
 

 

41 liiget Laagrist 
Lehetuni ja  

Vatslast Haibani 
LK  2 - 3 

 

SUUR KAART: Leia 
sobiv kandidaat 

oma kodukohast! 
LK 8 

 

PROGRAMM:  
Meie lubadused  

2021-2025 
LK 4 - 5 

elolevatel valimistel leiad alates 
numbrist 147 need 41 kandi-
daati, kes esindavad Sauel        

valimiste ainsat valimisliitu — 
„Koosto o  – Meie Vald“. See on u hen-
dus, kuhu on koondunud liikmed  ko-
halike kogukondade esindajatena. Ini-
mesed, kelle ilmavaateks on Saue valla 
kui terviku hea ka eka ik ning  seda kau-
du oma kodukoha arengule kaasa aita-
mine. Meie nimekirjast leiad liikmeid  
Sauelt Riisipere ja Turbani. Ü htviisi 
va a rikalt on esindatud nii Laagri kui 
Ä a sma e, Hu u ru ja Kaasiku. Pea igast 
suuremast asumist lo o b meie ridades 
keegi kaasa. On uhke tunne enda selja 
taga sellist jo udu tunnetada.  

Kogemused ja tuleviku-
nägemus käsikäes 

Meie valimisliit on to siselt vo etava    
16-aastase ajalooga. Oleme Sauel valla 
juhtimist vedanud juba 12 aastat. Älati 
tulevikku vaatava pilguga ning mine-
vikust o ppiv. Viimased neli aastat on 
olnud ma rgilised, sest ka ima on tulnud 
saada u hinenud Saue vald. Suur Saue 
vald. Pean selle nelja aasta oluliseks 
saavutuseks, et oleme suutnud ennast 
paljudele kahtlejatele to estada. Oleme 
teadlikult panustanud regionaalpoliiti-
kale ja aidanud investeeringutega ja re-
le va ikeasulaid ja maapiirkondi. Samas 
oleme palju saanud tehtud ka Saue 
linnas ja Laagris. Ü heks olulisimaks 
saavutuseks vo ib pidada Saue riigi-
gu mnaasiumi avamist Laagris ja rgmi-
sel su gisel. See vo imaldab tulevikus 
pakkuda kvaliteetset gu mnaasiumi-
haridust valla piiridest va ljumata ko i-
gile meie kaheksa po hikooli maja lo pe-
tajatele. Taas Turbast Laagrini, nagu 
meil on kombeks asju vaadata. See on 
maama rk, mille ja rgi tulevikus teatak-
se ka kaugemal nii Laagrit kui Saue 
valda.  

Laagri sai endale uue po hikooli, et ta-
gada ko igile esimesse klassi minejatele 
koolikoht. Investeeringud haridus-
valdkonda peavad ja tkuma, sest vald 
kasvab. Peagi vajab uut lasteaeda Saue 
la hipiirkond.  Laagri ku lje alla aga juba 
algab uue lasteaia ehitus. Valminud on 
uus spordihoone Sauel, staadionid 
Turbas ja Riisperes. 

Investeeringuid on jagunud 
igasse valdkonda ja piirkon-
da rohkem kui 40 miljoni 
eest 

Oluliseks verstapostiks on olnud ka 
suuremahulised teedeinvesteeringud 
u le valla — suuremad neist ta navu val-
miv Saue ja Laagri otseu hendus ja u m-

ber ehitatud Veskitammi ristmik. Saue 
Tule ja Nurmesalu ta navad on saanud 
uue na o. Va hemalt samas   mahus on 
kavas ja tkata, pannes ro hku lisaks tee-
de kvaliteedile ka uuele avalikule ruu-
mile. Pargialad ja jalgteed saavad ja rk-
ja rgult uue ja soojema na o. 

Ko ige selle juures on oluline, et valla-
valitsuse meeskond on u htehoidev ja 
ha sti toimiv. Äinult hea meeskonnaga 
on vo imalik nii palju nii lu hikese ajaga 
a ra teha. Oma osa on selles ehk ka 
meie halduskeskuste hoonete re-
konstrueerimisel Haibas ja Riisiperes 
ning Sauele uue vallamaja valimisel. 
Viimane to i Sauele kuulsust aasta pui-
tehitise auhinna vo itmisega.  

Toeta meid, kui oled olnud 
tehtuga rahul. Püüame veel-
gi enam! 

Äga aeg on la inud lennates ja tuleb to -
deda, et ko ike alustatut ei ole saanud 
kaugeltki veel lo puni viia. Pa ris sellist 
hetke vist ei tule kunagi. Äga              
u hinemisja rgselt on paljudele ettevo t-
mistele hoog sisse antud, mis veel lo -
petamist vajavad. O eldakse, et kaks 
valimistsu klit ehk 8 aastat on paras 
aeg enda to estamiseks, nii et veel ei 
va si. Ü hinemine oli tegelikult ju ta iesti 

uue ajaja rgu algus ja sealt sai alguse ka 
uus ajaarvamine. Üsun, et enamik teist 
on u hinemisja rgselt saanud na ha posi-
tiivseid muutusi.  Ta na ku simegi teilt 
toetust veel neljaks ametiaastaks, et 
valla  asja teie teenistuses edasi ajada.  

Selle lehe vahelt leiad infot ko igi meie 
kandidaatide kohta. Vali enda lemmik, 
olgu siis kodukohale la him ja tutta-
vaim, lihtsalt hea so ber vo i keegi, kes 
ennast juba nelja aasta jooksul voli-
kogus ja valla juhtimises to estada on 
saanud. Vali numbrid 147–187 ja meie 
vastame sulle ja rgmised neli aastat 
oma parimaga, mis meil anda on! 

Elagu suur Saue! 
 

147–187 Sinu teenistuses! 

E 

147 Andres Laisk 
Vatsla, Saue vald 
vallavanem 

Loodan, et ka enam kui 

2000 uut vallaelanikku  

leiavad meid üles. Kui   

varasemas kodukohas 

olid harjunud valima era-

konda, siis meil on alter-

natiiv. Ole hea, tutvu meie      

tegude ja mõtetega! 

SUUR SAUE VALIMISLEHT 



 

 

147 148 149 150 151 

152 153 154 155 156 

157 158 159 160 161 

162 163 164 165 166 

167 168 169 170 171 

172 173 174 175 176 

ANDRES LAISK 
Vatsla, Saue vald 

Saue vallavanem aastast 2009 
eriala rahandus ja juhtimine 

NILS JOONAS PÕLDME 
Saue linn, Saue vald 

spordiklubi Imperial asutaja 
vallavolikogu noorim liige (26) 

