LISA 10. MTÜ PAIK koostööpiirkonna omavalitsuste visioonid
Laekvere valla visioon 2032:
Laekvere vald on turvalise elukeskkonna, aktiivse kogukonna, konkurentsivõimelise majanduse ja
ajakohase taristuga, omapärase loodusega ning aasta ringi atraktiivne iseseisev omavalitsus Pandivere
koostööpiirkonnas.
Rakke valla visioon 2025:
Rakke vald on inimkeskne, ettevõtlust soodustav, haldussuutlik, uuendustele avatud ja majanduslikult
efektiivne ning aktiivselt koostööd tegev omavalitsus.
Rakke vallas on vastu võetud uus ajakohane üldplaneering. On lõppenud omandi- ja maareform.
Peremehetud hooned on leidnud omaniku ning lagunenud, maastikupilti rikkuvad hooned, on
lammutatud. On tõusnud inimeste teadlikkus oma ümbruse heakorrastamise osas. Avatud on
maastikuvaated ning säilinud viljakate põllualade traditsiooniline maakasutus. Emumäe
maastikukaitsealal on säilinud Pandivere kõrgustikule iseloomulik maastiku ilme, Selja
maastikukaitsealal on säilinud Selja jõe, ürgoru ja piirnevate koosluste kaitse. Pargid ja haljasalad on
korrastatud. Täpsustatud on väärtuslike maastikualade piirid ning nende kaitse- ja
kasutustingimused. Valla territooriumil paiknevate veekogude ümbrused on korrastatud.
Munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste juurde on maa munitsipaliseeritud.
Rakke alevik on muutunud lubjatolmust vabamaks. Puurkaevudest pumbatav joogivesi vastab
nõuetele. Kõik heitvete kogumiskaevud on korrastatud. Loomakasvatusettevõtetel on rajatud
nõuetele vastavad sõnnikuhoidlad. Rajatud on jäätmete sorteerimispunkt. Toimub jäätmete liigiti
kogumine.
Rakket läbiv raudtee on ehitatud kiirrongiliiklusega raudteeks. Jaamahoone on renoveeritud.
Kaubalaadimise plats on viidud antud asukohast edasi põhja suunas kaugemale keskusest ja
bussidepeatusest. Jaamas on pikendatud haruteid vältimaks vastutulevat rongi ootava kaubarongi
viibimise raudtee ülesõidul. Alevikus asuv raudtee ülesõit on remonditud ja tasandatud nii, et see ei
lõhuks ülesõitvaid masinaid.
Tsentraalne küte Rakke alevikus: Kõikidel tarbijatel on välja ehitatud soojasõlmed. Olemasolevad
õhutrassid on viidud eelsoojustatud torudega maa alla. Renoveeritud (kaasajastatud) Staadioni ja
Metsa tänava katlamajad. On asutud välja vahetama olemasolevaid maa-aluseid suure
soojusenergiakaoga soojustrasside torustikke eelsoojustatud torustike vastu.
Valla teed ja tänavad: Kõik Rakke aleviku tänavad ja autode parkimisplatsid on kaetud asfaltkattega
või pinnatud. Hajaasustuses on pinnatud kõik autobussi liiklusega teed. Ühistranspordipeatustesse on
ehitatud ootepaviljonid. Rajatud on kergliiklustee, mis läbib paralleelselt Simuna ja F.R. Faehlmanni
teega Rakke aleviku ja jätkub kuni Ao külani. Rakke aleviku peatänavate(teede) äärsed kõnniteed on
välja ehitatud ning viidud kõvakatte alla. Täiendavalt on teedele ja tänavatele paigaldatud viitasid ja
tähiseid.
Välisvalgustuses on kõik valgustid välja vahetatud kaasaegsete ökonoomsemate valgustite vastu.
