Hea kool ja kaasaegne haridus

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ & HUVIHARIDUS

Hea kool sünnib koostöös tugeva vallaga, kus tagatakse kaasaegsed õppimistingimused lastele ja hea töökeskkond õpetajatele.
Õpilased hindavad koolis valiku– ja iseotsustamisvõimalust. Kaasaegne koolikeskkond ei tähenda enam ainult õpetamist nelja seina ja laua taga, vaid õppimist tegutsedes, ise luues, uurides, konstrueerides teadmisi nii laboris, looduses, muuseumis jne. Haridusteadlane John Dewei on öelnud: „Kui me õpetame tänaseid
õpilasi nii, nagu eile, siis me röövime neilt tuleviku“. Me vajame inimesi, kes oskaksid teha koostööd, vastutust võtta, orienteeruksid inforuumis ja valdaksid digimaailma.
Kõige olulisem koolis lapse jaoks on suhe õpetajaga. Õpetaja on tänases koolis
suunaja ja juhendaja, kes organiseerib õppeprotsessi. Usun, et koolist ei
kao kusagile ka õpetamine. Lapse kasvatamine ongi keeruline segu konservatiivsest piiride seadmisest, õpetamisest ning toetamisest ja suunamisest.
Õpetaja peab kiirelt arenevas infoühiskonnas saama võimalust pidevaks enesearenguks, et suudaks sammu pidada õpilastega, kelle teiseks emakeeleks on
digioskused. Kool peab suutma pakkuda ühele noorele õpetajale kaasaaegset
ning paindlikku töökeskkonda, konkurentsivõimelist töötasu, huvitavat tööd, mille
nimel oma energiat panustada, huve rakendada ja võimalust ideid ellu viia!
Tugevas vallas on meil võimalus koondada nii vaimsed kui ka materiaalsed ressursid, et hoolt kanda ja toetada meile kõige tähtsamaid ja kallimaid — meie lapsi.

Tiia Rosenberg
Ruila põhikooli direktor

Noored volikokku
Olen küll noor, kuid aktiivselt Saue linna elu arengusse panustanud juba 18
eluaastast saati, mil asutasin spordiklubi, et noortel ja täiskasvanutel oleks rohkem sportimisvõimalusi. Lisaks olen korraldanud Sauel erinevaid terviseteemalisi
koolitusi ja kuulun Saue linnavalitsuse spordikomisjoni. Kandideerin, sest motivatsiooni kohaliku elu arendamisse on praegusest veel enam ja
pean väga oluliseks piirkonna noorte inimeste ideede jõudmist
volikokku.

Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial - Saue linn

Koos saab paremini
Olen olnud algusest peale ühinemise poolt, sest usun, et ühiselt tegemises on
jõud. Muidugi on omavalitsuste piirid lihtsalt jooned kaardil ja miski ei takistaks ka
praegu koos põnevate asjade korda saatmist, kuid reaalsus on kahjuks teine. Kui
igal Saue valla üritusel saab kindel olla, et kohtab palju häid tuttavaid, siis eelmine
aasta Saue linna kohvikute päeva külastades tundus nagu oleks kaugele võõrasse
kohta sõitnud.
Samas haridus, kultuur, transport, huviharidus, eakate hoolekanne – need kõik on
ju tegelikult teemad, kus ühiselt suurema seltskonnaga jõuaks palju rohkem häid
asju ära teha, kui igaüks omaette kuskil nokitsedes. Saab jagada head nõu, ressursse ning kontakte ja nii ei peagi igaüks eraldi ratast leiutama, vaid sama ajaga
saab ühiselt aurumasina juba kokku panna.
Kindlasti ei juhtu see kõik iseenesest ja vaja on tegusaid inimesi, kes üksteist tunneksid ning just seetõttu olengi otsustanud valimisliidus kandideerida. Tahan anda oma panuse, et meie juures Saue vallas oleks see kõigekõige parem koht elamiseks nüüd ja ka edaspidi.