KRISTEL KUUSK 
Älliku/Laagri/Veskimo ldre, Saue vald 

ettevo tja, kohaliku elu edendaja 

ALLAN MUUK 
Riisipere/Turba/Nissi, Saue vald  

reporter 

TIIA ROSENBERG 
Kernu, Saue vald 

Ruila kooli direktor 

RAINA VAARMAA 
Riisipere, Saue vald 

eestvedaja 

TÕNU URVA 
Saue linn, Saue vald 
endine Saue linnapea 

AARE PUHT 
Haiba, Saue vald 

Maamajanduslik ettevo tja/
harrastusna itleja 

ÜLLE RONDO 
Jo gisoo, Saue vald 

Saue-Jo gisoo Haridusseltsi looja 

DIANA BONDARTŠUK 
Älliku, Saue vald 

ettevo tja 

EINAR ALLIKSAAR 
Kaasiku/Laitse, Saue vald 
Laitse Seltsimaja tegevjuht  

ATS MAREK TENDER 
Saue linn, Saue vald 

VL asutajaliige, noorim liige (18) 
SG o pilane, robootikao petaja 

OLVIA LAUR 
Lehetu, Saue vald 

Lehetu ku laseltsi asutaja 

TOOMAS ARTMA 
Laagri/Älliku, Saue vald 
Laagri kooli direktor  

EERO KALJUSTE 
Vanamo isa, Saue vald 

Saue vallavolikogu aseesimees 

MARGIT MITT 
Maidla, Saue vald 

MTÜ  Maidla Ku laseltsi juhatuse 
liige  

KETLIN LIIV 
Haiba, Saue vald 

ku lavanem 
ta iskohaga 3 lapse ema 

JAANUS KALLION 
Ä a sma e, Saue vald 

Ä a sma e kooli direktor 

ANNELY SEER 
Laagri, Saue vald 

Laagri perearstikeskuse pereo de 

TIINA TINT 
Ä a sma e, Saue vald 

kogukonnakomisjoni liige 
rohelise kodukoha eestseisja  

PEEDO KESSEL 
Turba, Saue vald 

Nissi vallavanem kuni 2017 

AIN KARUTOOM 
Turba, Saue vald 

o petaja, kokk ja spordimees 

KATRIN ÕISMA 
Madila, Saue vald 

haridusjuht 

TEET LEHTME 
Nurme, Saue vald 

GUSTAV MARTIN 
Laagri/Älliku, Saue vald 

grillmeister 

ALLAR LEEDU 
Koidu ku la/Laagri, Saue vald 
Koidu ku laseltsi asutajaliige 

taaskasutusaktivist 

MÄRT MEERITS 
Laagri/Älliku, Saue vald 

a rijuht, rahandusspetsialist 

JUHAN SÄRGAVA 
Lehetu/Turba, Saue vald 
Saidafarmi peremees 

mahepo llunduse algataja Eestis 

RISTO KIILBERG 
Tagametsa, Saue vald 

IT ettevo tja 

VELJO KUUSK 
Laagri/Veskimo ldre, Saue vald 

Veskimo ldre ja kodukeskuse rajaja 
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177 178 179 180 181 

MEELIS MUUGA 
Turba/Laagri, Saue vald 

geograafiao petaja, matkajuht  

TIIT OJAVESKI 
Karutiigi, Saue vald 

MTÜ  Karutiigi juhataja 

KRISTJAN OK 
Äila/Valingu, Saue vald 

IT ettevo tja 
maaelu entusiast 

ANDRUS ORUSTE 
Saue linn, Saue vald 

hariduskomisjoni liige 

ANDRES PAJULA 
Nissi/Saue linn, Saue vald 

haridusjuht 

KULDAR PAJU 
Haiba, Saue vald 
volikogu liige 

JANEK RUUSMERE 
Laagri, Saue vald 

kinnisvaraspetsialist 

VAHUR UTNO 
Saue linn, Saue vald 

kirikuo petaja 

TARVO VAU 
Vanamo isa ku la, Saue vald 
ettevo tja, endine ku lavanem 

MEELIS TELLISKIVI 
Saue linn, Saue vald 
maakomisjoni liige 

ARNOLD ÕISPUU 
Hu u ru, Saue vald 

Hu u ru ku lavanem 20 aastat 
elukeskkonna komisjoni liige 

Valimisliit Koostöö - Meie Vald 
… su ndis koos „suur-Saue“ u hinemisega kahe valimisliidu liitumise teel. Nii 
ja id meie nimes alles mo lemad valimisliidud (heal lapsel mitu nime!). Valla-
juhtimises oleme osalenud juba 12 aastat ning meie hulgas on olnud nii loo-
bujaid kui ka uusi tulijaid.  

Meie ta nane nimekiri on va rske ja nooruslik, aga tugevate nurgakividega — 
meil on 16 uut liiget-kaasamo tlejat. 10 meie hulgast kuuluvad praegu to o  lo -
petavasse volikogusse, rohkemad veelgi komisjonidesse. Esindatud on ko ik 
valla piirkonnad ning nimekirjast leiab po llumehi-talupidajaid, o petajaid, 
IT ja finantsspetsialiste, kogukonnaentusiaste ja lihtsalt oma ala andunud eest-
vedajaid ja asjatundjaid.    

Meie nimekirjas on kokku on 11 naist ja 30 meest ning meil on esindatud 22 
asumit (vt kaarti lk 8). Keskmine vanus 47,5 aastat — ko ige noorem kandi-
deerija on 18-aastane ja ko ige vanem on 67-aastane. 26 liiget on kõrg-
haridusega. 

Vali oma kandidaat ise! 
Soovin seda ro hutada eriti just nooremate seas, kes kohati ha a letavad u ks-
ko ikselt oma vanemate vo i tuttavate ja rgi. Iga hääl loeb! Volikogus peavad 
olema piisavalt esindatud ko ik u hiskonnagrupid: noored, vanad, o petajad, 
spetsialistid jne. Üuri, kes sind ha sti esindaks — tutvu meie liikmete ja kirjel-
dustega kodulehel koostoo.ee/liikmed . Teeme õige valiku! 

  Kes me oleme? 
 159 Ats Marek Tender 

SG abiturient, robootikao petaja 
muusik, sportlane 
VL asutajaliige ja noorim liige (18) 

Ü hiskond liigub edasi ja rjest  
po o rasema kiirusega. Koolis 
peab pidevalt o ppima silmitsi 
seisma uute va ljakutsetega. 
Ü ks olulisi tegureid to o jo u 
puudumise taga on hariduse 
mittevastavus to o turu no ud-
mistele. Haridus peab olema 
arengus. Me peame lapsi ette 
valmistama muutuvaks maail-
maks, kus kohanemisvo ime ja 
sotsiaalsed oskused on sama-
va a rselt ainealaste teadmiste-
ga. Viimased keerulised aastad 
on na idanud, kui olulised on 
enesejuhtimisoskused, julge 
iseseisev mo tlemine ja liidri-
omadused. Samas peame hari-
duses muudatusi ellu viima, 
sobitades neid olemasolevasse 
su steemi, lo hkumata tradit-
sioone ja hoides seda olulist 
ning va a rtuslikku, millele     
baseerub Eesti haridusedu 
ning ja rjepidevus. 

Kaasaegne kool on digikool.   
O petajana sooviksin, et saan 
igas tunnis lasta lastel vo tta 
klassis laadijast arvutid, et ka-
sutada o petamisel ko iki        
olemasolevaid tehnoloogilisi 
vo imalusi ja po nevaid meeto-
deid. Koos digioskuste arengu-
ga ei tohi aga lapsed unustada, 
kuidas ka a re ka tte vo tta, kui-
das ehitada ning luua midagi 
praktiliselt tegutsedes.  

Vo tmeisikuteks koolis on  o pe-
tajad. Raske on aga sa ilitada 
sa rasilmi, kui pead o petama 
tunnis korraga kuni kolme ai-
nekava, toetama tugivajaduse-
ga o pilasi, suhtlema rahul-
olematute vanematega ning 
hoidma end kursis pidevalt 
muutuva digimaailmaga. On 
hea, et me saame hinnata oma 
vallas o petajaid va a rilise to o ta-
suga ja peame silmas, et o peta-

ja ei  tohi ja a da u ksi. Me saame 
teha koosto o d kogukonnaga, 
ettevo tjatega, vallavalitsusega 
ja valla tugispetsialistidega. 

Peame suutma pakkuda piisa-
valt erinevaid paindlikke vo i-
malusi nii valla tugikeskuse 
poolt kui ka kohapealseid spet-
sialiste kasutades, et luua pari-
maid lahendusi meie laste ha-
ridusele. Kaasava hariduse   
po himo tte kohaselt peaks ko ik 
lapsed saama o ppida kodu-
koolis. Oleme saanud vo imalu-
se luua eriklasse ja ru hmao pet. 
Vallas on loodud tugispetsialis-
tide keskus ja struktuur, mida 
saame edasi arendada ja to hu-
samaks muuta.  

