Töötame Viru-Nigula valla heaks!
Keskerakond läheb valimistele sooviga muuta elu Viru-Nigula vallas paremaks.
Meie eesmärgiks on omavalitsuse ühtlane arendamine ja valla juhtimine kõigi
vallaelanike huvides.
Meie meeskonda kuuluvad inimesed, keda te tunnete. On noori, kes näevad probleeme
teraselt ja soovivad kiireid lahendusi, ja on vanemaid, kes oma elutarkuse, kogemuse ja
sügavusega annavad vallale stabiilse ning mitmekülgse arengu.

Haridus
 Toetame gümnaasiumiastme säilitamist Kundas.
 Aseri koolihoone renoveerimine tuleb lõpule viia.
 Õpilastele tagada huvitav ja valikuterohke haridus koostöös kutse- ja
kõrgkoolidega, teaduskeskuste ja ettevõtetega, toetades noorte
karjäärinõustamist ja ettevõtlusõpet.
 Igale noorele tema huvidele ja võimetele vastav huviharidus.
 Toetame kohaliku kogukonna vajadustest lähtuvat täiskasvanute täiend- ja
ümberõpet.

Teed, tänavad, keskkond, turvalisus ja ettevõtlus
 Korrastame valla teed ja tänavad ning bussiootepaviljonid.
 Kergliiklusteede võrgustiku laiendamine (Aseri–Kõrtsialuse–Rannu, Kundas
Kalmistu tee, Padaorg–Flexa tee).
 Aseri keskväljaku väljaehitamine.
 "Urbaniseerunud põllumajandus" – ühisaedade loomine ja sotsiaalne kasutus.
 Jätkame ohtlike majade lammutamist.
 Kehtestada tasuta ühistransport valla – ja maakonna piires.
 Loome soodsa pinnase mitmekesise ettevõtluse arenguks.
1

 Koerte jalutusväljakute ja lõkkekohaga puhkeplatside ehitamine.
 Rannapiirkonna arendamine, Kunda Rannasilla renoveerimine.
 Viru-Nigula vald kui START UP ( nutikad turismiideed)
 Naabrivalve võrgustiku laiendamine.
 Abipolitseinike kaasamine ja tasustamine.
Sotsiaalabi ja tervishoid
 Eakate vajaduste ja võimaluste uurimine ning sellega seonduvate teenuste
arendamine.
 Terviseprofiili koostamine (elanike terviseseisundi ja heaolu ning neid
mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ja majanduslike tegurite hetkeseisu
kaardistus).
 Perearstiabi kättesaadavuse toetamine.
 Terviseedenduse töö toetamine.
 Abivajajatele ööpäevase hoolduse tagamine.
Kultuur, sport ja noorsootöö
 Toetame kodanikuühiskonna arengut ja kodanikuühenduste koostööd.
 Kaardistame Viru-Nigula valla ajaloolised pühapaigad, kanname hoolt
kultuuriväärtuste säilitamise ja nende väärtustamise eest.
 Valla kultuuriasutused tuleb muuta atraktiivseks ja kaasaegseks, et motiveerida
inimesi valla kultuurielus osalema.
 Tagada kakskeelse vallalehe igakuine ilmumine.
 Erainvestorite kaasamine tervislikku eluviisi ja kvaliteetset vaba aja veetmist
soodustava taristu (tervisepargid ja -rajad, jõulinnakud, koolide spordiväljakud)
korrastamisse ja rajamisse – sellega suurendame rahvaspordi võimalusi.
 Toetame spordiklubide tegevust ja rahvaspordiürituste korraldamist.
 Noorsootöö edendamine erinevate programmide abil. Toetame õpilasmaleva ja
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noortelaagrite tegevust noorte töökasvatamisel ja harival vaba aja sisustamisel.
 Moodustada noorte volikogu ja kaasata noori vallavolikogu komisjonide töösse.
 Käivitada Aseris ja Viru-Nigulas noortekeskus.
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