
Meie riik on inimeste jaoks

Loome Saue valla elanikele pealinlastega võrdsed võimalused

Maailm on jäänud väikeseks ja ka 
kauged muutused jõuavad kiiresti 
meie koduõuele, rääkimata Eesti rii-
gis toimuvast. Juba aastaid on Eesti 
inimesed liikunud riigi kaugematest 
paikadest elama Harjumaale. Eelista-
takse küll sageli Tallinna, aga sellest 
saavad osa ka ümberkaudsed vallad. 
Ühest küljest on linnastumine kogu 
maailmas toimuv globaalne protsess. 
Teisest küljest poleks see protsess nii 
jõuline, kui Tallinna elama asumine 
ei lahendaks inimeste muresid. 
Meie inimesed võivad olla küll 
vähenõudlikud, kuid paratamatult 

vajavad rahuldamist elulised vaja-
dused, mis on seotud sissetuleku, 
liikumise, lastehoiu, laste hariduse, 
sotsiaalteenuste, hobide ja huvidega. 
Neid küsimusi on meie riigis seatud 
peamiselt lahendama omavalitsused 
koos seal elavate tegusate inimestega. 
Ka uues Saue vallas on juba terve 
rida kohalikku elu edendavaid ühen-
dusi ja traditsioonilisi ühisüritusi, 
mille inimesed on omaks võtnud. 
Uue valla juhid teevad õigesti, kui 
jätkavad väljakujunenud tradit-
sioonide toetamist. Samas on Tal-
linna naabruses, nn kuldsesse ringi 

kuuluval Saue vallal täiesti kohane 
võrrelda oma inimestele pakutavaid 
võimalusi pealinna omadega. 
Olles nüüdseks juba 18 aastat Ker-
nu valla elanik, tunnen mina vast 
kõige suuremat puudust ühistrans-
pordiühendustest. Peres võib ju olla 
auto või isegi kaks, aga lapsed ta-
havad käia huvialaringides, üritustel, 
kinos ja kas või sõbraga kohtumas. 
Laste liikumisele alternatiiv isa-ema 
autole sisuliselt puudub. Tallinna 
tulede kuma paistab, aga sinna jõud-
mine jääb vallakatele sageli kätte-
saamatuks.

Erinevalt paljudest teistest omava-
litsustest tuleb liitunud Saue vallas 
lahendada küsimus ka võimaliku 
ääremaastumisega. Planeeritud uus 
vallakeskus Saue linnas jääb paljudele 
vallaelanikele sama kaugeks kui Tal-
linna linn. Vallavalitsusega suht-
lemiseks ja asjaajamiseks peab aga 
ühel või teisel viisil nendeni jõudma. 
Me pakume välja, et säilitada tuleb 
võimalus oma murega pöördumiseks 
ka praeguse valla territooriumil 
loodava info- või teeninduspunkti 
kaudu sarnaselt Tallinna linnas kasu-
tatavatele teenindussaalidele. Kus-

juures sellises infopunktis peab olema 
ligipääs kõigile valla teenustele. Ra-
kendatud peab olema nn one-stop 
süsteem, kus otseselt pöördutakse 
oma murega ainult ühe vallaamet-
niku poole, ilma erinevaid ukseta-
guseid läbi käimata. Kuidas valla-
valitsuses jõutakse lahenduseni ja 
keda selle lahendamisse kaasatakse 
on juba töö korraldamise küsimus. 
Vallaelanik ei pea probleemile lahen-
duse saamiseks oma aega kulutama.
Loomulikult tuleb kogu asjaajamine 
viia võimalikult internetipõhiseks. 

Senises Saue vallas, Saue linnas, Kernu vallas ja Nissi vallas elavaid inimesi ootavad suured muutused. Ühiseks Saue vallaks liitumisel 
tekkivas 612 ruutkilomeetri suuruses vallas hakkab elama enam kui 20 000 inimest. Kõigi nende elukorraldus sõltub oktoobris valitava 
vallavolikogu võimekusest vallaelanike elulistele muredele lahendus leida. 