Peame otsima ka vo imalusi 
ja rjest su venevale o petajate 
po uale. Ü helt poolt on koolide-
le antud autonoomsus ja vo im-

152 Tiia Rosenberg 
Kernu, Saue vald 
Ruila kooli direktor 

Kool peab olema arengus! 

alus la htuda olemasolevatest tingimus-
test, mis toetub haridus- ja vallajuhtide 
vastastikule usaldamisele. Oleme 
uuendanud kooli juhtimisstruktuuri, 
kaasates sinna mentoro petajaid, kes 
toetavad koolis alustavaid ja kvalifikat-
sioonita o petajaid. Va hemta htis ei ole 
see, et koolijuhid saavad keskenduda 
sisulise o ppeto o  arendamisele ning 
o petajad o petamisele. Juhi panusest ja 
o petajatest oleneb, milliseks kujuneb 
o ppekeskkond ja mis kujundab meie 

laste tulevikku. 

Kvaliteetse hariduse pakkumisel on 
oluline ja rjepidevus nii muudatuste 
elluviimisel, rahastamisel kui ka oma 
inimeste toetamisel. Üsun, et meil on 
loodud head tingimused koolide aren-
duseks, kuid teame, et oluline on tahta 
pidevalt edasi liikuda! 

„Peame suutma pak-
kuda piisavalt erine-

vaid paindlikke       
võimalusi nii valla   

tugikeskuse poolt kui 
ka kohapealseid   

spetsialiste  kasuta-
des, et luua parimaid 
lahendusi meie laste 

haridusele“ 

187 185 182 183 184 186 
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VALLA JUHTIMINE 
Hoiame ja tkuvalt oma joont, oma va a rtusi ja oma 
inimesi. Neli aastat u hinemisest on olnud piisav 
aeg, et ennast to estada, aga veidi napp, et ko ike 
plaanitut ellu viia. Oleme seisukohal, et valla senine 
juhtimine on olnud eesma rgistatud ja tulemuslik 
ning soovime seda hoida.  

VALLA FINANTSUHTIMINE 
1. Hoiame valla rahaasjad korras. Meil on eria-

lase hariduse ja pikaajalise eduka omavalit-
suse to o  kogemusega liidrid.  

2. Investeerime julgelt, toetudes tugevale 
eelarvele ja korras hoitud rahaasjadele, ka-
sutades erinevaid rahastusallikaid: toetus-
fondid, laenukapital,      riigieelarve, koosto o  
ettevo tjatega.  

3. Toetame kogukonnakeskuste ja tkuvat eelar-
velist iseseisvust la bi arengukavapo hise 
eelarvelise sihtfinantseermise. Eelarveprot-
sessis rakendame kaasamist ning halduskes-
kustele ta iendava eel-arveautonoomia vo i-
maldamist.  

PLANEERIMINE, EHITUS JA MAA-
KORRALDUS 
1. Planeerimine ja ehitustegevus la htub kehtesta-

tud valla u ldplaneeringust ning la htume turva-
lise   ruumiloome po himo tetest.  

2. Loome eeldused mo nusa elukeskkonna ja tku-
vaks arenguks. Ehituso iguse andmisel arendus-
piirkondades tagame u hiskondlike ehitiste, hal-
jastuse ja avaliku ruumi planeerimise ja va l-
jaehitamise.  

3. Eraldi fookuses on Laagri ja Saue linna piirkon-
dade suurte arenduste, kus uus kehtiv u ldpla-
neering avab uued ruumilise planeerimise ees-
ma rgid, la bimo eldud   elluviimine.  

4. Ja tkame Saue linna keskusala visiooni elluvii-
mist, kavandades linna arengusuundi praegusel 
territooriumil ning laienemise ta nastest piiri-
dest va ljapoole.  

5. Koostame koosto o s naaberomavalitsustega 
valla liikuvuskava, mis on aluseks inimeste lii-
kumise (sh u histranspordi ja kergliikluse) ots-
tarbekal ja sa a stlikul    planeerimisel.  

6. Toetame arendustegevuse suunamist va ljakuju-
nenud infrastruktuuriga piirkondadesse.  

7. Ja tkame haldus- ja teenusekeskuste taristu kaa-
sajastamist, seades eesma rgiks, et Saue valla 
haldus- ja teenusekeskused oleks pu siva vo i 
kasvava elanike arvuga. 

VALLA ARENGUMUDEL, KOOSTÖÖ JA 
KAASAMINE  
1. Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult, 

u htegi huvigruppi u ksteisele vastandamata. Kes-
kendutakse uue va a rtuse loomisele.  

2. Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt va lja to o -
tatud strateegiadokumentidele.  

3. Tunnustame piirkondlikke u hinguid kui kogukon-
dade esindusi ning ku la- ja asumivanemaid kui 
olulisi kogukonna koondajaid ja kohaliku elu ku si-
muste    lahendamise asjatundlikke partnereid.  

4. Meelitame so braliku koosto o ga meie    valda asja-
likke ettevo tjaid, sh kogukonnaga koosto o s haja-
asustuspiirkondadesse.    Parandame elukeskkon-
da ja toome elanikeni rohkem igapa evaselt olulisi 
teenuseid.  

5. Vo tame kuulda mo tteid ja soovitusi valla elanikelt 
ning va a rtustame nende sisulist arutelu.  

6. Rakendame valla halduskeskustes kaasava eelarve 
menetlust 100 000 euro ulatuses Sauel ja Laagris 
ning 30 000 euro ulatuses Riisiperes ja Haibas.  

PROGRAMM 2021-2025 ehk mida me ära teeme 

TURVALINE ELUKESKKOND, LOODUS JA KESKKONNAHOID  
1. Ävalikuks kasutuseks mo eldud ehitiste rajamisel ja rekonstrueerimisel eelistame kaasaegseid, keskkonna-

so bralikke ja energiasa a stlikke lahendusi.  

2. Rekonstrueerime vee, kanalisatsiooni ja sadevee su steeme probleemsetes piirkondades, rajame sobivusel 
kohalikud puhastid vo i loome purgimisvo imalused. 

3. Viime ellu Turba Ü VK rekonstrueerimise teise etapi. Investeeringutoetuse saamisel rekonstrueeritakse u his-
vee- ja kanalisatsioonivo rk Laitse/Kaasiku ning Ruila piirkonnas (Ü VK arengukava kohaselt).  

4. Puhastame vallas asuvate avalike veekogude kaldad ning ehitame va lja puhkealad tiheasulates, kus on loo-
duslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks. Korrastame ja puhastame Kernu paisja rve ning rahastu-
se saamisel  Haiba mo isatiigid. 

5. Rajame uut haljastust avalikku ruumi pargialade na ol ning arendame va lja regionaalsed avalikud puhkealad.  

6. Korrastame Ruila mo isaansambli ja mo isapargi, Riisipere keskusala pargi ja Turba pargi  

7. Toetame piirkondlike ma nguva ljakute loomist ning spordiplatside va ljaarendamist vo i rekonstrueerimist 
va hemalt teenusekeskuse tasandil.  

8. Äitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele. Toetame ja va a rtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tege-
vust  Eesti kaitsevo ime tugevdamisel. Teeme tihedat koosto o d Politsei- ja Piirivalveametiga ja vabatahtlike 
pa a stjatega. Tugevdame korrakaitseu ksuste positsiooni kogukonnas.  

