VALIMISLIIT MÄRJAMAA
ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU MÄRJAMAA OSAKOND

KOALITSIOONILEPING
30. oktoobril 2013. aastal Märjamaal
Valimisliit Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu Märjamaa osakond,
• deklareerides soovi võtta vastutus Märjamaa valla juhtimise eest järgneva nelja aasta
jooksul,
• pidades esmatähtsaks Märjamaa valla tasakaalustatud arengut,
• lähtudes vallaelanike vajadustest ja huvidest,
• väljendades koostöövalmidust kõigi Märjamaa valla huvides tegutsevate poliitiliste jõudude
ja huvigruppidega,
lepivad kokku järgnevas:

HARIDUS
1. Võimaldame igale lasteaiaealisele lapsele lasteaiakoha või lastehoiu.
2. Seisame valla koolivõrgu ja Märjamaa gümnaasiumi säilimise eest.
3. Tagame valla haridusasutustes head ja innovaatilised õpitingimused ja koolihoonete
optimaalse majandamise.
4. Ehitame eurorahade abiga Märjamaa Gümnaasiumile uue võimla, jalgpalliväljaku ja
rekonstrueerime staadioni.
5. Renoveerime valla lasteaiad kaasaja nõuetele vastavaks.
6. Koolitranspordi korraldamisel arvestame huvikooli ning -ringide tegevusaegadega.
7. Ehitame uued mänguväljakud Märjamaale ja Varbolasse, Lauknale ja Kasti külla.
AVALIK TEENUS JA ÜLDVALITSEMINE
1. Parandame avaliku teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti IT arenduste, koolitusprojektide ja
motivatsioonisüsteemide abil.
2. Algatame uue administratiivhoone (Oru 2) rekonstrueerimise.

3. Valla omandis olevate hoonete majandamisel lähtume kokkuhoiust ja otstarbekusest.
4. Soodustame multifunktsionaalsete külakeskuste teket.
5. Jätkame Euroopa Liidu raha toomist Märjamaa valda järgmisel rahastamisperioodil.
6. Toetame valla ettevõtete, külaliikumise, MTÜ-de ja üksikisikute omaalgatust eurorahade
taotlemisel.
7.

Seame vallavolikogu, vallavalitsuse ja allasutuste koostöö korraldamisel esikohale
vallakodaniku huvid.

8. Teeme koostööd naabervaldadega ning hoiame ja arendame välissuhteid.

KESKKOND JA PLANEERIMINE
1. Nõustamise ja järjepideva praktilise tegevusega jätkame Märjamaa valla heakorrastamist.
2. Jätkame heakorrakonkursi korraldamist.
3. Järgime rohelist ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi energeetikas, olme- ja prügimajanduses
ning vee ja teiste loodusvarade kasutamisel.
4. Investeerime kaugküttesüsteemidesse, planeerime koostootmisjaama ehituse Märjamaale.
5. Kehtestame Märjamaa valla üldplaneeringu ja alustame Märjamaa „vana staadioni“
planeerimist puhkealaks.
TEED-TÄNAVAD, TRANSPORT
1. Tagame valla teede ja tänavate korrashoiu ning kvaliteetse remondi - iga vallakodanik
peab saama liikuda, aasta-ajast sõltumata.
2. Suurendame mustkattega teede osatähtsust.
3. Ehitame uued kergliiklusteed Sauna tänavale ja Orgita, Sõtke ning Rangu küla suunal.
4. Viime lõpule Märjamaa alevi keskväljaku kaasajastamise.
5. Jätkame sildade korrastamist.
6. Kaasajastame valla tänavavalgustuse ning tagame valgustuse öisel ajal.
7. Seisame selle eest, et ühistransport toimiks vallaelanike vajadustele vastavalt.
8. Aitame korraldada valla eakatele transporti, et võimaldada neil käia Märjamaal eluks
vajalikke toiminguid tegemas.
ETTEVÕTLUS
1. Loome eeldused sobiva ettevõtluskeskkonna kujunemiseks ning aitame kaasa ettevõtluse
edasisele arengule ja uute töökohtade tekkimisele.
2. Oleme nõu ja jõuga toeks oma valla ettevõtjatele.