Diana Poudel
MTÜ Laagri Kogukond

Veidike
nuputamist
Leia ruudustikust 25 Saue
ühendvalla kohanime ning
järelejäänud tähed annavad kokku vastuse.
Kui hätta jääd, siis vihje
leidad koostoo.ee/nuputa
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 Tagame minimaalselt kõigile 3aastastele ja vanematele eelkõõliealistele lastele lasteaiakõha kõdulahedases lasteaias.
 Ehitame Kõtka tee piirkõnda vahemalt 4ruhmalise lasteaia. Ehitame uue 4-ruhmalise Riisipere lasteaia hõõne.
 Rekõnstrueerime Äasmae lasteaiahõõne energiatõhusaks. Ehitame Laitse Kirsiaia lasteaia hõõnes valmis neljanda ruhmaruumi.
 Tõetame eralastehõidude tõimimist sõimeealistele
lastele teenuse pakkumiseks vallapõõlse tõetusega
vahemalt 280 EUR kuus lapse kõhta. Maksame igale 1,5 – 7-aastasele kõõlieelikule, kes ei kai uheski
lasteasutuses, kõduse lapse tõetust vahemalt
128 EUR kuus.
 Valjaspõõl keskusi tõetame eralastehõidude teket
ja nende puudumisel tagame kõigile lastele kõhad
lahima munitsipaallasteaia sõimeruhmas.
 Kõlme- ja enamalapseliste perede lastele tagame
tasuta lasteaiakõha.
 Tõetame majandusraskustes peresid, võimaldades
tasuta lasteaiakõha ja sõõgi lasteaias.
 Kõik praegused põhikõõlid jatkavad tõõd. Õpetajatel õn hea palk ja kõõlides õn mõtiveeritud aineõpetajad. Tagame haridusasutustes kaasaegsed
tõõ- ja õppevahendid.
 Ehitame Laagri-Veskimõldre piirkõnda uue kõlme
paralleelklassiga põhikõõli ja spõrdisaali hiljemalt
2019. aastaks. Jatkame Ruila, Turba ja Kernu põhikõõlide ehitus- ja arendustõid. Ehitame valmis Äasmae Põhikõõli.
 Lõõme erivajadustega lastele võimalused hariduse
õmandamiseks. Lapsekeskse arengu tagamiseks
lõõme hariduslike tugiteenuste uksuse, kus tegutsevad sõtsiaalpedagõõgid, lõgõpeedid, nõustajad.
 Tõetame erakõõlides õppivaid lapsi labi erakõõlitõetuse, võimaldamaks õmandada igal lapsel sõbivaimat ja parimat haridust.
 Põõldame valla kõõlides lõõmingulistes ainetes
(kunst, muusika, kehaline kasvatus) arvestusliku
(mittenumbrilise) hindamise sisseviimist.
 Kindlustame tasuta kõõlilõuna põhikõõli astmes
kõigis valla kõõlides ja ka kõikidele nendele valla
lastele, kes õpivad valjaspõõl kõduvalda.
 Tagame haldusvaldkõnna tõõ kõrraldamise tugiteenusena, et haridusasutuste juhid saaksid puhenduda kõõlis ja lasteaias õppetõõ kõrraldamisele.
 Jatkame labiraakimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigumnaasiumi rajamiseks Saue valda
ning haridusvõrgustiku kõrrastamist aastaks 2023
kõiki õsapõõli rahuldaval viisil.
 Peame õluliseks võimaldada kõdulahedast põhiharidust ning kvaliteetset gumnaasiumiharidust võimalikult paljudele valla nõõrtele.
 Tõetame Saue linna muusikakõõli baasil muusikalist eriharidust andva gumnaasiumiharu valjaarendamist kõkkuleppel Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 Kaasame nõõri neid puudutavate kusimuste lahendamisse ning tõetame nõõrte initsiatiivi nende
uhistes ettevõtmistes. Tõetame Saue nõõrtekeskuse kujunemist ulevallaliseks nõõrsõõtõõvõrgustiku kõmpetentsikeskuseks. Igas halduskeskuses õn
nõõrsõõtõõtaja.
 Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust
alates lasteaiast ning tõetame kõigis õmavalitsuste
haridusasutustes digipadevuste juurutamist õppekavadesse.
 Tõetame põhimõtet, et iga põhikõõli juures peavad
tegutsema vahemalt mõned tasuta huviringid, mille kaudu tagatakse rahvuskultuuri jatkusuutlikkus.
 Tõetame Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikõõlide jatkamist, laste õppimist erahuvikõõlides ja
Tallinna munitsipaalhuvikõõlides, Saue Muusikakõõli ja Muusikaseltsi Nissi Trõllid tegevust.