9. Toetame ennetustegevust koosto o s vabatahtlike pa a stjatega ning politsei ja abipolitseinikega.  

10. Toetame valla korteriu histuid hoovide korrastamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.  

11. Koosto o s teiste omavalitsustega rajame uue loomade varjupaiga.  

12. Toetame Saue-Laagri piirkonda vesinikutankla rajamist.  

13. Parandame keskusalade ja ristmike valgustust, sealjuures va hendades valgusreostust ja luues ilusat avalikku     
ruumi.  

14. Tagame eluta htsate teenuste toimepidevuse ning valmisoleku hindamiseks viime la bi o ppuseid. Suurendame   
inimeste teadlikkust iseenda ja la hedaste aitamiseks.  

15. Seame uued eesma rgid valla vee-ettevo tja ÄS Koveki klienditeenuse arendamisele ja disainimisele.  

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG   
1. Tagame mitmeku lgsed kultuuri- ja spordi-

tegevuse ning vaba aja veetmise vo imalused      
kodukohale la hedases piirkonnas. Seame ees-
ma rgi, et igas haldus- ja teenusekeskuses oleks 
kogukondlik spordiplats ja ma nguva ljak. Ja tka-
me va ljakujunenud kultuuri- ja spordiu rituste 
toetamist.  

2. Toetame suuremates asumites ku lakeskuste ja 
kooska imise ja eneseharimise kohtade rajamist 
vastavalt arengukavale.  

3. Otsime aktiivselt vo imalusi Saue valda kaasaeg-
se kino rajamiseks.  

4. Toetame eakate aktiivset seltsitegevust, tagame 
olemasolevate pa evakeskuste to o  ja tkumise 
uutes va rskelt renoveeritud ruumides.  

5. Tagame valla raamatukogudele piisavad vahen-
did kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude 
teavikute komplekteerimiseks, la htudes kogu-
konna huvidest.  

6. Tagame o o pa evaringse raamatute ka ttesaamise 
ja tagastamise vo imaluse Saue, Laagri ja Riisi-
pere raamatukogudes (raamatuautomaadid).  

7. Piirkondliku kogukonnategevuse ja rjepidevuse 
toetamiseks ja tkame regulaarse ja la bipaistva 
eelarvelise tegevustoetuse pakkumist, mis vo i-
maldab kohtadel iseseisvalt otsustada oma te-
gevuse prioriteete.  

8. Äitame kaasa tugeva piirkondliku vabau hen-
duste vo rgustiku tekkele, aidates koordineerida 
u hisprojekte ning kutsudes kokku vabau hen-
duste u marlaua.  

9. Ehitame valmis Laagi uue spordihoone riigi-
gu mnaasiumi juurde ning vo imaldame selle 
maksimaalse kogukondliku kasutatavuse.  

10. Rekonstrueerime Ä a sma e po hikooli vo imla ja 
raamatukogu.  

11. Rajame va lijo usaali ja pumptracki raja Saue-
Laagri piirkonda ning va lijo usaalid halduskes-
kustesse.  

12. Rajame Saue linna Saue raamatukogu ja Saue 
kultuuri- ja huvikeskuse tarbeks ruumid uude 
multifunktsionaalsesse keskushoonesse Ku tise 
tn 4.  

13. Rajame Ruila kooli staadioni. 

14. Peame vajalikuks rajada ujula valla lo una-edela 
piirkonda, et vo imaldada piirkonna haridus-
asutustele ka ttesaadavam ujumisharidus. 

SOTSIAALTEENUSED JA TERVISHOID   
1. Toetame perearsti/pereo e teenuste ka ttesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskus-

te toel. Otsime vo imalusi ta iendavate perearstide leidmiseks valda.  

2. Toetame eakatele ja puuetega inimestele, eriti aga puuetega lastele mo eldud hoolekandeteenuseid, vo imalda-
des nende maksimaalse vo imaliku arengu ning lastevanemate ja tkuva pu simise to o turul.  

3. Toetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist to o turule ja haridussu steemi.  

4. Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes.  

5. Tagame erivajadusega laste varajase ma rkamise ja toetussu steemi tagamaks nende vo imetele vastava hari-
duse omandamist.  

6. Va a rtustame perekonda kui esmast sotsiaalse turvalisuse tagajat.  

7. Va a rtustame paljulapselisi peresid ja hoiame a ra nende majanduslikesse raskustesse sattumise.  

8. Tagame Haiba Lastekodu ja rjepidevuse. Rekonstrueerime hoone ja kaasajastame teenust.  

9. Riisiperre kaalume eakatele toetatud elamise teenust pakkuva maja rajamist.  

10. Toetame uute hooldekodu ja pa evahoiu teenuse kohtade rajamist valda koosto o s erasektoriga.  

11. Toetuste ja teenuste puhul rakendame vo imalusel su ndmusteenuste printsiipi.  

12. Suurendame riskiisikute toetamist ja lo imumist u hiskonda. Ärendame tugiisikute vo rgustikku. Tagame pare-
ma teadlikkuse abi saamise vo imalustest.  

Külasta ka meie kodulehte 

www.koostoo.ee 
   Või leia meid 
    /KoostooVL 
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TEED, TRANSPORT JA SIDE  
1. Seisame valda la bivate magistraalteede hea seisukorra, loogilise planeerimise ja u mberehituse eest.  

2. Toetame Va lja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist, Padula raudteetunneli rajamist, Maksimarketi ring
-ristmiku juures kergliiklussillale lahenduse leidmist u le Juuliku Tabasalu tee.  

3. Koostame Saue valla teede ehituse hea tava, mis lisab kvaliteedimo o tme Saue valla teehoiukavale.  

4. Investeerime kergliiklejate ohutusse, sh toetame jalaka ijate tunnelite rajamist ohtlikesse kohtadesse (sh Kot-
ka tee ja Instituudi tee ristmikule, Pa rnu mnt ja Tallinna ringtee Kanama liiklusso lme piirkonda).  

5. Jalg- ja jalgrattateede kavandamisel la htume kasusaajate arvust ning ohutuse eesma rkidest. Prioriteetsed on 
teed tiheasumite piires, u hendused u histranspordi peatustega, samuti avalikke teenuseid pakkuvate asutus-
tega (eelko ige haridusasutused). Ärvestame u hiskonnas asetleidvate u ldiste muutustega, olgu selleks elektri-
so idukite tormiline areng vo i eakate ja liikumisraskustega isikute arvu kasv vananevas u hiskonnas.  

6. Parandame a a realade ja hajaku lade seotust la himate to mbekeskustega. Kavandame ja ehitame sobilikud 
kergliiklusteed (jalgrattaga, ratastooli ning lapsevankriga liikujatele). Sobiliku kaasrahastuse leidmisel ja 
koosto o s Transpordiametiga peame hajaasustuspiirkondades oluliseks ja rgmistel riigimaantee lo ikudel jalg- 
ja jalgrattatee u henduste parandamist:  

  a. Hu u ru-Älliku-Saue (u hendamine olemasoleva teega Vanamo isas, pikkus ca 3,5 km); 

  b. Laitse-Ruila (Laitse eesku last Ruila koolini, pikkus ca 3 km); 

  c. Harku-Rannamo isa-Tabasalu (vo rgustiku sidumine, pikkus ca 3,1 km); 

  d. Jo gisoo-Saue (Vana-Pa rnu maanteel, pikkus ca 6 km) e. Ä a sma e-Maidla (pikkus ca 5,8 km);  

  f. Lehetu Turba (pikkus ca 2,8 km); 

  g. Kiia-Hu u ru (Paldiski maanteel, pikkus ca 3,4 km); 

  h. Saue-Keila (alates Va lja teest, pikkus ca 4,1 km); 

  i. Kumna-Kiia (vo rgustiku sidumine Keilaga, pikkus Saue vallas ca 3 km);  

  j. Laitse-Kaasiku (vana Laitsest Kaasiku tiheasumi piirini, pikkus ca 3,6 km) 

7.  Seisame la bira a kimistel Transpordiametiga selle eest, et jalg- ja jalgrattateede puudumisel tagatakse eelni-
metatud teelo ikudel ning ta iendavalt Vana-Pa rnu maanteel ohutus ning teede vastavus oma kategooriale ette na h-
tud no uetele (laius, na htavus, teepeenrad jne).  

