VALITSEMISLEPE
Valimisliidu „Väikelinn" (edaspidi Väikelinn), valimisliidu “Kodu” (edaspidi Kodu) ja Eesti
Reformierakonna Saku piirkonna organisatsiooni (edaspidi Reformierakond) kokkulepe
valitsuskoalitsiooni moodustamiseks Saku vallas eesmärgiga sätestada ühised eesmärgid ja
arusaamad valla arengust ning juhtimisest aastatel 2017 kuni 2021. Lepe koosneb kolmest osast,
millest esimene kajastab valitsemise põhimõtteid, teine arengu eelistusi lähiaastatel ja kolmas
valitsemise korraldust.

1. VALITSEMISE PÕHIMÕTTED
Lepinguosalised kinnitavad, et:
o

Osalevad valitsemises täie vastutustundega ning lähtuvad valikute tegemisel valla kui terviku
huvidest.

o

Teevad kõik endast oleneva valla terviklikuks ja tasakaalustatud arenguks ning alljärgneva
tegevuskava täitmiseks.

o

Osalevad volikogu esimehe või aseesimehe poolt kokkukutsutavas mõttekojas
(koalitsioonikoosolekul), kus arutatakse läbi volikogus käsitletavad teemad - oma seisukohti
või erimeelsusi väljendatakse selgelt, ausalt ning argumenteeritult, lähtudes arutluse all
olevast teemast.

o

Hääle andmise survestamine on lubamatu - lepinguosaliste koosseisu kuuluvad volikogu
liikmed
hääletavad
istungil
oma
südametunnistuse,
tõekspidamiste
või
koalitsioonikoosolekul kokkulepitu põhjal, et täita vallas alljärgnevat tegevuskava.

o

On avatud erinevatele huvigruppidele (sh korteriühistutele), kuulavad erinevate osapoolte,
ka opositsiooni arvamusi ja ettepanekuid ning kaasavad otsuste tegemisse asjasse puutuvaid
inimesi ja organisatsioone.

o

Valla juhtimine on läbipaistev, aus, avalik ja vallaelanikke kaasav.

o

Muudame valla vabaühenduste toetamise korda valla arengukava eesmärkidesse püsivalt
panustavatele ühingutele.

o

Vallaelaniku rahulolu hindamiseks viime sisse vallavalitsuse ja allüksuste töökvaliteedi
mõõtmise süsteemi.

o

Oleme uuendusmeelsed, muuhulgas rakendame e-valitsuse ja kaasava eelarve põhimõtteid.

o

Ajakohastame vallaelanike teavitamist läbi valla infokanalite.

2. TEGEVUSKAVA
Lähtudes eelneval valitsemisperioodil koostatud valla arengukavast kui valla pika- ja lühiajalisi
arengueesmärke määratlevast ja nende elluviimiseks tegevusi kavandavast dokumendist ning 2017.
aasta kohalike omavalitsuste valimiste valimisprogrammidest, oleme kokku leppinud peamiste
valdkondade lõikes alljärgneva tegevuskava:

2.1 HARIDUS
o

Viime Saku Gümnaasiumi gümnaasiumiosa (10.-12. klass) aadressile Teaduse 1, Saku.
Eesmärgiks on pakkuda riiklikule haridusstrateegiale vastavat konkurentsivõimelist ja
jätkusuutlikku gümnaasiumiharidust ning leida selleks riiklik rahastus. Arendame
gümnaasiumi põhimõttel, et tegemist on eelkõige kõrgkooli eelse õppega.

o

Vastavuses õpilaste arvu kasvuga alustame uue põhikooli projekteerimist ja ehitame
valmis esimese etapi.

o

Väärtustame kõikide valla koolide ja lasteaedade õpetajaid ning maksame neile
konkurentsivõimelist palka.

o

Toetame koole ja õpetajaid lapsevanemate kaasamisel koolielu korraldamisse.

o

Tagame Saku valla lastele lasteaia- ja lapsehoiukohad, alates teisest lapsest on soodsam
kohatasu. Viime sisse koduse lapse vajaduspõhise toetuse sõimeealistele lastele.

o

Hoiame Saku hariduselu mitmekesisena, loovana ning õpetaja- ja lapsesõbralikuna.

o

Vastavuses lasteaiaealiste laste arvu kasvuga ehitame koos Saue vallaga Tänassilma
piirkonda uue lasteaia.

o

Toetame noorte tööharjumuste kujundamist, sh töövõimalusi õpilasmalevas koostöös
ettevõtjate, vallaasutuste ja eraisikutega.

2.2. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
o

Toetame kogukondade tegevusi traditsioonide hoidmisel ja uute tavade loomisel.

o

Ehitame valmis Saku uue mitmeotstarbelise spordihoone.

o

Toetame vabaõhulava rajamist.

o

Toetame laste huviharidust ja huvitegevust.

o

Võimaldame Saku valla õpilastel ja tudengitel kasutada valla jõusaale tasuta ning
toetame välijõulinnakute ehitamist.

o

Aitame kaasa Nurme tänava suusamäe arendamisele.

o

Arendame skateparki ja rajame lastele madalseiklusraja.

o

Uuendame kunstmurustaadioni katte koos 400 m jooksuradade rajamisega. Koos
partneritega leiame võimaluse katta staadion talveperioodiks kilehalliga, nii pikendame
muru eluiga ja tagame staadioni aastaringse kasutuse.

o

Kolime Noortekeskuse kaasaegsematesse ruumidesse.

o

Ühendame kultuuri- ja vabaajategevuse vallas ühtse juhtimise alla.