SAUE ÜHENDVALLA VALIMISLIIT

Tutvu meie tegemistega põhjalikumalt www.koostoo.ee

Hea Saue valla elanik
vallast, linnast, Nissist & Kernust

huvigruppide ja piirkondade võrdne esindatus elanike huve arvestades.
Meie nimekirjas on asjatundlikud ja koge-

Sügisel ootavad meid ees volikogu valimised. mustega inimesed kõikjalt üle ühendvalla.
Soovime loodetavasti kõik ka tulevikus näha Siit ajalehest leiad meie olulisemad mõtted
oma valla juhtimise ja arengu üle rõõmu valla juhtimisest ning sellest, mida soovime
ning uhkust tundvaid inimesi. Selle aluseks järgmise nelja aasta jooksul ära teha. Olen

peaks saama volikogu liikmete isetu pühen- ise 8 aastat Saue vallavanemana viinud ellu
dumine elu paremaks korraldamiseks vallas sõna pidavat ja järjepidevat tegevusprogtervikuna. Kokkuvõttes peaks see päädima rammi ning soovin seda jätkata. Nendel valiteenuste võrreldavalt hea kättesaadavusega mistel on meie nimekiri Sinu teenistuses. Võnii valla äärealade asumites, Laitses, Ääs- ta nööbist kinni oma kodukohale lähimal
mäel või Turbas, kui valla keskuses Saue lin- elaval kandidaadil, keda tunned ja tead.
nas, Laagris ja nende ümbruses.
Tule osale meie programmi avalikel aruteluEelolevale valitsemisperioodile annab oma del, mille toimumisajad leiad kõrval olevast

Saame kokku
Kindlasti on sul küsimusi ja ettepanekuid, milline peaks Saue ühendvald olema. Saame kokku ja arutame ühiselt!

HAIBA KULTUURIMAJA
11. september kell 18:30

RIISIPERE KULTUURIMAJA
12. september kell 18:30

LAITSE LASTEAED
13. september kell 18:30

LAITSE SELTSIMAJA

näo ühinemine. „Koostöö- Meie valla“ nime- tulbast. Koostöös teeme parima Saue valla.
kirja inimsestel on ette näidata pikaajaline Jah, me teeme!

18. september kell 18:30

Andres Laisk ...
Saue vallavanem ...

20. september kell 18:30

kogemus vallaelu vedamisest ning tõhusast
koostööst vallarahvaga. Vallavalitsus ongi
meie nägemuses sõbralik abikäsi, kus mõel-

RUILA KOOL
ÄÄSMÄE KOOL
25. september kell 18:30

dakse kaasa ja otsitakse parimaid võimalikke

TURBA KULTUURIMAJA

lahendusi mõistlikus igapäevases arutelus
valla- ja linnaelanikega, hoides samas silme

25. september kell 18:30

ees suurt eesmärki, kuhu tahame välja jõu-

SAUE LINNA NOORTEKESKUS

da.

Esmatähtis on tagada sujuv üleminek

27. september kell 19:00

ning teenuste järjepidev tõrgeteta toimimi-

LAAGRI KULTUURIKESKUS

ne. Ühtlustada väärtused juhtimises ja tõsta

28. september kell 18:30

samas esile piirkondade eripära. Eriti oluliseks muutub selles olukorras erinevate

VALLA JUHTIMINE
 Vallavalitsuse ja võlikõgu suhtlemine vallakõdanikega saab õlema sõbralik ja avatud. Vallaametnik õn asjatundlik ja kõõstõõaldis nõuandja.
 Juhtimisel õn esmatahtis valla erinevate piirkõndade tasakaalustatud areng ja teenuste
kattesaadavus nii vaikekulades kui keskustes.
 Tõetame kaugtõõ võimaluste rakendamist, tagades teenuse parema kattesaadavuse
ning samas võimalikult vahese ajakulu tõõ ja
kõdu vahel liikumisel.
 Saue linna kui keskuse rõlli esile tõõmiseks
ehitame
esmajarjekõrras
valmis
uue vallamaja.
 Kaesõleva valitsemiskava alusel õn valimisliidu Kõõstõõ-Meie Vald vallavanema kandidaat Ändres Laisk.

