Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu Türi osakond, Eesti Reformierakonna Türi piirkond
ja Eesti Keskerakonna Türi osakond (edaspidi nimetatud «osapooled») sõlmisid Türi valla
jätkusuutlikuks juhtimiseks aastatel 2017-2021 alljärgneva koostöölepingu:
Üldpõhimõtted
• Osapoolte esindajad Türi vallavolikogus võtavad vastutuse Türi valla arenguks vajalike
otsuste vastuvõtmise ja elluviimise eest.
• Türi valla heaks oleme valmis koostööks erineva maailmavaatega inimeste ja
organisatsioonidega ning erinevate huvigruppidega.
• Teeme endast oleneva selleks, et aidata kaasa valla jätkusuutlikkusele, töökohtade
loomisele ja elukeskkonna arengule.
• Uue Türi valla kõigis piirkondades arvestame elanike erinevate vajaduste, kohalike
traditsioonide ning arenguvõimalustega, toetame ja märkame, küsime tagasisidet, kaasame
otsustamisse ja paneme oma õla alla headele algatustele.
• Lähtume oma tegevuses Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla vahel sõlmitud
ühinemislepingust ning ühinenud valdade arengukavadest.
Juhtimine ja arendus
• Austame ja hoiame meie riigi ja kõigi eestlaste püsiväärtusi: kodusoojust, oma valla
tunnet, rahvustunnet, meie keelt ja kombeid.
• Teeme tihedat ja sisukat koostööd kogukonnaga.
• Arendame kogu piirkonda läbimõeldult ja ühistel alustel, toetudes hästi toimiva
vallavalitsuse ning allasutuste tööle.
• Esindame valda väärikalt nii riigi ja maakonna tasandil kui ka välispartneritega suheldes,
teeme jätkuvalt koostööd naaberomavalitsustega.
• Hoiame tasakaalus valitsemiskulud ja avalike teenuste kõrge kvaliteedi, valla arengu
kavandamisel tugineme realistlikule analüüsile ja selgele tulevikuvisioonile.
• Oleme aktiivsed lisavahendite hankimisel valla arenguks vajalikeks tegevusteks ja
investeeringuteks.
• Edendame Türi valla kui kvaliteetsete teenustega hea elukoha ning ettevõtjasõbraliku
omavalitsuse tuntust Eestis.
Ettevõtlus
• Oleme ettevõtjale heaks partneriks, abistame ettevõtjaid Türi vallas tegevuse alustamisel
ja arendamisel.
• Tunnustame jätkuvalt valla ettevõtjaid, nende edukus aitab kaasa vallaelanike
elukvaliteedi tõusule.
• Viime kokku ettevõtjaid, aitame leida koostöövõimalusi.
• Loome Ettevõtjate Akadeemia, mis pakub enesetäiendamise ja silmaringi laiendamise,
uute ideede hankimise võimalusi.
• Teeme ettevõtluse arendamisel koostööd teiste omavalitsuste ja sõprusomavalitsustega.
• Edendame elamusturismi, turundame kohalikke sündmusi ja võimalusi, eksponeerime
Türi valla võimalusi ja ärgast vaimu.
• Aitame atraktiivsete turismiinfokaartide, infotahvlite ning ettevõtjatega koostöösidemete
loomisega tuua Türi valda külalisi ja uusi elanikke ning elavdada meie majandust.
Elukeskkond
• Teostame valla tänavate ja teede remonditöid kasvavas mahus. Rekonstrueerime Tehnika
ja Tolli tänava koos piirnevate kõnniteedega.
• Loome riigi toel uusi kergliiklusteid ning turvalisi liiklussõlmi.

• Hoiame tolmuvabana koduümbruste kruusateed.
• Toetame kiire interneti kättesaadavust omavalitsuse territooriumil.
• Rekonstrueerime valla tänavavalgustussüsteemid energiasäästlikumaks.