Keskerakond on asutamisest saati 
olnud Eesti poliitikas see erakond, 
kes on ühiskonda ja inimesi ühenda-
nud ning pakkunud ideid, mis Eesti 
elu edasi viivad. Meie teod ja alga-
tused toovad kasu kõigile ühiskonna 
liikmetele. Selle nimel pingutame 
ka edaspidi. Erakonna kohalike vali-
miste programm võtab selle ilusti 
kokku: meie eesmärk on tasakaalus, 
tõhus ja avatud Eesti, kus riik on ini-
mese jaoks ja toimib inimese heaks. 
Oleme riigis lühikese aja jooksul 
selle nimel palju ära teinud.
Eelmise aasta sügisest juhib Kesk-
erakond meie riigi valitsust. Selle aja 
jooksul oleme ellu viinud või alga-
tanud viis olulist reformi, millest on 
kasu kõigile Eesti inimestele. Nii on 
koalitsioonis otsustatud tulumaksu-
vaba miinimumi tõus 500 euroni, mis 
aitab madalat ja keskmist palka tee-
nivaid inimesi, jättes neile igal kuul 
kätte kuni 64 lisaeurot. Viime läbi 
pensionireformi, et inimest hinnataks 
vanaduspõlves tema töötatud aastate, 
mitte ametiga kaasnenud palganum-
bri järgi. Pöörame tähelepanu regio-
naalarengule, et kõikjal Eestis oleks 
võimalus luua pere ja kasvatada lapsi. 
Sisu on saanud haldusreform ning 
suurendame kohalike omavalitsuste 
tulubaasi. Lahendasime kriisi tervis-
hoius, et inimesed saaksid kiiremini 
arstile. Eesti põllumees ja Eesti toit on 
taas au sees. 
Sügisesed valimised on peagi käes ja 
seega saavad kohaliku elu küsimused 
üha enam tähelepanu. Nii on see kind-
lasti ka Sauel. Eesti elu edendamiseks 
ning inimeste igapäevamurede lahen-
damiseks on vaja mitmeid asju. Sel-
leks peavad olema head kandidaadid, 
tugevad ja kogenud taustajõud ning 

muidugi sisukas programm. Keskera-
konnal on need selgelt olemas ning 
me plaanime oma lubadused teoks 
teha. Lähme ka seekord valimistele, 
et küsida valijatelt tugevat toetust ja 
õigustada nende usaldust.
Me usume, et riik peab kohalikke 
omavalitsusi toetama, sest just need 
on inimeste lähim võim. Seepärast 
suurendame omavalitsuste tulubaasi, 
toetame omavalitsusliite ning in-
vesteerime kohaliku elu arengusse. 
Meie inimestel peab olema igal pool 
hea elada – nii suurtes linnades kui 
väikestes külades, nii saartel kui 
mandril, nii väikevallas kui kesklin-
nas. Just need on kesksed küsimused, 
mida oma programmi koostades sil-
mas pidasime.
Sauel on Keskerakonna eesmärk ja 
põhiloosung, et siinsetel inimestel 
oleksid võrdsed võimalused pealin-
lastega. Selleks saame elavdada 
ühistegevust Tallinnaga, mis tähend-
ab näiteks koostööd sealse tasuta 
ühistranspordi kasutamise võima-
luse nimel ka Saue elanikele. Sa-
muti plaanime kompenseerida lapse-
vanematele lasteaia toiduraha ning 
eakatele sisse seada iga-aastase pen-
sionilisa toetuse. Meie Saue esinum-
ber Toomas Vitsut on pikaaegse Tal-
linna volikogu esimehena just õige 
inimene neid plaane ellu viima.
Lõpetuseks luban, et meie meeskond 
töötab enne ja pärast valimispäeva 
hommikust õhtuni, kuust kuusse ja 
aastast aastasse, et kõik oma luba-
dused päriselt teoks teha. Teisiti käi-
tumist ei saa poliitikas ja kohaliku 
elu arendamisel endale lubada.

Jüri Ratas
Eesti Keskerakonna esimees

Eesti Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ning erakonna 
esinumber Saue vallas, Riigikogu liige Toomas Vitsut.

Teised lubavad, MEIE TEEME!
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Mati Tartu: Aitame eakatel hinnatõusu leevendada
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Eesti Keskerakonna tegevuskava Saue vallas

Loome Saue valla elanikele pealinlastega võrdsed võimalused

Greta Silberg-Käärik: Loome peredele uusi võimalusi 

Mulle sattus juhuslikult kätte 17. 
augusti Soome Iltalehti (Õhtuleht), 
kust avastasin oma õe pildi ja tema 
väikese kurtmise, et Eestis on toidu-
ainete hinnad viimasel ajal tunduvalt 
tõusnud. Nimelt oli Iltalehti just võr-
relnud analoogseid toidukorve Hel-
sinkis ja Tallinnas ning avastanud, 
et Tallinnas on see üle kolme euro 
kallim. 