8.  Rajame jalg- ja rattaliiklusele raudteetunneli Saue linna Ku tise tn promenaadi pikendusena Saue linna pare-
maks sidumiseks teisel pool raudteed asuvate elurajoonidega.  

9.  La htume avaliku ruumi kujundamisel eesma rgist tagada ohutu ja mugav kasutus ko ikidele inimestele ja               
vanusegruppidele, sh neile, kes on piiratud toimetulekuvo imega.  

10.  Po o rame ja tkuvalt ta helepanu elamispiirkondade, asulate ning endiste aiandusu histute alade (nt Laitse, 
Maidla) u hendusteede ja siseteede tolmuvabaks ehitamisele.  

11.  Ü histranspordi prioriteetseks valdkonnaks on eri transpordiliikide sidumine vo rgustikku „pargi ja so ida“ 
su steemina lahenduste ja etteveoliinide kaudu. Vallaelanik peab pa a sema mugavalt keskusesse ja pealinna maksi-
maalselt u he u mberistumise ja u he piletiga.  

12.  Teeme koosto o d Tallinna Transpordiametiga valda ulatuvate linnaliinide paremaks kujundamisel. Rajame 
koosto o s linnaliinide lo ppjaama Ürda peatusesse.  

13.  Tagame tasuta rongiliikluse ja tkumise valla elanikele valla ko ikide rongijaamade vahel.  

14.  Tagame valla elanikele tasuta bussiso idu valla o pilasliinidel.  

15.  Toetame mo istliku hinnaga iga inimeseni jo udva valguskaabli infrastruktuuri rajamist.  

16.  Toetame raudtee rajamist Haapsalu suunal ja Ellamaa raudteepeatuse rajamist.  

Külasta ka meie kodulehte 

www.koostoo.ee 
   Või leia meid 
    /KoostooVL 

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS  
1. Tagame minimaalselt ko igile 3-aastastele ja vanematele eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodula hedases lasteaias.  

2. Ehitame Kotka teele Älliku ku lla uue lasteaia, kus on ka kaks va ikeru hma.  

3. Rajame uued lasteaiakohad Laitse-Kaasiku kasvupiirkonnas. Ärendame Kaasiku keskust ja rk-ja rgult.  

4. Laiendame Veskimo ldre haridusmaja, et tagada ko igile Laagri-Älliku piirkonna kooli minevatele lastele kodula hedane koolikoht.  

5. Rajame Saue koolile juurdeehituse ja rekonstrueerime olemasoleva hoone kogumaksumusega ca 10 miljonit eurot.  

6. Parandame Saue muusikakooli ruumide ventilatsiooni ning loome lisavo imalusi ruumide ristkasutuseks Saue kooliga.  

7. Toetame eralastehoidude toimimist so imeealistele lastele teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega. Maksame igale 1,5-7-aastasele koolieelikule, kes ei ka i u heski las-
te-asutuses,  koduse lapse toetust.  

8. Va ljaspool keskusi (Laagri piirkond ning Saue linn) toetame uute eralastehoidude teket ja nende puudumisel tagame ko igile lastele kohad la hima munitsipaallasteaia 
so ime-ru hmas.  

9. Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.  

10. Toetame majandusraskustes peresid, vo imaldades tasuta lasteaiakoha ja so o gi lasteaias.  

11. O petajatel on hea palk ja koolides on motiveeritud aineo petajad. Tagame haridusasutustes kaasaegsed to o - ja o ppevahendid.  

12. Viime lo pule Ä a sma e po hikooli rekonstrueerimise.  

13. Viime Ruila po hikooli u le maaku ttele ja rekonstrueerime ventilatsiooni.  

14. Ja tkame Turba kooli hoone kaasajastamist.  

15. Loome erivajadusega lastele vo imalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse arengu tagamiseks arendame edasi hariduslike tugiteenuste u ksust, kus tegutsevad sot-
siaal-pedagoogid, psu hholoogid, logopeedid, no ustajad.  

16. Tagame haldusvaldkonna to o  korraldamise tugiteenusena, et haridusasutuste juhid saaksid pu henduda koolis ja lasteaias o ppeto o  korraldamisele.  

17. Seisame selle eest, et Laagrisse valmiv riigigu mnaasium saaks po hjusega olla valla ko ikide po hikoolide lo petajate esmane eelistus haridustee ja tkamisel ja terve valla 
haridusmaastiku suunana itaja.  

18. Peame oluliseks vo imaldada kodula hedast po hiharidust ning kvaliteetset gu mnaasiumiharidust vo imalikult paljudele valla noortele.  

19. Kaasame noori neid puudutavate ku simuste lahendamisse ning toetame noorte initsiatiivi nende u histes ettevo tmistes. Igas halduskeskuses on noorsooto o taja.  

20. Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust alates lasteaiast ning toetame ko igis omavalitsuste haridusasutustes digipa devuste juurutamist o ppekavadesse.  

21. Äitame kaasa rahvuskultuuri pu simisele tasuta huviringidega, toetame huviringide to o d koolides, et vo imalikult paljud lapsed oleksid huvitegevusse kaasatud, toetades 
vaesus-riskiga peresid huviringi tasu maksmisel.  

22. Toetame Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikoolide tegevust, laste o ppimist erahuvikoolides ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides, Saue muusikakooli ja muusikaseltsi 
Nissi Trollide tegevust.  

E-TEENUSED JA INFOÜHISKOND    
1. Seame eesma rgi muuta Saue vald infou hiskonna 

teena itajaks – asjaajamine vallaga peab olema 
vo imalik hoolimata kaugusest ja asukohast. Tee-
me elanike jaoks teabe saamise lihtsaks nii ko-
dulehel kui dokumendiregistris. Ja tkame isetee-
ninduskeskkondade, andmeva rava ja geoinfo 
va rava arendamist.  

2. E-lahendused ei ole asi iseeneses, vaid haldus-
protsessi loomulik osa. Rakendame uusi innova-
tiivseid IT-lahendusi vastavalt elanike muutuva-
tele ja tekkivatele vajadustele ning teeme vo ima-
lusel info avaandmetena ka ttesaadavaks.  

3. Heade mo tete ja probleemide kirjeldamiseks 
ning avalikuks menetlemiseks juurutame idee-
korje rakenduse.  

4. Tagame volikogu istungitest u lekande internetis.  

ETTEVÕTLUS, TURISM JA TÖÖHÕIVE    
1. Oleme ettevo tjale asjatundlik partner ning toe-

tame nutika ja teadmistepo hise ettevo tluse 
arengut.  

2. Hoidume uute ettevo tlust pa rssivate kohalike 
maksude kehtestamisest.  

3. Va a rtustame po llumajandust kui Saue valla olu-
list ettevo tlussektorit ja to o andjat hajaasustu-
ses. Hakkame tunnustama aasta po llumeest u l-
dise tunnustuspraktika raames.  

4. To o tame va lja turismistrateegia, kaardistame 
turismiteenuste pakkujad ja turismiva a rtuslikud 
alad ning viidastame need. Toetame valla turis-
mivaldkonna ettevo tete ja asutuste vo rgustiku 
toimimist.  

5. Rajame Riisiperre to o turu paindlikkust suuren-
dava munitsipaalkortermaja, mille esimesel kor-
rusel on lisaruume ettevo tluse ja perearsti tee-
nuse arenguks piirkonnas.  