• Tähtsustame heakorda kogu vallas. Koostame kava asulakeskuste haljastuse ja parkide
korrastamiseks. Aitame korraldada heakorrakampaaniaid ja talguid.
• Hoolitseme selle eest, et ühistranspordikorraldus oleks võimalikult paindlik.
• Korrastame koostöös Maanteeametiga bussiooteplatvormid ja ootepaviljonid, valgustame
bussipeatused.
• Hoiame Väätsa järveäärset puhkeala heakorrastatuna, arendame edasi Türi tehisjärve ja
Käru puhkeala, aitame hoida korras külaplatse ning asulakeskusi.
• Säilitame Türi kui aedlinna iseloomuliku miljöö, otsime koostöös arhitektide ja
maastikuarhitektidega uuenduslikke lahendusi avaliku ruumi arendamiseks.
• Motiveerime omanikke oma vara hooldama, likvideerima põlenud ja lagunenud hooneid.
• Toetame korteriühistute arendamist ning ühistegevust.
Haridus
• Panustame jätkuvalt Türi Ühisgümnaasiumi arengusse, kogukonnale vajalik gümnaasium
pakub nii tippteadmisi kui ka paindlikke õpivõimalusi.
• Ehitame valmis uue koolimaja Türi Põhikoolile, parendame iga-aastaselt kõigi koolide
õpikeskkonda.
• Jätkame Kabala, Laupa ja Väätsa mõisakoolide arendamist ning kõigi koolide eripära
toetamist.
• Kujundame kõigis valla koolides uuenenud õpikäsitust toetavat koolikultuuri.
Väärtustame kodulähedast algharidust.
• Toetame lapse loovust arendavaid algatusi ja pakume tuge erivajadusega lastele.
• Arendame Türi Toimetulekukooli ning haridusliku erivajadustega laste õpet.
• Renoveerime Türi Lasteaia Kesklinna maja ja nüüdisajastame kõiki lasteaedu.
• Jätkame koostööd Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning teiste
koolitusorganisatsioonidega, et meie elanikud õpiksid elukestvalt, omandaksid uusi
teadmisi ja vajalikke uusi oskusi.
• Arendame Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskuse tegevusi, toetame Väärikate
Ülikooli Rapla- ja Järvamaal.
Lapsed, noored ja pered
• Suurendame sünnitoetust ja ranitsatoetust.
• Toetame Türi valla peresid nii tähtsündmustel kui rasketel hetkedel toetuste ja vajalike
teenustega.
• Türi valla elanike arvu suurendamiseks loome kodutoetuse peredele Türi vallas oma
esimese kodu soetamiseks.
• Loome perekeskuse, mille abil toetame vanemlust ja tagame lastele vajaliku abi igal
eluetapil.
• Toetame noori, nende värskeid ideid ja noortekogu tegevust.
• Toetame huvitegevuse, muusikahariduse, sportimisvõimaluste ja ujumisõppe
kättesaadavust valla noortele veelgi paindlikuma transpordikorraldusega. Igaüks võib
valida sobiva huvitegevuse või huvikooli nii Türi vallas kui naaberomavalitsuses, Türi
vald toetab ka teistes omavalitsustes huvitegevuses osalemist.
• Peame tähtsaks isamaalist kasvatust ning aitame kaasa Kaitseliidu Järva Maleva Türi
üksikkompanii ja Naiskodukaitse Türi jaoskonna tegevusele ning noortetööle.
Sotsiaalne turvalisus, terviseedendus ja tervishoid

• Märkame ja toetame kõiki abivajajaid.
• Ehitame uue hoone Türi perearstikeskusele. Koostöös Järvamaa Haiglaga pakume ka
uues majas eriarstiteenuseid, seal saavad soovi korral ruumid ka hambaarstid ja kiirabi.
• Perearsti teenuspunktide toimimiseks kõigis senistes piirkondades toetab vald ka edaspidi
perearste kommunaalkulude katmisel.