Sisenesin huvi pärast Soome pen-
sioniameti kodulehele Kela.fi (Kan-
saneläkelaitos) ning sain teada, et 
aastal 2016 oli Soome meeste pen-
sion keskmiselt 1829 eurot, naistel 
1434 eurot ning keskmine pension 
1613 eurot kuus. Asi muutus veel 
huvitavamaks, kui avasin Soome 
veebiportaali Oikotie.fi (Otsetee), 
kust selgus, et 2016. aasta keskmine 
palk oli meie naabritel pisut üle 3500 
euro, kusjuures poemüüjatel 3544 
eurot kuus.  
Ma ei ütle, et mu hinge närib must 
kadedus, aga ma ei saa olla eriti uhke 
oma kodumaa üle, kus keskmine bru-
topalk on momendil 1153 eurot, mi-
inimumpalk 470 eurot ja keskmine 
pension 416 eurot. Võiks veel lisada, 
et riigi poolt garanteeritud minimaal-

Me kõik oleme kellegi lapsed ja 
suuremaks saades ka ise enamasti 
lapsevanemad. Oma perekonda luues 
mõtlesin esmalt just selle peale, kus 
oleks lastel kõige parem kasvada. 
Nii saigi elukohaks valitud Saue linn 
ja tähtis oli kolida hiljemalt selleks 
ajaks, et esimene laps saaks minna 
juba Saue kooli. 
Saue on väike Tallinna-lähedane 
koht, kus lastel on kõik vajalik käe-
jala juures. Nii on neil võimalik 
liikuda ise kooli ja huviringidesse, 
ilma et peaks suurlinnas seiklema. 
Samuti on olemas poed ja lasteaiad. 
Täna on minu peres kolm tütart, 
kes on kõik alustanud oma koo-
liteed Sauel. Käivad erinevates 
huviringides nii Sauel kui ka veidike 
kaugemal. Töökohad on paraku 
koondunud pealinna – nii on ka 
meie peres, et laste põhitegevused 
on Sauel ja päevasel ajal vanemad 
töötavad „linnas“. 

ne pension (takuueläke) oli 2016. 
aastal Soomes 766 eurot ja Eestis 
167 eurot. Palgad on Soomes kolm 
korda ja pensionid neli korda kõrge-
mad, toidukorv aga odavam... 
Tuhanded meie kalevipojad rabavad 
Soome ehitustel, üle poolte Hel-
sinki bussijuhtidest on pärit Eestist 
ja teistest Balti riikidest, sajad (või 
tuhanded) arstid, õpetajad, meditsii-
niõed ja hooldustöötajad teenivad 

endale leiba ja pensioni Soomes 
ning tulevad edukalt toime. Kuidas 
siis on juhtunud nii, et Eestisse jää-
nud tööinimesed siin just nagu ainult 
laisklevad ja neile ei saa maksta pal-
ka, mis võimaldaks normaalselt ära 
elada. Pensionist ma ei räägigi.
Kuulates Eesti ettevõtjate kurtmist, 
et palgad tõusevad kiiremini kui 
tööviljakus ja see sünnib nende ka-
sumi arvelt, tekib õigustatud küsi-

mus – kui suur see kasum siis peab 
olema? Mitu maja Marbellas, kor-
terit Helsinkis ja Londonis ning 
100 000 eurot maksvat autot vajab 
üks Eesti ettevõtja? Miks siis meie 
ettevõtjad midagi ei tee, et tootlik-
kust tõsta? Oleks ju see just nende 
endi huvides, et rohkem kasumit 
teenida. Häbiväärne on aga see, kui 
kasumit teenitakse töötajatele närust 
palka makstes.

Eraldi küsimus on meie pensioni-
fondid, mis pidid tagama eakatele 
muretu vanaduse. Pole aga veel 
kuulnud, et need lubadused on tõeks 
saanud. Kuuldub pigem, et nende 
fondide halduskulud on nii suured, 
et kui soovida sealt raha tagasi saada, 
siis selgub, et polegi eriti teist.
Kuulan vahetevahel KUKU raadio 
„huumorisaadet” Vox Populi. Pean 
tunnistama, et väga suure osa saate-
ajast võtab ära valitsuse kirumine ja 
muidu virisemine, kuid alati saab 
sõna ka mõni reibas vanaproua, kes 
sisendab meisse  optimismi ja kuu-
lutab, et Eestis pole kunagi varem nii 
hästi elatud kui praegu. Vox populi – 
vox dei! Rahva hääl on jumala hääl. 
Kohalike valimiste eel püüavad kan-

didaadid anda lubadusi, mis kõigi-
le meeldivad. Terve Tallinn on täis 
riputatud väärikate onude ja tädide 
pilte nii,et igast ilmakaarest tervi-
tavad sind sõbralik naeratus ja mit-
temidagiütlevad loosungid.