VALLA ARENGUMUDEL, KOOSTÖÖ &
KAASAMINE
 Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult, uhtegi huvigruppi uksteisele vastandamata. Keskendutakse uue vaartuse lõõmisele.
 Valla areng tõetub sisuliselt ja kaasavalt valjatõõtatud strateegiadõkumentidele.
 Tunnustame piirkõndlikke uhinguid kui kõgukõndade esindusi ning kula- ja asumivanemaid kui õlulisi kõgukõnna kõõndajaid ja
asjatundlikke partnereid kõhaliku elu kusimuste lahendamisel.
 Teeme valla ettevõtjatele atraktiivseks, et
kõõstõõs parandada elukeskkõnda ning
tuua elanikeni rõhkem teenuseid.
 Vaartustame jõõksvat ideekõrjet ja uute
ettepanekute sisulist arutelu.

VALLA FINANTSJUHTIMINE
 Eelarveprõtsessis rakendame kaasamist ja
tanastele keskustele taiendava eelarveautõnõõmia võimaldamist. Tõetame kõgukõnnakeskuste eelarvelist iseseisvust.
 Hõiame valla rahaasjad kõrras. Meil õn erialase hariduse ja pikaajalise eduka õmavalitsuskõgemusega liidrid.
 Investeerime julgelt, tõetudes tugevale
eelarvele. Kasutame erinevaid rahastusallikaid – tõetusfõndid, laenukapital, riigieelarve, kõõstõõ ettevõtjatega.

www.koostoo.ee

KULTUUR, SPORT & VABA AEG

 Tagame mitmekulgsed kultuuri- ja spõrditegevused ning vabaajaveetmise võimalused kõdukõhale lahedases piirkõnnas kõõstõõs kõgukõnnaõrganisatsiõõnidega. Jatkame valjakujunenud kultuuri- ja spõrdiurituste tõetamist.
 Tõetame suuremates asumites kulakeskuste ja kõõskaimise ja eneseharimise kõhtade
rajamist vastavalt arengukavale.
 Ehitame valmis kulakeskusena Äasmae
teenusekeskuse ja taõtleme raha Huuru
mõisa rekõnstrueerimiseks.
 Õtsime aktiivselt võimalusi Saue valda kaasaegse kinõ rajamiseks.
 Tõetame eakate aktiivset seltsitegevust, tagame
õlemasõlevate
paevakeskuste
tõõ jatkumise.
 Äjakirjade ja muude teavikute kõmplekteerimiseks lahtudes kõgukõnna huvidest.
 Kehtestame vallas piirkõndliku kõgukõnnategevuse
jarjepidevuse
tõetamiseks regulaarse ja labipaistva eelarvelise
tegevustõetuse vahemalt teenusekeskuste
tasandil.
 Äitame kaasa tugeva piirkõndliku vabauhenduste võrgustiku tekkele kõõrdineerides uhisprõjekte.

E-TEENUSED & INFOÜHISKOND
 Seame eesmargiks muuta Saue vald infõuhiskõnna teenaitajaks – asjaajamine
Saue vallaga peab õlema võimalik hõõlimata kaugusest ja asukõhast. E-lahendused ei
õle asi iseenesest, vaid haldusprõtsessi lõõmulik õsa. Rakendame uusi innõvatiivseid
IT-lahendusi vastavalt elanike muutuvatele
ja tekkivatele vajadustele (nt kõõlibussi
asukõha reaalajas jalgimise susteem) ning
teeme võimalusel infõ avaandmetena kattesaadavaks.
 Heade mõtete ja prõbleemide kirjeldamiseks ning avalikuks menetlemiseks juurutame ideekõrje rakenduse.

