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KESKERAKONNA TEGEVUSKAVA TAPA VALLAS AASTATEKS 2017-2021 

Valimiste eel annavad erakonnad tuhandeid lubadusi. Meie koostasime alljärgneva 36-punktise tööplaani ning oleme valmis seda sajaprotsendiliselt 

ellu viima. 

Tegevuskaval on kolm eelist:  

Esiteks, see on koostatud elanike ettepanekute alusel – Keskerakond on ainuke jõud, kes suhtleb meie valla rahvaga otse ja pidevalt.  

Teiseks, iga punkti taga on vähemalt üks meie kandidaat, kes hakkab vastutama selle elluviimise eest.  

Kolmandaks, kõik punktid on konkreetsed ja teostatavad, sest „Teised lubavad, meie teeme!“. 

VALD 

• Anname kahele (Tapal ja Tamsalus) alustavale perearstile toetuse 1000 eurot kuus viieks aastaks. 

• Säilitame kaks ühtse sisuga vallalehte – eesti- ja venekeelse. 

• Hakkame käsitlema sporti ja kultuuri eraldi nii volikogu kui ka vallavalitsuse tasemel. 

• Seisame tasuta transpordi eest nii vallas kui ka maakonnas (k.a rong). 

• Hakkame korraldama jaanitulesid ja linnapäevi elanikele jalgsikäigu kaugusel. Need üritused olgu elanikele tasuta. 

• Loome ametnike töö hindamise süsteemi elanike rahuloleku küsitluse ja tagasiside põhjal. 

• Rajame oma köögi valla haridusasutuste toitlustamiseks. 

• Rajame kohatasuta turutaristu kohalike elanikele oma saaduste müümiseks. 

• Toetame külaseltside tegevust. 

Lastele 

• Tagame lasteaedades tasuta toitlustamise. 

• Katame kuni 50% korteriühistu kuludest mänguväljaku renoveerimiseks või selle ehitamiseks. 

Noortele 

• Loome andekate sportlaste ja nende treenerite toetussüsteemi. 

• Tagame tasuta koolitoidu nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele 

• Korraldame kooliõpilastele tasuta autojuhtimiskursused. 

• Suurendame omavalitsuse poolt korraldatavate noortelaagrite arvu. 

• Avame maleringid. 

Pensionäridele 

• Algatame eakatele inimestele (65+) ja puuetega inimestele sünnipäevatoetuse maksmise juubeli puhul (75 eurot). 
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• Suurendame parkides istepinkide arvu. 

• Pakume ujula- ja saunapiletid poole hinnaga. 

• Korraldame pensionäridele kord kuus väljasõidu Rakverre asjaajamisteks (pank, notar jms) valla poolse abilisega. 

Vähekindlustatule 

• Võtame kasutusele sotsiaalsed tariifid tagamaks rahuldavaid elutingimusi. 

• Loome ajutised sotsiaalsed töökohad valla asutustes. 

• Tagame tasuta huviringi lastele. 

Ettevõtjale 

• Toetame alustavaid ettevõtjaid 5000 euroga.  

• Käivitame mentorprogrammi väikeettevõtjatele. 

TAMSALU linn 

• Säilitame tervisekeskuse. 

• Ehitame kergliiklustee Uudekülast Porkunisse. 

• Rajame skatepargi kultuurimaja parki. 

• Ehitame Tammepargi juurde mänguväljaku. 

• Toome jaanitule Porkunist Tamsalusse tagasi. 

TAPA linn 

• Alustame ujula ja sauna ehitamist aastal 2019. 

• Toome raudteevaksali munitsipaalomandisse ja leiame hoonele rakendust. 

• Korrastame linna staadioni. 

• Taasavame päevakeskuse ja laiendame teenuste paketti. 

• Ehitame kõnnitee mäepealsest sõjaväelinnakust Paide maanteeni. 