Eakamatel kandideerijatel pole 
enamasti raha, et pildistada ennast 
Ämari lennuväljal NATO hävitajate 
taustal. Puudub ka vajadus korral-
dada glamuurseid hirmkalleid pul-
mapidusid, mida peavoolumeedia 
vaimustunult kajastab. Seepärast 
piirduksin valimisteks vaid ühe 
lubadusega: saades valituks volikok-
ku luban teha kõik, et leevendada 
eakate inimeste rahapuudust. 

Üks lihtne võimalus on kehtestada 
eakatele inimestele lisatoetus hin-
natõusude kompenseerimiseks. Tal-
linna linnas on kavatsus järgmiseks 
valimisperioodiks tõsta see 100 eu-
roni. Miks mitte ka meil!
Noored ja edukad kõiketeadjad 
loomulikult ütlevad, et see on popu-
lism, aga minu Tallinnas elavad õed 
ütlesid, et said selle raha eest endale 
talvesaapad. Nii lihtne see ongi.  

Kehtima peab põhimõte, et asju saab 
ajada ka ilma kodunt lahkumata. Et 
see võimalus poleks ainult noore-
mate pärusmaa, kavatseme pakkuda 
Saue valla eakatele arvuti- ja inter-
netikoolituse võimalusi. Pealinna 
eakate seas on sellised koolitused 
osutunud ülipopulaarseks.

Liitunud omavalitsused uues val-
las on väga erineva inimeste arvuga. 
Selle tulemusena võib pärast valimisi 
tekkida oht, et väiksema inimeste ar-

vuga valdades jääb vallaelanike hääl 
volikogus nõrgemaks kui suurtes 
valdades. Seepärast peame kõikide 
piirkondade parema esindatuse 
huvides oluliseks, et uus volikogu 
moodustaks praeguste valdade piires 
osavallad oma halduskoguga. See 
aitaks suurendada valla elus kaasa 
rääkida soovivate inimeste hulka. 
Halduskogusse kuuluksid häälte 
arvu põhjal valimistel kandideeri-
nud konkreetse valla territooriumil 
elavad inimesed. Eeldame, et ko-
hapealne inimene valdab sealseid 
probleeme paremini, kui valla teises 

servas elav inimene, ning esindab 
just seal elavate inimeste seisukohti.
Tähelepanu vajab ka sotsiaalteenuste 
ühtlustamine liituvate valdade vahel 
ja Tallinna linnas pakutavaga. Kuni 
see kontrast on pealinnaga arvesta-
tav, kaotame oma valla elanikke Tal-
linna elanike registrile. Koos elani-
kega kaotame ka valla eelarve tulu.
Uuringud on näidanud, et sisemig-
ratsioon Eesti riigis on järgneva 
kümnendi jooksul Harjumaa kasuks. 
Aastaks 2030 prognoositakse, et isegi 
kuni 70% eesti elanikest elab Tallin-
nas ja Harjumaal. See ei tähenda aga 

automaatselt, et Harjumaa valdades 
elavatel inimestel on võrdsed või-
malused Tallinna elanikega. 
Saue vallas elavatele inimestele pa-
kutavate teenuste osas paremate või-
maluste loomiseks on vaja koostööd 
Tallinna linnavõimuga ning kok-
kuleppeid ühiste lahenduste leid-
miseks. Olles pikka aega töötanud 
Tallinna linna heaks, võin kinnitada 
teile, hea Saue valla elanik, et need on 
Harjumaa valdade seni kasutamata 
võimalused. 
Tallinna Linnavolikogu esimehena 
ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu 

Rõõm on näha, et sarnaselt mõtlevaid 
noori on palju ja tulevase suure Saue 
valla elanike arv on just tõusnud tänu 
noorte perede juurde kolimisele. 
Ehitustegevust jagub valla kõigisse 
nurkadesse.
Uue suure Saue valla territooriumil 
on igas keskuses oma kool ja 
huviringide võrgustik. Nii peaks ka 
jääma, et väiksemad lapsed saaksid 
kõik oma vajadused kodu lähedal 
kaetud. Veidike kasvades muutuvad 
laste käidavad vahemaad suuremaks 
ja huvid spetsiifilisemaks. Nii 
on vahel vaja käia ka kaugemale 
keskusesse või lausa pealinna. 
Selleks on oluline, et oleks mugav 
transport selle jaoks tagatud. 
Läbi meie territooriumi sõidab 
nii rong kui on ka olemas mõned 
bussiliinid. Rongiga läheb meil hästi 
- kui remondid läbi saavad, peaks 
ka endine tihe graafik taastuma, ja 
kui  elektrirongide liinid pikenevad 

