusegruppidele mõeldud
tervisespordi- ja teemaväljakute ehitamist .
7.5 Viime spordiväljakute haldamise ja rahastamise ühtsetele alustele.
7.6 Hoiame kultuuri-, ajaloo- ja looduspärandit ja sellekohaste viitade paigaldamist, toetame
koduloo uurimist, digitaliseerimist ning trükiste avaldamist.
7.7 Rajame Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse teenindushoone.
7.8 Tagame kultuuri- ja spordiinfo asjakohase ja õigeaegse kättesaadavuse (FB, veebileht,
ülemaakonnalised kalendrid, maakonna äpp)
7.9 Toetame Kullamaa kiriku katuse rekonstrueerimist.

8. NOORED
8.1 Motiveerime valla noortevolikogu tegevust.
8.2 Arendame noortekeskusi ühtse koostööd tegeva võrgustikuna, võimaldame noortekeskustes
tegevusi erinevate vanusegruppide noortele ning motiveerime noorsootöötajaid erialast
kutset omandama.
8.3

Toetame noorte vajadusest lähtuvate mitmekesiste huviringide (muusika, kultuur,
täppisteadused jms) tegevust noortekeskuste ja koolide juures ning noortelaagrite
korraldamist.

9. TURVALISUS
9.1 Teeme koostööd Politsei-ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitseliidu ja vabatahtliku pääste ning
vabatahtliku merepääste ühingutega.
9.2 Kaardistame valla kriisijuhtimise ja turvalisuse alased vajadused ja koostame valla kriisiplaani.
9.3 Toetame tuleohutuse alase ennetustöö tegemist ja osaleme projektides, mille eesmärgiks on
suitsu- ja vinguandurite paigaldus ning küttekollete korrastamine majapidamistes.

INVESTEERINGUD
Investeeringute kavandamisel lähtume Lääne-Nigula kehtivas eelarvestrateegias planeeritud
tegevustest.

Lisa 2
Kokkulepe poliitiliste ametikohtade nimetamiseks.
1. Poolte volikogu esimehe kandidaadiks on Mikk Lõhmus (VL Tugevad Kogukonnad)
2. Poolte volikogu aseesimeeste kandidaadid on Hardi Rehkalt (EKRE) ja Jaanus Ratas (Eesti
Reformierakond)
3. Komisjonide esimeeste kohale esitatakse kandidaat allakirjutanute poolt alljärgnevalt:
 Arengu-ja eelarve komisjon

VL Tugevad Kogukonnad

 Kultuuri- ja spordikomisjon

VL Tugevad Kogukonnad

 Majandus- ja planeeringute komisjon

Eesti Reformierakond

 Hariduskomisjon

Eesti Reformierakond

 Sotsiaalkomisjon

EKRE

 Külaelukomisjon

EKRE

4. Revisjonikomisjon moodustatakse põhimõttel, et igast volikogusse valitud nimekirjast kuulub
komisjoni üks esindaja, komisjoni esimehe kandidaati koalitsioon välja ei paku.
5. Vallavanema ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss.

Mikk Lõhmus

Hardi Rehkalt

Jaanus Ratas