• Säilitame tasuta bussiliini ning sotsiaaltranspordi, abistame eakaid ja erivajadusega
inimesi võimalikult kaua oma kodus hakkamasaamisel.
• Toetame vajadusel peresid eakate hooldekoduteenuse eest tasumisel.
• Teeme koostööd eakatega, jätkame eakate ümarlaua tegevust. Toetame eakate
ühistegevust noortekeskustes ja külakeskustes.
• Pakume tuge abivajajatele sotsiaaleluruumide ja erinevate teenuste näol ning tagame
koduteenuste kättesaadavuse, abistame vajalike erialaspetsialistideni jõudmisel.
• Laiendame turvakaamerate võrgustikku, teeme avaliku korra kaitsel koostööd
politseiametnike ja kogukonnaga.
• Toetame abipolitseinike, vetelpäästjate ja vabatahtlike tuletõrjujate tegevust.
Sport ja terviseedendus
• Väärtustame tervistedendavate harrastustega tegelemist.
• Ehitame Türil valmis uue spordihoone, korraldame ligipääsu treeningutele kõigile
vallaelanikele.
• Spordiklubide rahastamissüsteemi abil tagame mitmekülgsed võimalused
spordiharrastusteks nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noortele.
• Ujumisteenuse vallapoolse osalise rahastamisega tagame ujumisvõimaluse ja
saunateenuse, tugevdame elanike tervist ning suurendame veeohutust.
• Korraldame kogu vallarahvale suunatud kultuuri- ja spordisündmusi valla eri
piirkondades, rajame koostöös riigi ja teiste organisatsioonidega uusi kergliiklusteid ning
välispordiväljakuid.
Küla ja linnaelu
• Türi linn on ka edaspidi väärikas vallakeskus, tagame valla erinevate piirkondade
transpordiühendused vallakeskusega.
• Toetame külade ühistegevust ja uue Türi valla elanike kogukonnatunde kujunemist.
• Maaelu- ja seltsitegevuse komisjoni, külavanemate ja sädeinimestega ning valla
kodanikeühendustega koostöös aitame ellu viia vajalikke projekte, algatada uusi
ettevõtmisi ning hoida elus traditsioone.
• Investeerime külade initsiatiivil kooskäimiskohtade arendamisse.
• Aitame kaasa avalikult kasutatavate tervise- ja puhkealade väljaarendamisele ning
korrashoiule.
Kultuur
• Suurendame toetusi külaseltsidele ja aitame kaasa uutele algatustele.
• Toetame ning arendame Türi vapiüritusi (lillelaat, Kevadpealinn, Kevadfestival, PaideTüri rahvajooks, tšellofestival, Käru järve päev ning Väätsa korterelamute festival) ning
kohalikke traditsioonilisi üritusi (Kabala laulu- ja tantsupidu, Oisu kodukandipäevad,
Rassi metsa- ja matkapäev, kohvikutepäev, avatud talude päev jne).
• Hoiame oma rahvakultuuri püsimist kultuurisündmuste ning traditsiooniliste ja
uuenduslike huviringide tegevuse toetamise kaudu.
• Koostöös teiste organisatsioonidega restaureerime ja arendame Türi ja Käru kirikut.
• Toome Türi valda ka professionaalset kunsti ja kultuuri, toetame galerii, kohalike
harrastuskunstnike ja taidlejate tegevust.

Türi vallas valitsemisvastutuse kandmiseks jagavad partnerid omavahel kohustused ja
rollid järgmiselt: volikogu esimehe ametikohale valivad koalitsiooniliikmed
Reformierakonna esindaja Andrus Eensoo, aseesimehe ametikohale Keskerakonna
esindaja Raivo Matsina ning vallavanema ametikohale Isamaa ja Res Publika Liidu
esindaja Pipi-Liis Siemanni.