veel Turbani, saab veel suur hulk 
inimesi osa mugavast transpordist 
nii tulevasse vallakeskusesse kui ka 
pealinna. 
Bussiliiklus aga vajab kindlasti 
uuendamist ja läbimõtlemist, et nad 
sõidaksid sinna, kuhu inimestel enim 
on vaja liikuda. Oluline on saada 
liikuma nii Tallinna suunal kui ka 
tulevikus uude vallakeskusesse. 
Lisaks laste huviringides käimisele 
on väga oluline osa ka perega 
veedetud vabal ajal ning päeva 
peavad mahtuma ka täiskasvanute 
hobid. Meie peres on kõigil päris 
mitmeid hobisid ja kõik ei kipu 
päevavalgesse vahel äragi mahtuma. 
Ja muidugi on eriti hea, kui saab 
koos lastega kodu lähedal vahvasti 
aega veeta. 
Võtad jalgratta ja saad mööda 
rattateed turvaliselt matkata, pidada 
looduses piknikku või ronida 
ronimispargis. Meil on veel paljugi 

rattateid võimalik juurde ehitada, ja 
kindlasti tuleb juba olemasolevad 
rattateed ühendada Saku ja Keila 
rattateede võrgustikuga. 
Avalikku ruumi rajatavate vaba aja 
veetmise kohtade laiendamine on 
alati teretulnud – mänguväljakud, 
piknikuplatsid, matkarajad. Siia 
tahaks ka Sarapiku metsarajal 
sportimise kuidagi põimida, et keegi 
ei jääks kaotajaks. 

Perekondi tuleb toetada nii, et sel-
lest saaksid osa nii noored pered, 
kus sünnivad alles lapsed, kui ka 
need, kelle lapsed käivad juba 
koolis või lasteaias. Igas vanuses 
lastel on erinevad vajadused ja 
vastavalt sellele peab omavalitsus 
ka omapoolse toe alla panema – 
sinna kuuluvad sünnitoetus, lasteaia 
ja koolikoha võimaldamine kodu 
lähedal, lasteaia ja kooli toiduraha 
kompenseerimine, ranitsatoetus, ta-
suta huviringid. 
Aga perekonna juures ei tohi ka 
unustada eakamaid liikmeid – 
pensionilisa sünnipäeval ja jõulude 
ajal on kindlasti oluline. Uues vallas 
peaksid need toetused laienema 
kõigile ega tohiks alla jääda Tallinnas 
makstavatele toetustele.

Minu jaoks on minu pere kõige 
tähtsam. Ja kui kõik pereliikmed on 
õnnelikud, siis olen mina ka õnnelik.

Pikka aega Saue valda juhtinud Mati Tartu tõdeb, et riik ja kohalik omavalitsus peavad olema senisest palju rohkem näoga nende poole, 
kes end ise aidata ei suuda.

Saue linnas elav kolme lapse ema Greta Silberg-Käärik leiab, et omavalitsus saab väga palju ära teha selleks, et õnnelikes peredes 
kasvaksid õnnelikud lapsed.

juhatuse liikmena olin ma avatud 
koostööks kõikide omavalitsustega. 
Eeldan, et seda on ka tänased ja 
homsed linnajuhid. Saue valla vali-
jate toel oktoobris on Eesti Keskera-
kond valmis koostöö Tallinna linna-
ga seadma oma prioriteediks, et luua 
vallaelanikele olulistes küsimustes 
pealinlastega võrdsed võimalused.

Toomas Vitsut
Euroopa Liidu asjade komisjoni 

esimees
Riigikogu liige

Valimiste eel annavad kõik era-
konnad ja valimisliidud erinevaid 
suuremaid ja väiksemaid lubadusi 
- ehitada seda ja teist, toetada seda 
ja teist. Need lubadused kirjutatakse 
pärast valimisi koalitsioonilepin-
gusse ja kuuluvad uue vallavalitsuse 
poolt täitmisele. 
Eelolevad valimised on siinkandis 
aga erilised selle poolest, et mitte 
ainult ei valita volikogu, vaid üht-
lasi ühinevad neli valda. Seega on 
uue Saue valla volikogu ja vallava-
litsuse esmane ülesanne tagada või-
malikult sujuv ühinemine nii, et iga 
vallaelaniku huvid oleksid tagatud 
vähemalt senisel, edaspidi aga ka 
senisest suuremal määral. 
Ühendada neli valda nii, et alles 
jääb üks volikogu ja vallavalitsus, 
mis suudab kogu territooriumi hal-
lata sama hästi kui neli varasemat 
oluliselt väiksemas piirkonnas, ei 
olegi nii lihtne ülesanne, nagu ühi-
nemislepingut ette valmistades võis 
paista. 