6. Toetame ettevo tlust la bi infrastruktuuri arenda-
mise koosto o s infrastruktuuri valdajatega (teed, 
Ü VK, elekter).  

7. Parandame ja arendame matkaradade ma rgis-
tust, tuues esile turismiva a rtuslikud piirkonnad 
vallas, mida ka kohalikud elanikud saavad kasu-
tada.  

8. Rajame Sauele vo imaluse turu tegutsemiseks.  
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Eesseisvate valimiste ku nnisel ta-
sub heita korra pilk mo o dunule, 
sest tihtipeale peegeldab minevik 
seda, mida vo iksime tulevikult 
oodata. Rahandusministeeriumi 
kureeritava veebilehe minuomava-
litsus.fin.ee andmed on meil ko ige 
to epa rasemad, et hinnata oma-
valitsuste lo ikes teenuste taset. 
Meie koduvalda iseloomustavad 
a a rmiselt ko rged hinnangud (vt 
tabelit paremal).  

Tulemuste taga on aastatepikkune 
meeskonnato o  valla valitsemisel, 
aga samuti koosto o  ko igi vallas 
elavate inimestega. Kindlasti on 
vo imalik teha asju veelgi paremini, 
kuid tasakaalustatud arenguks on 
pidevalt vaja to o d teha ja ta helepa-
nu po o rata ka keti ko ige no rgema-
tele lu lidele. Saue vald ho lmab ter-
ritoriaalselt 628 km2 ning meil elab 
kokku ligemale 24 000 elanikku. 
Suhteliselt madal rahvastiku tihen-
dusindeks (37,9 elanikku km2 koh-
ta) seab valla arendamisele teist-
suguse fookuse, kui seda on suure 
elanike arvu tihedusega linnades. 
Ta nu vallasisesele suhteliselt heale 
ja toimivale transpordikorralduse-
le oleme suutnud luua elanikele 
terve rea lihtsasti ka ttesaadavaid 
mugavusteenuseid, alates kodu-
la hedasest alusharidusest ja alus-
tavast riigigu mnaasiumist kuni 
tervishoiu ja muude vajalike tee-
nusteni. 

Sarnaselt teistele omavalitsus-
u ksustele toimub valla juhtimine 
eelarvepo hiselt, la htudes seatud 
pikaajalistest eesma rkidest. Seeto t-
tu soovitan ka ko igil huvilistel   
tutvuda la hemalt valla kodulehel 

https://sauevald.ee/arengukavad 
kajastatud plaanidega. Olulisemad 
pidepunktid ja rgmiseks neljaks 
aastaks on ja rgmised: 

—>Valla po hitegevuse tulud 
(eelarve) kasvab 2021. aasta 42,7 
miljonilt eurolt 51,3 miljoni euroni 
2025. aastaks.  

—>Valla po hitegevuse kulud 
(eelarve) kasvab 2021. aasta 38,5 
miljonilt eurolt 46,2 miljoni euroni 
2025. aastaks. 

—>Eelarve u leja a giga planeerimi-
ne ja vastavalt vastutustundlik ma-
jandamine (vajadusel kulude korri-
geerimine) on eeldusteks valla in-
vesteeringute ja tkusuutlikkuse ta-
gamiseks. 

—>Vald investeerib eelarveperioo-
dil kokku kuni 50 miljonit eurot, 
millest osa kaetakse Euroopa Liidu 
ja siseriiklike, kuid ka valla vahen-
dite arvelt. Lisaks on kavandatud 
neto-vo lakoormuse kasv. Peamine 
investeeringute fookus on seotud 
taristu arendamisega. 

Vo ime julgelt o elda, et elame ma-
janduslikult ha sti toime tulevas ja 
tulevikku suunatud juhtimispoliiti-
kaga vallas. See on koht, kus ei ole 
ruumi erakondlikel ega poliitilistel 
vaadetel, vaid fookuses on elani-
kud ja nende huvid! 

Looduslähedane Saue vald 

Hea teenus ja tugev finantsdistsipliin  

Valgeja rve raba ja matkarada, Maidla, 
Muusika, Ällika, Äude, Siimika ku lade 
kaunilt lainetav maastik, Tagametsa    
seenemetsamassiivid vo i veel Ükukivi, 
Ja rveotsa ja rv, Orkja rv ja Vaheru ja rv. 
Seda Saue valla loodusrikkuste loetelu 
vo iks ja tkata veel pikalt. Neli aastat 
tagasi valdade liitumisega tekkinud 
Saue vald on ko ige eripalgelisema loo-
dusega vald Tallinna naabruses. Kui 
veel juurde lisada meie suurim va a r-
tus, inimesed ja u histranspordi tuik-
soonena raudtee, saame ala, millel on 
head eeldused olla ko ige keskkonna-
so bralikum linnala hedane vald.  

La bi asulate ja metsade kulgeval raud-
teel on meie valla piirides praegu 9 
rongipeatust. Kuna regionaalpoliitilise 
meetmena kavandatakse raudtee pi-
kendamist ka Haapsalu suunas, siis 
sellega lisandub koosto o s vallaga juur-
de veel ka ku mnes, Ellamaa peatus. 
Ko ige vajalikum on need ku mme  pea-
tust siduda u mbritseva teedevo rguga 
ja u histranspordiga.  

Rahvas on u ha enam soetamas ker-
geid elektriliikureid, mis kombinat-
sioonis rongiga on u heks olulisimaks 
alternatiiviks autoliiklusele. Sarnaselt 
ratturitele ja jalaka ijatele vajavad ka 
elektriliikurid u histranspordipeatus-
tesse suunatud kergliiklusteid. Ü ks 
olulisemaid on Laitse-Kaasiku piir-
konna kergteede vo rgustiku rajamine 
ja sidumine Laitse raudteepeatusega. 

Rongipeatustest omakorda on mo o du-
ka rattaso idu vo i mo nusa jalgsimatka 
kaugusel ko ik valla loodusva a rtused.  

Positiivsed muutused liida-
vad kogukonda 

2019. aasta 8. detsembril, Riisipere-
Turba raudtee taasavamise pa eval, 
na gi Turbas to elist kogukonnatunde 
puhangut, lausa laulupeomeeleolu sar-
nast atmosfa a ri. Valla toel ehitati va lja 
ja heakorrastati Turba rongipeatuse 
u mbrus. Raudtee pikendamisest     
Turbast edasi Haapsalu suunas vo idab 
terve Nissi piirkonna (mo tlen Riisipere
-Turba kandi) kogukond. Mida kindla-
maks ja laiema haardega tuiksooneks 
raudtee muutub, seda suurema to e-
na osusega ja a b see tuiksoon veel pi-
kaks ajaks pu sima. Raudtee taas-
avamisega na gime Turbas enneolema-
tult kiiret kinnisvara va a rtuse kasvu 
— 2017-2019 kolmekordistus korteri-
te ruutmeetri ostuhind. Ja rgmisena 
ootab Ellamaa valla panust ja suuri 
muutusi seoses raudtee pikendamise-
ga Haapsalu suunas. 

Samas Riisipere ja Turba ei ole veel 
kaugeltki valmis. Vallal on hoovad, kui-
das kaotada hu ljatud kolemajasid ja 
kuidas aidata ha das korteriu histuid. 
Turbas tuleb taastada kenad pargid 

ning puhastata tiik, kus saaks varsti ka 
suplemas ka ia. Nissi kanti (Riisipere-
Turba) on vaja apteeki, mille rajamist 
saab vald soodustada. 

Kindlasti saame ka tulevikus pidutseda 
meie heaolu paremaks muutvate uute 
objektide taasavamisel nagu 8. det-
sembril 2019. aastal. 