2.3. TERVIS JA KESKKOND NING TURVALISUS
o

Rajame uue kaasaegse tervisekeskuse.

o

Jätkame kergliiklusteede võrgu rajamist.

o

Ehitame Sakku ja Kiisale kaasaegsed jäätmete kogumiskohad.

o

Rajame valla asumitesse koostöös kohalike kogukondadega laste spordi- ja
mänguväljakuid ning koerte jalutusväljakuid. Taastame Ülase tänava taguse terviseraja.

o

Pikendame valgustatud suusarada, rajame terviseradade ühendamiseks silla üle jõe.
Teeme koostöös kogukonnaga raudteeäärse suusaraja juurde rattapargi.

o

Tihendame koostööd vallavalitsuse, politsei, pääste- ja teiste turvalisust tagavate
asutustega. Toetame naabrivalvepiirkondade loomist ja Saku vallaelanike astumist
abipolitseinikuks ning valla vabatahtlike päästjate tegevust. Toetame kogukondade
algatusi varguste, korrarikkumiste, tule- ja veeõnnetuste ning vägivalla ennetustöös.

2.4. TARISTU JA TRANSPORT NING ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
o

Viime koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega ellu vee- ja kanalisatsiooniprojekti Kiisal, Kurtnas, Metsanurmes, Üksnurmes, Kasemetsas ja Roobukal.
Ühiskanalisatsioonist väljapoole jäävatele tiheasumitele leiame reovee äravedamiseks
soodsama lahenduse.

o

Uuendame valla tänavavalgustusvõrku uute energiasäästlike seadmetega. Ehitame
koostöös külade ja asumitega uusi tänavavalgustusliine.

o

Jätkame asfalt- ja kuumpinnatud kergkattega teede rajamist, sh veemajandusprojekti
elluviimise käigus taastatavatel tänavatel.

o

Tagame Saku katlamaja üleviimise taastuvenergiale.

o

Arendame välja Saku ja Kiisa alevike keskused. Loome Sakku jõeäärse promenaadi,
puhastame jõge ning korrastame kaldaid.

o

Toetame väikeettevõtluse arengut Saku vallas.

o

Parandame ühistranspordikorraldust Saku valla territooriumil, tagamaks sujuvam
liiklemine tööinimestele, õpilastele ja eakatele, sealhulgas pikendame liinid uue
tervisekeskuseni. Algatame avalike bussiliinide graafiku tihendamise.

o

Muudame vallasisesed õpilasliinid kõikidele elanikele tasuta kasutamiseks.

o

Ehitame uusi valgustatud bussiootepaviljone, eeskätt õppeasutuste ja suuremate
peatuste juurde.

2.5. SOTSIAALVALDKOND
o

Korraldame pensionäridele tasuta sõidu liinidel 113 ja 113a.

o

Rekonstrueerime Saku Päevakeskuse sotsiaalkeskuseks ja laiendame valla elanikele
pakutavaid sotsiaalteenuseid.

o

Aitame valla eakatel luua eakate nõukoja, väärtustamaks nende panust vallaellu.

o

Ehitame Teaduse 13 maja baasil kaasaegsed sotsiaaleluruumid koos kogukonnapõhise
majutusüksusega.

o

Tõstame madala sissetuleku piiri.

o

Parandame nii kodus kui ka hooldusasutuses hoolduse võimalusi eesmärgiga tagada
eakatele väärikas vananemine oma koduvallas.

o

Alustame koos erasektoriga kaasaegse eakate pansionaadi kavandamist.

3. VALITSEMISE KORRALDUS
Lepinguosalised lepivad kokku moodustada vallavolikogu juurde seitse 5-7 liikmelist alalist komisjoni
ning 3-liikmelise revisjonikomisjoni. Igasse komisjoni kaasatakse opositsiooni esindaja. Vallavalitsus
moodustatakse koalitsioonipartnerite koostöös. AS Saku Maja nõukogu koosseisus on viis liiget.
Leppe osapooled täidavad valitsemisega seotud ametikohad järgmiselt:
o

Vallavanem – Väikelinn

o

Volikogu esimees – Reformierakond

o

Volikogu aseesimees – Kodu

o

arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees, aseesimees – Väikelinn, Reformierakond

o

eelarvekomisjoni esimees, aseesimees – Reformierakond, Väikelinn

o

hariduskomisjoni esimees, aseesimees – Kodu, Väikelinn

o

keskkonnakomisjoni esimees, aseesimees – Reformierakond, Väikelinn

o

kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees, aseesimees – Reformierakond, Väikelinn

o

sotsiaalkomisjoni esimees, aseesimees – Kodu, Väikelinn

o

spordikomisjoni esimees, aseesimees – Väikelinn, Kodu

o

revisjonikomisjoni esimees, aseesimees – opositsioon

o

AS Saku Maja nõukogu – Väikelinn (2 liiget), Reformierakond (2 liiget) ja Kodu (1 liige)

o

Volikogu esindaja Saku Gümnaasiumi hoolekogus – Väikelinn

o

Volikogu esindaja Kurtna Kooli hoolekogus – Reformierakond

o

Volikogu esindaja Kajamaa Kooli hoolekogus – Kodu

Allkirjad: Volikogu liikmed

LISA 1 – Kõik nimekirjades kandideerinud