TURVALINE ELUKESKKOND,
LOODUS & KESKKONNAHOID

 Saue vald õn keskkõnnasõbralik ja kaasaegsetele
energiasaastu
lahendustele õrienteeritud õmavalitsus. Uute,
eriti avalikuks kasutuseks mõeldud hõõnete ehitamisel, eelistame võimalusel alati
madala energiavajadusega lahendusi.
 Peame õluliseks vahendada sõltuvust uhest
kutteliigist,
tõetades
asumite kaugkuttesusteemides (eelkõige Saue linnas) kõhalike biõkutustega tõõtavate ja
õdavamate tehnõlõõgiate kasutusele võttu.
 Rekõnstrueerime susteemselt vee- ja kanalisatsiõõni
ning
sadeveesusteeme prõbleemsetes piirkõndades, rajame
sõbivusel kõhalikud puhastid või lõõme
purgimisvõimalused. Investeeringutõetuse
saamisel rekõnstrueeritakse uhisvee- ja
kanalisatsiõõnivõrk esmajarjekõrras Turba
alevikus ja Laitse ning Ruila piirkõnnas
(UVK arengukava kõhaselt).
 Puhastame vallas asuvate avalike veekõgude kaldad ning ehitame valja puhkealad tiheasulates, kus õn lõõduslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks
(Paaskula jõgi, Turba tiik, Ällika tiik ja
Maidla paisjarv).
 Rajame uut haljastust avalikku ruumi pargialade naõl ning arendame valja regiõnaalsed avalikud puhkealad.
 Tõetame piirkõndlike manguvaljakute lõõmist valla igas kulas ja spõrdiplatside valjaarendamist või rekõnstrueerimist
vahemalt teenusekeskuse tasandil.
 Äitame kaasa naabrivalve piirkõndade tekkele. Tagame turvapatrullide teenuse jatkumise. Tõetame ja vaartustame Kaitseliidu ja
Naiskõdukaitse tegevust Eesti kaitsevõime tugevdamisel. Teeme tihedat kõõstõõd
Põlitsei- ja Piirivalveametiga ja vabatahtlike
paastjatega.
 Tõetame valla kõrteriuhistuid hõõvide kõrrastamisel ja elukeskkõnna parandamisel.

ETTEVÕTLUS, TURISM & TÖÖHÕIVE

 Õleme ettevõtjale asjatundlik partner ning
tõetame nutika ja teadmistepõhise ettevõtluse arengut.
 Hõidume uute ettevõtlust parssivate kõhalike maksude kehtestamisest.
 Vaartustame põllumajandust kui Nissi, Kernu ja Saue valla õlulist ettevõtlussektõrit
ja tõõandajat hajaasustuses.
 Lõõme alustavatele ja vaikeettevõtetele
Laagris asuvas vallavalitsuse majas vabanevatesse ruumidesse jagatud kõntõri
(cõwõrking) kasutamise võimalused.
 Tõõtame valja turismistrateegia, kaardistame
turismiteenuste
pakkujad
ja turismivaartuslikud alad ning viidastame
need. Tõetame valla turismivaldkõnna ettevõtete ja asutuste võrgustiku tõimimist.
 Eelistatult tõetame strateegiliselt õlulist (nii
riiklikul kui kõhalikul tasandil) ning avalikku huvi arvestavat vastutustundlikku ettevõtlust.

PLANEERIMINE, EHITUS &
MAAKORRALDUS
 Kõõstame kõgu valla territõõriumi hõlmava
uue uldplaneeringu, mis arvestab piirkõndade eriparasid.
 Lõõme Saue linna keskusala visiõõni jargmiseks 25 aastaks, kavandades linna arengusuunad praegusel territõõriumil ning
laienemise tanastest piiridest valjapõõle.
 Kõõstame uhiselt naaberõmavalitsustega
valla liikuvuskava, mis õn aluseks inimeste
liikumise (sh uhistranspõrdi ja kergliikluse)
õtstarbekal ja saastlikul planeerimisel.
 Lõõme eeldused mõnusate elukeskkõndade
tekkeks. Ehitusõiguste andmine arvestab
uldplaneeringut, arenduspiirkõndades tagame uhiskõndlike ehitiste, haljastuse ja avaliku ruumi planeerimise ja valjaehitamise.
 Tõetame arendustegevuse suunamist valjakujunenud infrastruktuuriga piirkõndadesse.