Kui 2017. aastal Nissi vald liitus Kernu Saue valla ning Saue linnaga u heks suureks 
vallaks, oli pessimiste palju. Ärvati, et elu „a a remaal“ la heb veel halvemaks, kuna 
„vallavalitsus on ju Saue linnas ning ametnikke ei huvita meie mured“. O nneks on 
neli aastat na idanud seda, et Saue vallavalitsus on olnud huvitatud, et igas ku las, ale-
vikus, kaasa arvatud Lehetu ku las oleks inimestel hea elada.  

Nelja aastaga on toimunud Lehetu ku las palju muutusi: ku lakeskuse juurde viiv tee 
on valgustatud, „tondiloss“ on lammutatud, ku lla paigutati bussiootepaviljon ja rajati 
Ees-Lehetu bussipeatus, Lehetu tiik puhastati ja ku laelanikud saavad taas tiigis su-
pelda ning jalaka ijate ja jalgratturite turvalisuse tagamiseks ehitati jalgtee. Lehetu 
ku laselts koosto o s Saue vallaga renoveeris va ljastpoolt endise lasteaia hoone ja rajas 
Lehetu lipuva ljaku. Lehetu ku la su da on muutunud ilusaks. 

Oma kodukoha ka eka igust huvitatud inimesed saavad ho lpsasti soovitu teoks teha 
ta nu Saue valla poolt loodud toetuste su steemile — ku laseltsid saavad taotleda     
tegevustoetust, projektidele kaasfinantseeringut, korteriu histud heakorratoetust vo i 
kui eraisikul on mo ni vahva su ndmuse korraldamise idee, siis sellele saab samuti 
toetust ku sida. Ning virisejatele tuletan meelde Kodukant Harjumaa motot — „Kui 
kord oled valinud selle koha elamiseks, on sinu vo imuses muuta see parimaks pai-
gaks kogu maailmas“.  

 

162 Olvia Laur 
Lehetu ku la, Saue vald 
Lehetu ku laseltsi asutaja 

177 Meelis Muuga 
Turba/Laagri, Saue vald 
geograafiao petaja, matkajuht  

150 Märt Meerits 
Laagri/Älliku, Saue vald 
a rijuht, rahandusspets 

Ällikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kov-detail  

„Tulemuste taga on 
aastatepikkune mees-
konnatöö valla valit-
semisel, aga samuti 
koostöö kõigi vallas 
elavate inimestega.“ 

„Rahvas on üha      
enam soetamas  

kergeid  

elektriliikureid.“ 

Elu valla  
„ääremaal“ 
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Mandri-Eesti suurima elanike 
arvuga 630 km2 -ne Saue vald on 
va ga mitmeku lgne paik elu-
kohana — leidub linnalist kesk-
konda, aga on palju ka rahulikku 
maala hedast piirkonda. Isegi 
ta ielikku eraldatust leidub ja see 
mitmekesisus on vaid hea! 

Erinevat asustustihedust arvesse 
vo ttes on va ga ta htis vo imaldada 
ko igi piirkondade vo imalikult 
vo rdset arengut. Eluks vajalikud 
teenused — arstiabi, haridus, 
sotsiaalteenused, aga ka huviha-
ridus ning sportimise ja vaba aja 
veetmise vo imalused — peavad 
olema valla piires vo imalikult 
lihtsasti ka ttesaadavad ko igile 
elanikele. Ärusaadavalt ei ole 
vo imalik rajada igasse asulasse 
KO IKE vajalikku, rahalised va-
hendid seavad lihtsalt piirid ette. 
Ja tkusuutlikkust, lisaks valla pa-
nusele, aitab siinkohal tagada 

arendajate panus, kuid suur abi 
tuleb la bimo eldud liikuvus-
lahendustest.  

Vallau lene liikuvuskava on alu-
seks inimeste liikumise otstarbe-
kal ja sa a stlikul planeerimisel, 
vo ttes arvesse loogilisi u hist-
ranspordilahendusi kombineeri-
tuna mugavate kergliiklusvo ima-
lustega. 

Saue Vald kui ringmajanduse 
vedur! 

Saue vallas ringi liikudes hakkab 
siin-seal ikka silma mo ni metsa 
alla poetatud pru gihunnik. On 
tegu pahatahtlikkuse vo i tead-
matusega, ja a b tavaliselt selgu-
setuks. Ehkki Saue vald korral-
dab teatud regulaarsusega     
ja a tmekogumisringe ning jagab 
teavet ja a tmete utiliseerimise 
vo imaluste kohta, on selge, et 
inimeste keskkonnateadlikkust 
tuleb to sta! Mitte ainult puhta-
mate metsaaluste nimel, vaid ka 
sa a stlikuma ressursside kasuta-
mise eesma rgil — liigiti kogutud 
ja a tmed vo imaldavad toota eluks 
vajalikku, mis ta napa eva         

tarbimisu hiskonnas on va ga olu-
line! 

Oluline on ka ja a tmemajanduse 
arengu suunamine ettevo tete 
tasandil. Keskkonnaameti ta na-
pa evased lahendused peavad 
saama Saue vallas keskkonda 
mo jutavate igapa evaste toimin-
gute lahutamatuks osaks. Teades 
detailselt, millised ja a tmed valla 
piires tekivad, saab neid maksi-
maalselt suunata taaskasutusse 
Saue vallas. Ei ole ju mo istlik ve-
dada suurt kogust pinnast utili-
seerimiseks ko rvalomavalitsuse 
ladestuspaika, kui oma vallas on 
olemas koht, kus ja a tmed leiak-
sid asjalikku rakendust na iteks 
kelguma ena! 

Taaskasutus on oluline ka avali-
kuks kasutuseks mo eldud ehitis-
te rajamisel ja rekonstrueerimi-
sel. On mo istlik ja vajalik eelista-
da kaasaegseid, keskkonna-
so bralikke ja energiasa a stlikke 
lahendusi, mis ta hendab, et tuleb 
olla leidlik! Ehkki seadus-
normide ra gastik vo ib tunduda 
keeruline, on lihtsam ja turvali-
sem no uda rajatiste ehitamist 
esmastest materjalidest. Peame 
aru saama, et meie ressursid on 
piiratud. Koosto o s inseneridega 
peame hakkama leidma raken-
dust ja a tmetest toodetud mater-
jalidele, et saaksime kasutusele 
vo tta pa riselt keskkonda sa a st-
vad lahendused kvaliteedis ja re-
le andmata! 

Minu na gemuses peaks just Saue 
vald olema taaskasutuse teeraja-
ja! 

Saue vald kui parim elukeskkond 
174 Allar Leedu 
Koidu ku la, Saue vald 
Koidu ku laseltsi asutajaliige 
taaskasutusaktivist 

Lapsed ja noored ei saa ise ha a letada, samas on nad 
seotud valimiso iguslike vallakodanike ja vallavo imu 
valikutega. Vallakodanikud, kes valivad volikogu ja 
seela bi panevad paika ka suunad valla la hituleviku 
osas, mo istavad loomulikult, et meie vald on Eesti 
mo istes lasterikas ja kasvav. Mandri-Eesti suurimas 
vallas on su ndimus ja lastega perede sissera nne suur, 
misto ttu vajame ja rjest rohkem lasteaia- ja koolikohti.  

Valla va iksemad koolid on vahvasti kasvamas. Suure-
matel, Saue ja Laagri koolidel, on o pilaskohti juba va -
hem kui piirkonnas lapsi. Ka lasteaialaste rohkuse u le 
tuleb vallal ro o mu tunda ja see tekitab vajaduse uute 
lasteaedade loomiseks, et olemasolevad koolieelsed 
lasteasutused saaksid ja a da sellise suurusega meeldi-
vaks kodula hedaseks aiaks, nagu nad on ja iga laps 
saaks ka ia kodula hedases lasteaias. Koolikohtade osas 
tuleb aga meil pu sida reel vo i samm eespool ja ja tkata 
arengut, kus iga lapse arengu toetamiseks on vo imali-
kult sobivad lahendused. Sest ootused hariduse ka tte-
saadavuse ja kvaliteedi osas on astunud sammu ja 
kolm edasi.  