Ühisveevärk- ja kanalisatsioon: Renoveeritud on pumbamajad ja heitvete puhastusseadmed. Lisaks on
tagatud heitvete keemiline puhastus. Kõik joogivee tarbijad/hooned omavad veesõlme ja on
varustatud veemõõtjaga. Vee-ettevõte teostab regulaarselt veetrasside läbipesu. Vanemad
avariilisemad vee- ja kanalisatsioonitrassid on välja vahetatud.
Elamumajandus: Kõikides paljukorterilistes elamutes või elamugruppidele on moodustatud
korteriühistu või valitud valitseja. Kõikidele korteritele on seatud korteriomandid. Soojusenergia
kokkuhoidmiseks on enamuses keskküttega paljukorterilistes elamutes: välja ehitatud soojasõlmed;
välja vahetatud või renoveeritud vanad avatäited; soojustatud ja vajadusel uuendatud keldrites
keskküttetorustik.
Aastal 2025 on Rakke vald arenenud põllumajandusega kohalikul toorainel põhinev
keskkonnasõbralikku ja -säästlikku tootmist toetav, investeerijale atraktiivne, kauni loodusega puhkeja turismipiirkonnana tuntud omavalitsus. Juurde on tekkinud väikeettevõtteid, elavnenud on
arendus- ja ehitustegevus.
Lastele on tagatud kvaliteetse hariduse andmine kodulähedases koolis. Lastele ja noortele pakutakse
mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi. Rakke valla koolid on lapsevanemate usaldust äratavad.
Aastal 2025 on jätkuvalt tagatud tingimused gümnaasiumihariduse andmiseks.
Tugev Rakke vald, sportlike ja kultuuriliste traditsioonidega. Atraktiivne ja meelsasti külastatav
paikkond. Head vaba aja veetmise võimalused. Rakke noortekeskus on kaasaegseid tehnilisi võimalusi

omav, vaba aja veetmise, teavitus- ja nõustamisteenust pakkuv, valla noorsootöökeskus. Rakke vald
on kodanikualgatust ja kodanikuliikumist toetav ning edendav elujõuliste küladega vald.
Aastal 2025 on Rakke vallas välja arendatud sotsiaalteenustesüsteem alates avahooldekeskusest kuni
mitmekesiste sotsiaalteenusteni välja. Koolides korraldatakse tervisehariduse andmise õpetust.
Täiskasvanutele korraldatakse regulaarselt terviseharidust arendavaid õppepäevi ja tervist hävitavate
käitumisharjumustest loobumiseks on moodustatud tugirühmi. Tammiku Avahooldekeskus on välja
ehitatud. Tööle on rakendatud lastekaitsetöötaja ja koduhooldustöötaja. Rakke vallas on turvaline ja
kaasaegne elukeskkond, toimib naabrivalve.
Tamsalu valla visioon 2021:
Aastal 2021 on Tamsalu vald nooreneva, ettevõtliku, haritud ja elurõõmsa elanikkonnaga,
suurepäraste vaba aja veetmise võimalustega, puhta ja kauni looduskeskkonnaga, mitmekesise
ettevõtlusega, kaasaegse infrastruktuuriga, uuenduslik, konkurentsivõimeline, turvaline,
usaldusväärne ja koostööle suunatud Pandivere koostööpiirkonna omavalitsus.
Väike-Maarja valla visioon 2019:
Aastal 2019 on Väike - Maarja vald:
1. Turvaline ja heakorrastatud.
2. Aktiivse ja stabiilse elanikkonnaga.
3. Kodanikualgatust edendav.
4. Peresid ja lapsi väärtustav.
5. Mitmekesise ettevõtlusega ja kaasaegse infrastruktuuriga.
6. Elukestvat õpet väärtustav ning mitmekülgsete õppimisvõimalustega.
7. Mitmekesiseid vabaaja veetmise võimalusi pakkuv.
8. Sihipäraselt planeeritud territooriumiga.
9. Koostööle ja ühistegevusele tuginev.
10. Hästi säilitatud paikkonna kultuuripärandiga
11. Aktiivse külaeluga.
12. Pandivere koostööpiirkonda integreeruv.