Indrek Lindsalu: Valdade ühendamisel seame 
esikohale elanike huvid

Mida suurem on territoorium, seda 
suurem on oht, et üha rohkem prot-
sesse läheb isevoolu teed ja tekivad 
uued ääremaad. Mida vähem on val-
lavolinikke ja ametnikke võrreldes 
elanike arvuga, seda tõenäolisemalt 
võib vallavõim vallaelanikest kau-
geneda ja võõranduda.
Ühinemislepingut ette valmistades 
tegid senised vallajuhid ära suure 
töö. Kirjeldatud on tulevase valla 
põhilised arengusuunad, eelarve-
lised küsimused, ka vallavalitsuse 
ja allasutuste struktuur kuni täpse 
ametnike arvuni välja. Kuidas hak-
kab olema tegelikult, otsustab aga 
siiski valimiste järel tekkiv uus koa-
litsioon.
Kui vallavolikogu on valla elanike 
esindaja, siis vallavalitsus on en-
nekõike elanike teenindaja, teenin-
dusasutus. Seega saab vallavalitsuse 
tegevust mõõta mitte ainult selle 
alusel, kuidas ta viib ellu projekte 
ja majandab objekte ja asutusi, vaid 
ka selle alusel, kuidas ta teenindab 

elanikke. Kuidas lahendab iga üksi-
kut pöördumist, kuidas ja kui kiiresti 
vastab kirjadele, kui palju on iga 
ametnik reaalselt kättesaadav igale 
vallaelanikule. 
Valdade ühendamise keskne argu-
ment on kasvav finantsvõimekus, 
mille üks osa on tingimata ka valla-
juhtimise efektiivsus. Vallavalitsuse 

uut struktuuri ei saa paika panna 
põhimõttel, et võimalikult paljud 
ametikohad säiliksid senisel kujul, 
vaid tuleb väga põhjalikult kaaluda, 
millised on elanike tegelikud vaja-
dused igas konkreetses valla nurgas. 
Kas iga ametikoht struktuuris on 
põhjendatud ja kas mõni valdkond ei 
ole liiga nõrgalt kaetud.

Eesti Keskerakonna kandidaat Saue vallavanema kohale Indrek Lindsalu rõhutab, et uue volikogu ja vallavalitsuse keskne ülesanne on 
vastutusrikas – valdade ühendamisest peavad võitma eeskätt elanikud.

Samuti vajab veelkordset hoolikat 
analüüsi vallaametnike geograafiline 
paiknemine. Kui näiteks valla finants-
teenistus võib vabalt olla tsentraalne, 
sest ei vaja vahetut igapäevast kon-
takti iga üksiku elanikuga, siis sot-
siaalvaldkonna ametnikud peavad 
kindlasti olema võimalikult iga hä-
dalise lähedal ja igaühele kättesaada-
vad. 
Siit järgmine küsimus on valla all-
asutuste tegevuse võimalikult selge ja 
efektiivne koordineerimine. Kasvab 
ju nüüd allasutuste võrk oluliselt. 
Kas ja kui palju on vaja vallavalit-
suses inimesi selleks, et tagada ladus 
koostöö allasutustega, näitab jäl-
legi pärast valimisi tehtav põhjalik 
analüüs.
Ees seisab huvitav aeg täis ääretult 
tõsiseid väljakutseid. Kõik läheb pa-
rimal viisil, kui igal sammul pidada 
meeles põhilist – vallavolikogu ja 
vallavalitsus on elanike jaoks, mitte 
vastupidi.

Algus esilehel

SAUE LINN
ü Alustame Saue kultuurikeskuse rajamist.
ü Ettevõtluse toetamiseks viime sisse alustavatele ettevõtjatele toetusmeetmed, sh loome  
     Saue linna ettevõtlusinkubaatori.
ü Esmatasandi arstiabi parandamiseks arendame välja linna perearstikeskuse.
ü Leiame võimalused gümnaasiumi säilitamiseks Saue linnas.
ü Seisame pensionäride, õpilaste, üliõpilaste, invaliidide, paljulapseliste perede ja     
     represseeritute tasuta ühistranspodi kasutamise eest.