Me peame tegema jätkuvalt uusi otsuseid ja uusi 
investeeringuid, et olla laste jaoks olemas.  

Koosto o  viib edasi. Koosto o  aitab laste arengukesk-
konna edendamisele kaasa. Koosto o s koolide, lasteae-
dade, spordiklubide, huvikoolide, lapsevanemate ja 
vallaga saame luua tingimused, kus lapsed ja noored, 
aga ka lapsevanemad ja vanavanemad saavad olla 
kindlad, et elamine Saue vallas ta hendab kogukonna ja 
valla poolt arengut toetavat haridussu steemi ja turva-
list elukeskkonda. Keegi ei ja a  vallatuks, ko ik moodus-
tavad valla! 

163 Toomas Artma 
Laagri/Älliku, Saue vald 
Laagri kooli direktor  

 

 

 

 

Minu jaoks on volikogu u marlaud, kus korralda-
takse vallarahva igapa evast elu. Valla elu kujutab 
endast sarnaselt inimesega u ht suurt kooselu or-
ganismi. See koosneb paljudest erineva pikkusega 
perioodidest, alates aastaaegadest, lo petades laste 
su ndide, lasteaedade ja koolide vajadustega. Suur-
te seaduspu galate ja programmide ko rval on oluli-
sed hoiakud, mis on otsuste langetamisel maja-
kaks. Kokkuvo tlikult ko lavad meie meeskonna 
olulisemad hoiakud no nda. 

 Kodanik vo iks alati uhke olla koduvalla u le.  

 Ei pea pidevalt vo itlema iga heaolu pu gala 
eest ega olema hirmul, et juba a ratehtud as-
jad lihtsalt hajuvad. Selle aluseks on voliko-
gu ja vallavalitsuse inimestele mo istetav  
ja rjepidev to o . 

 Valda ka sitletakse kui tervikut. Valla perso-
nal toimib nagu so bralik abika si — igal juhul 
mitte kauge “vo imuesindajana”!  

 Hea ka ttesaadavusega teenused ulatuvad ka 
valla a a realadele.  

 Valda valitsetakse enamuse huvidest la htu-
des. Lodevus ja pealiskaudsus on lubama-
tud! 

 Vald peab olema “auru all” ja valves nagu    
so jalaev oma kodanike heaolu kaitsel! 

 

 

 

 

 

Ku laelul on Saue valla territooriumil olnud alati 
suur osakaal. Ku laseltsid, kus va hegi tegusaid ini-
mesi koos, on lo hkunud seda barja a ri, mida me 
eraldatuseks nimetame. Ku lakeskustes po leb tuli 
ka ko ige kurjemal talvepa eval. Sealt kuuleb lahket 
so na ja saab lonksu sooja teed alati. See ei ole su-
gugi va he. Ku laelu tuleb piirkonnas elus hoida ja 
arendada. 

Miks mitte hakata nende asumite juurde arenda-
ma ku lasauna liikumist. Kust selline hull idee? Äga 
inimestelt endilt, kes sellistes piirkondades elavad 
ja kes ihkavad ehk suurendada suhtlusringkonda 
ja vo imalusi. Kui ku lakeskuses ei viitsi ka ia, siis 
pesema ikka peab. See ei ta henda, et peame kohe 
suuri uusi saunamaju pu sti panema. Paljudes koh-
tades on see olemas. See ta hendab eelko ige uue 
suhtlusvormi loomist ja arendust. Ko ige koledam 
on, kui inimene ei leia endale sellist vo imalust, mis 
aitaks leevendada u ksindust. Ü ksindus ja endasse-
to mbumine on just need, mis probleeme tekitavad. 

Tegelikult, head so brad, on ko ige olulisem see, et 
te ko ik valima tuleksite! Kuigi so num, mis teieni 
jo uab, tuleb valimisliidu Koosto o  - Meie Vald    
ha a lekandja veergudelt, siis oluline on valik teha. 
Tehke seda oma su dametunnistuse ja veendumus-
te ja rgi! Mitte keegi ei mo ista seda hukka. Teeme 
oma valla veel paremaks! 

Kas teadsid, et nelja aasta jooksul on 
  
• Valminud vo i rekonstrueeritud 4 staadionit ja 

u ks spordihoone. 
• Teedesse investeeritud ligikaudu 8 miljonit     

eurot. 
• Teenusekeskusteks rekonstrueeritud kaks       

halduskeskuse hoonet ja valminud uus vallamaja. 
• Valminud vo i rekonstrueeritud kaks koolimaja. 

Pooleli vo i projekteerimisel on kolme kooli re-
konstrueerimine. 

• Viis lasteaeda saanud ta iesti uued vo i paranda-
tud sisekliimaga ruumid. 

• Projekteerimisfaasis on mitmeid olulisi arendus-
projekte. 

153 Juhan Särgava 
Lehetu/Turba, Saue vald 
Saidafarmi peremees 

151 Allan Muuk 
Riisipere/Turba, Saue vald  
reporter 

Kas noored on vallatud? 

Mõningaid soovitusi, kuidas “kaablit oodates” prob-
leemset internetiühendust maapiirkonnas kiiremaks 
ja stabiilsemaks muuta. 
• Kasuta kodus arvutisisese vo i ÜSB modemi asemel 

4G ruuterit, mida saad ku sida igalt 4G-d pakkuvalt 
side-operaatorilt. Rentimise asemel soovitan 
soetada oma seade. 

• 4G u henduse puhul kasuta levi parandamiseks ja 
u henduse stabiilsemaks muutmiseks katuseantenni; 

• Proovi erinevaid sideteenuse pakkujaid. Ü henduse 
kvaliteet vo ib olla va gagi erinev. 

• Üuri ka raadiolingil (vahel nimetatud ka 
“virtuaalfiiber”)  baseeruva internetiu henduse pak-
kumisi. 

• Täida kindlasti sooviavaldus kiire fiiberoptikaga 
liitumiseks: https://www.energia.ee/et/ari/
kiireinternet?tabgroup_1=liitumine ja soovita sama 
teha ka oma naabritel. Mida rohkem avaldusi samast 
asukohast laekub, seda suuremaks muutub 
to ena osus, et kaabel ka sinu tuppa jo uab. 

 
Loe Kristjani arutelust kaasaegse internet kättesaadavusest 
meie veebilehelt: koostoo.ee/arvamuslood/kiire-internet/ 

179 Kristjan Ok 
Äila/Valingu, Saue vald 
IT ettevo tja, maaelu entusiast 

Iga po o sa alla u leliigse betooni valamine ei ole mo istlik tegevus. Ku ll aga 

saab ja a tmeid kogudes ja neid u mber to o deldes taaskasutusse suunata! 

 Valla kohustus on olla valvel oma kodanike heaolu eest 
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Valimisjaoskondade asukohad: 
1) Saue vallamaja 11.-17. okt 
2) Laagri kultuurikeskus 15.-17. okt 
3) Ruila raamatukogu 15. okt 
4) Haiba rahvamaja 16. okt 
5) Ä a sma e ku lakeskus 17. okt 
6) Turba kultuurimaja 15. okt 
7) Laitse seltsimaja 16. okt 
8) Riisipere kultuurimaja 17. okt 

KOV 2021 valimised 
11.-16. oktoober 2021 

E-hääletamine, eelhääletamine 
17. oktoober 2021 

Valimispäev  

184 

160 
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