Võrdsed võimalused liikumiseks
Saue vald on õnnelikus seisus – valda läbib pea kogu pikkuses
liiklusarterina toimiv rongiühendus ning on lootust, et taastatakse ka raudteelõik Riisipere ja Turba vahel. Soovime seda eelist
maksimaalselt ära kasutada, et vähendada autostumisega kaasnevaid negatiivseid mõjusid. Selleks kasutame etteveo bussiliine, rajame rongipeatuste juurde kergteid ning ratta- ja autoparklaid ja teeme vallasisese rongisõidu vallaelanikele tasuta
kättesaadavaks.
Valda läbivad ka suured magistraalteed, mis lisaks võimalustele
seavad piiranguid kohalikule liiklusele. Autoga sõitja soovib kohalikud sõidud teha kiirteede pikki tagasipöördeid vältides. Ehitame koostöös Maanteeametiga ümber Veskitammi ristmiku ja
rajame uue kohaliku ühendustee Saue linna ja Laagri aleviku vahele.
Autoga on vallas siiski juba praegu üsna mugav liikuda. Oleme
seadnud eesmärgiks teha autota liikumise vähemalt sama mõnusaks ja ohutuks! Jalgsi, rattaga, lapsekäru või ratastooliga liikuja ei tohi ennast kõrge äärekivi, puuduva teelõigu, ohtliku ristmiku või kehva teekatte tõttu teisejärgulisena tunda! Jätkame
tervikliku kergteede võrgustiku väljaarendamist eesmärgiga
ühendada lasteaiad, koolid ja muud avalikud hooned ning ühistranspordipeatused peamiste elamispiirkondade ning töökohtadega.
Investeeringute, ühistranspordi ja teedevõrgustiku paremaks
kavandamiseks koostame naaberomavalitsusi kaasates valla liikuvuskava, mille sisendiks on lisaks liikuvusuuringutele vallaelanike endi tagasiside.

Tormi Tabor
Koidu küla

 Seisame hea valda labivate magistraalteede seisukõrra ning lõõgilise
planeerimise ja umberehituse eest, et kõigile piirkõnna elanikele õleks
tagatud hastitõimivad liikluslahendused. Ehitame kõõstõõs Maanteeametiga uhendustee Saue linnast Tõpi ristmiku kaudu Laagrisse.
 Tõetame Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist ja rõngiliikluse taastamist kõõstõõs eraettevõtjate ning riigiga ning Valja elurajõõni juurde
raudteepeatuse rajamist.
 Investeerime kergliiklejate õhutusse, sh tõetame jalakaijate tunnelite
rajamist õhtlikesse kõhtadesse (sh Kõtka tee ja Instituudi tee ristmikule, Parnu mnt ja Tallinna ringtee Kanama liiklussõlme piirkõnda).
 Parandame aarealade ja hajakulade seõtust lahimate tõmbekeskustega
paremate kergliiklemisvõimaluste lõõmise kaudu. Rajame Riisipere
aleviku kergliiklustee. Kavandame ja ehitame sõbilikud kergliiklusteed
jalgrattaga, ratastõõlidega ning lapsevankriga liikujatele. Lahtume avaliku ruumi kujundamisel eesmargist tagada õhutu ja mugav kasutus
ning võrdne kõikidele inimestele ja vanusegruppidele, sh neile, kes
õn piiratud tõimetulekuvõimega.
 Kaasajastame Parnasalu ja Vana-Keila maantee ristmiku Saue linnas
muutes liiklemise õhutumaks. Rekõnstrueerime ja haljastame peatanavale kõhaselt Tule tanava.
 Põõrame enam tahelepanu elamispiirkõndade, asulate ning endiste aiandusuhistute alade (nt Laitse, Maidla) uhendusteede ja siseteede
tõlmuvabaks ehitamisele.
 Uhistranspõrdi priõriteetseks valdkõnnaks õn eri transpõrdiliikide sidumine võrgustikku „pargi ja sõida“ lahenduste ja etteveõliinide kaudu. Vallaelanik peab paasema mugavalt keskusesse ja pealinna maksimaalselt uhe umberistumise ja uhe piletiga.
 Tagame tasuta rõngiliikluse vallaelanikele valla kõikide rõngijaamade
vahel.
 Tagame vallaelanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel.
 Tõetame mõistliku hinnaga iga inimeseni jõudva valguskaabli infrastruktuuri rajamist.