SAUE PIIRKOND
ü Ehitame Ääsmäele külakeskuse hoone.
ü Jätkame Laagri aleviku keskuse loomiseks avaliku ruumi väljaarendamist.
ü Korrastame Laagri Pilliroo elurajooni kuivendussüsteemid (kraavid asendame torudega).
ü Rajame parkla Pilliroo tänava äärde Harku metsa terviseraja algusesse.
ü Viime läbi Pääsküla jõe seisukorra hindamise ja puhastamise.
ü Jätkame kergliikusteede võrgustiku arendamist:
ü Rajame kergliiklustee Vatslast ja Kiiast Hüüruni.
ü Koostöös Maanteeameti ja naabervaldadega ehitame kergliiklustee Hüürust Harkuni ja  
  Kiiast Tutermaani, mille tulemusel saavad Keila ja Tallinn ühendatud kergliiklusteega.
ü Ehitame kergliiklustee Kiia külakeskusest Paldiski maanteeni. 

NISSI PIIRKOND
ü Koostöös riigiga pikendame rongitee Turbasse ning rajame parkla autodele ja  
     jalgratastele Riisipere ja Turba raudteejaama juurde.
ü Rajame Riisipere raudteejaamast Nissi alevisse ja Turbast Lehetusse kergliiklustee.
ü Toetame ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamist Turba alevikku.
ü Rekonstrueerime Riisipere ja Turba kultuurimaja ning toetame külakeskuste tegevust  
     Lehetus ja Ellamaal.
ü Kaasajastame Nissi Trollide kodu.
ü Koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega tihendame Nissi ühistranspordiliine.

KERNU PIIRKOND
ü Rajame kergliiklusteed Ruilasse ja Laitsesse ja paigaldame Ruila koolilaste turvalisuse  
     tõstmiseks “lamavad politseinikud”.
ü Rajame ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemi Laitsesse ja Ruilasse.
ü Koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega tihendame Tallinnaga ühendust pidavaid 
     ühistranspordiliine.
ü Viime lõpuni Kirsiaia lasteaia ehituse.
ü Rajame Ruila kooli spordiväljaku.
ü Rekonstrueerime Laitse, Kibuna, Kaasiku ja Vansi külateed.

Eesti Keskerakonna Saue organisatsiooni tegevuskava aluseks on Eesti Keskerakonna valimisplatvorm: http://keskerakond.ee/files/KOVV_2017_valimisplatvorm.pdf.

Loome uusi võimalusi Saue vallas nii linnalist kui maaelu elavatele 
sauekatele. Arvestame tiheasustusalal elavate inimeste vajaduste kõrval 
ka talunike ja põllumeeste vajadustega. Toetame sealjuures põllumaa 
säilimist põllumajandustootmiseks ning seisame selle täisehitamise 
vastu. 

Sõltumata elukeskkonnast ei erine Saue vallas elavate inimeste 
vajadused pealinlaste omadest. Seepärast oleme seadnud sihiks: 
Saue valla elanikele pealinlastega võrdsed võimalused!
ü Tagame vallaelanikele tasuta sõidu Tallinna linna ühistranspordis.
ü Kompenseerime lasteaia toiduraha tasuta koolilõuna eeskujul.
ü Maksame iga-aastast toetust pensionäridele.
ü Kaardistame eakate vajadused ning sellest lähtuvalt muudame  
     sotsiaalhoolekandesüsteemi.
ü Varustame valla koolid ja lasteaiad tugispetsialistidega.
ü Toetame erivajadustega inimesi tugispetsialistide leidmisel ja rahastamisel.
ü Korrastame ja uuendame lasteaedade mänguväljakud.
ü Võimaldame kogu vallas vähemalt ühe huviringi lapsele tasuta.
ü Toetame turvakodu teenuse taastamist Haiba lastekodus.
ü Uuendame külaviitasid ja silte uue valla haldusterritooriumil.
ü Loome Saue valla volikogu juurde noorte volikogu nende paremaks esindamiseks uues   
     omavalitsuses.

Juhtimine
Kohaliku kogukonna kaasamiseks liituvate piirkondade juhtimisse loome Tallinna linnaosade 
eeskujul Nissi, Kernu, Saue vallast ja Saue linnast neli osavalda koos halduskogudega.

Asjaajamine
Loome uuele Saue vallale mugava, paberivaba asjaajamise süsteemi e-teenuste näol, mis 
teeks vallaga suhtlemise võimalikult ladusaks. Igas osavallas avame teeninduspunktid valla 
elanikele paremate teenuste pakkumiseks. Valla poole pöördumine ja asjaajamine peab 
jääma inimese elukohale võimalikult lähedale.