3. Panustame ettevõtluspiirkondade taristu väljaehitamisse.
4. Iga tööandja on vallale tähtis – loome kohalike ettevõtjate nõukoja.

KULTUUR JA KODANIKUALGATUS
1. Toetame multifunktsionaalsete külakeskuste toimimist.
2. Väärtustame maaelu järjepidevust.
3. Kujundame Sillaotsa Talumuuseumist aastaringselt kasutatava kogukonnakeskuse ja
pärandkultuuri väärtustava rahvusvahelise turismiobjekti.
4. Seisame külade ja külaelanike huvide eest ning toetame vallarahva aktiivsust ja
ettevõtmisi.
5. Hoolitseme laste arengu- ja kasvutingimuste eest, tagame noorte sportimise ja vaba aja
veetmise võimalused.
6. Toetame noorte omaalgatust ja noortekeskuste tööd. Ehitame eurorahade abiga
noortekeskusele uue hoone.
7. Seisame traditsiooniliste kultuuriürituste jätkumise eest ja toetame kultuurielu arengut.
8. Toetame eakate initsiatiivi vallaelu mitmekesistamisel.
9. Toetame elukestvat õpet ja loome selleks võimalusi vallas kohapeal.
10. Toetame aktiivse vaba aja veetmist ja harrastussporti. Jätkame Järta tervisespordikeskuse
arendamist.
11. Hoolitseme, et Märjamaa tunnuslause “Hea olla, isu tulla” oleks paikapidav nii siinse
elaniku kui turisti jaoks.

SOTSIAALVALDKOND
1. Jätkame sünnitoetuste maksmist.
2. Alustame ranitsatoetuse maksmist.
3. Tagame raskustesse sattunud vallaelanikele hooliva suhtumise ja aitame kaasa nende
toimetulekule.
4. Juurutame sotsiaaltranspordi toetuse süsteemi vallas.
5. Investeerime puudega laste tugiteenuste arendamisse.
6. Laiendame koduhooldustöötajate ja tugiisikute võrgustikku.

TURVALISUS
Tagame koostöös naabrivalvepiirkondade, politsei, päästeameti, turvafirmade ja kaitseliiduga
turvalise elukeskkonna kogu vallas.

VALLA JUHTORGANID
1. Vallavolikogu esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Märjamaa.
2. Vallavolikogu aseesimehe kandidaatidest ühe esitab Valimisliit Märjamaa ja teisena
toetame opositsiooni esitatud aseesimehe kandidaati.
3. Vallavanema kandidaadi esitab Isamaa ja Res Publica Liit.
4. Vallavalitsus moodustatakse 5-liikmelisena, s.h 3 kandidaati esitab Valimisliit Märjamaa
ning 1 kandidaadi Isamaa ja Res Publica Liit.
5. Majandus- ja eelarvekomisjon moodustatakse vähemalt 5-liikmelisena, esimehe
kandidaadi esitab Valimisliit Märjamaa.
6. Kultuurikomisjon moodustatakse vähemalt 5-liikmelisena, esimehe kandidaadi esitab
Valimisliit Märjamaa.
7. Hariduskomisjon moodustatakse vähemalt 5-liikmelisena, esimehe kandidaadi esitab
Isamaa ja Res Publica Liit.
8. Sotsiaalkomisjon moodustatakse vähemalt 5-liikmelisena, esimehe kandidaadi esitab
Isamaa ja Res Publica Liit.
9. Revisjonikomisjon moodustatakse 3-liikmelisena, toetame opositsiooni esitatud esimehe
kandidaati.
Koalitsiooninõukogusse kuuluvad Valimisliit Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu
nimekirjas

volikogusse

kandideerinud

isikud.

Koalitsioonipartnerid

vaatavad

koalitsioonilepingu üle vähemalt kord aastas.
Koalitsioonilepingu muutmise lepingule kirjutavad alla koalitsioonipartnerite esindajad.
Vajadusel kohtuvad koalitsioonipartnerid enne volikogu istungit päevakorraküsimuste
omavaheliseks aruteluks.
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