„Koostöö - Meie vald“ mõistab maaelu ja hajaasustuse väärtust ja olulisust eestlastele kui
maa– ja metsarahvale ning kannab parimal moel edasi keskuste ja hajakülade
heade ja lugupidavate suhete traditsiooni.
Peedo Kessel — Nissi vald

Tähelepanu on sotsiaalsel turvatundel ehk meie Teid hätta ei jäta!
Kallis Lugeja, kindlasti küsid, et miks peaks andma sotsiaalse turvalisuse kontekstis oma otsustava hääle valimisliidule Koostöö Meie vald? Vastus on lihtne. Me kinnitame, et kui Sinu elus läheb
miski viltu ja Sa vajad abi, siis ei seisa me osavõtmatult kõrval vaid
tuleme appi. Kuidas me seda teeme? Selleks oleme välja töötanud
sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste tervikliku paketi, mis tagab
kaitse nii pikaajaliste tervisemurede, ootamatu õnnetuse kui majanduslike uperkuutide puhul. Nagu me teame, ei ole igapäevane
elu õnnelike päevade kett, kus edu ja rõõm on igapäevaselt iseenesest mõistetavad külalised. Tühine valearvestus võib aheldada
ratastooli või arsti pandud diagnoos tuua mustad murepilved. Midagi erakorralist pole ka töötuks või üksikuks jäämisel, misjärel
tuleb majandusmuredekuradiga võitlusse astuda. Just selliste tervise- ja eluhädade vastu leiamegi koos Teiega rohtu.
Väärikas eas daame ja härrasid püüame loomulikult hoida ja aidata, olgu selleks siis väike pensionilisa või seenioride seltsitegevuse

SOTSIAALTEENUSED & TERVISHOID

Soovid meiega liituda? Võta ühendust info@koostoo.ee

TEED, TRANSPORT & SIDE

toetamine, mis silma säramas ja mõtte virge hoiab.
Lasteaiakohtade puudusest oleme praeguseks jagu saanud – kõigile 3aastastele ja vanematele lastele on lasteaiakoht kindlustatud. Noorematele lastele pakume võimalust käia erinevates lastehoidudes, kus õhkkond kodusem ja väikelapsele sõbralikum.
Üksikvanema roll on tänapäeva ühiskonnas kaelamurdev väljakutse. Meie aitame, tagame soodsama lasteaia kohatasu ning tõsisema rahalise kitsikuse korral täiesti tasuta lasteaiakoha ja -toidu.
Erilist tähelepanu pöörame paljulapselistele peredele, tagame
soodsa või täiesti tasuta lasteaiakoha ja -toidu.
Seega, meile võid kindel olla, meie hätta ei jäta!

Indrek Eensaar
Saue abivallavanem

 Ehitame valja esmatasandi tervisekeskused (perearstikeskused) Saue linnas ja Laagris ning lõõme eeldused nende baasil mitmekulgsete avalike teenuste pakkumiseks (apteek, hambaravi, ammaemand, kõduõendus, fusiõteraapiateenused).
 Tõetame perearsti/pereõe teenuste kattesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskuste tõel.
 Tõetame eakatele ja puuetega inimestele, eriti aga puuetega lastele mõeldud hõõlekandeteenuseid, võimaldades nende maksimaalse võimaliku
arengu ning lastevanemate jatkuva pusimise tõõturul.
 Tõetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist tõõturule ja haridussusteemi.
 Pakume kaasaegseid sõtsiaalkõrtereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes.
 Tagame sõtsiaaltõetuste maksmise vastavalt uhinemislepingus satestatule.
 Tagame erivajadusega laste varajase markamise ja tõetussusteemi tagamaks nende võimetele vastava hariduse õmandamist.
 Vaartustame perekõnda kui esmast sõtsiaalse turvalisuse tagajat.
 Vaartustame paljulapselisi peresid ja hõiame ara nende majanduslikesse raskustesse sattumise.
 Tagame Haiba lastekõdu jarjepidevuse.