Kogukondade toetamine
 

 
  

Liituvates valdades on aastate jooksul välja kujunenud terve rida toredaid üritusi ja 
traditsioone, mille jätkumist uues Saue vallas tuleb toetada. Toetame rahaliselt neid 
eestvedavaid mittetulundusühinguid valla poolt.
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Darja Leonova: Noored otsustavad tuleviku

Mait Maltis: Kuni su küla veel elab, elad sina ka…

Juhan Särgava: Põllumehed panustavad kodukandi arengusse

Jaan Moks: Kaasajastame valla 
ühistranspordiühendused

Kultuur on ütlemata lai mõiste. Ühte 
lausesse seda ei mahutagi. Kultuur 
mõjutab keskkonda ja keskkond 
omakorda kultuuri ning koos mõju-
tavad need inimest, õpetavad hoid-
ma omasid. See kätkeb endas nii 
muusikat, teatrit, tantsu, kirjandust, 
kunsti kui ka sporti. 
Vanas Roomas mõeldi kultuuri all 
aga eelkõige hoopis maaharimist. 
Kultuur – see olemegi meie ise, see 
on elustiil, vaated ja väärtused.
Iga valla, eriti suurvalla, oluli-
sim väljakutse ja südameasi peab 
olema Eestile omase külakultuu-
ri säilitamine läbi omaalgatuslike 
kultuuritraditsioonide tunnustamise, 
hoidmise ja arendamise ka vallakes-
kusest kaugemates külades. Ainult 
nii jääme me püsima. 
Ääremaastumise ärahoidmiseks ning 
kohaliku kogukonna tõhusamaks 
kaasamiseks plaanimegi luua  Nissi, 
Kernu, Saue vallast ja Saue linnast 
neli osavalda koos halduskogudega. 
Nii on võimalik tagada see, et 
vallakeskusest kaugemal asuvaid 
kohti puudutavates otsustes võetakse 
kuulda ka konkreetse halduskogu 
liikmete arvamust. 
Kuna kultuur on meie kõigi ühine 
omand ja see on omane kogu ühis-
konnale, siis tuleb leida vahendid ja 
võimalused, et säilitada ja korrasta-
da olemasolevad kultuuriasutused, 
toetada külakultuuri ja kodukandi-

liikumist ning kodanikuühenduste 
tegevust. 
Meie uhiuues vallas tegutseb küll 
mitu kultuuri- ja rahvamaja, kuid 
meie nägemuses võiks vähemalt üks 
kultuuriasutus uues vallas rohkem 
olla. Seepärast olemegi võtnud oma 
südameasjaks alustada Saue kultuu-
rikeskuse rajamist. Peab ju olema 
kohti, kus rahvuskultuuri ja tradit-
sioone noorematele põlvedele edasi 
anda. 
”Tuhanded külad” nime all tuntuks 
saanud laul hakkas mind kummita-
ma, kui juuli lõpus oma perega Muu-
sika küla perepäeval käisin. Kuni 
meil jagub ettevõtlikke inimesi, kes 
külaelanikud kokku kutsuvad ja sel 
viisil oma kodukandi inimesi ühen-
davad, ja kuni külakiigel jagub lapsi 
kiikuma, siis püsivad Eesti külad, 
vallad ja meie riik. 
Teades ja olles märganud Ääs-
mäe küla aktiivset tegevust,  oleme 
seadnud eesmärgiks ehitada Ääs-
mäele külakeskuse hoone. Külaselt-
side tegevust tuleb toetada ja soo-
dustada. Need olid vaid paar näidet 
meie uue valla külaseltside tegevu-
sest, aga tean, et meil on palju aktiiv-
seid inimesi ja palju ettevõtmisi. 
Omakultuuriline taidlustegevus ri-
kastab üldist kultuurielu ja loob po-
sitiivse fooni omavaheliseks suhtle-
miseks. Seepärast soovimegi toetada 
kohalike seltside ja taidluskollektii-

vide tegevust ning rajada ka Nissis 
tegutsevale muusikastuudiole, Nissi 
Trollid, uue kodu. 
Juba meie rahvuseeposes kirjelda-
takse, kuidas kõik Vanemuise pil-
limängu kuulama tulevad ja kuidas 
pillimäng südameid sulatab ja tae-
vasse ülendab. Muusikuna on mul 
hea meel jälgida meie noori muusi-
kuid. Lastel peavad olema võimalu-
sed õppida ja väljundid oma õpitud 
oskuste esitlemiseks. Nii kasvatame 
noori ja andekaid kodanikke. Noo-
red ei ole hukka läinud, neile tuleb 
vaid luua rohkem võimalusi. Peame 
oluliseks huvihariduse kättesaadavu-

se tagamist kõigile noortele. Iga laps 
vajab turvalist ja mitmekülgset tege-
vust võimaldavat kodukohta.
Kui juba Kalevipoega sai mainitud, 
siis väga oluline on minu arvates ka 
rahvaraamatukogude tegevuse säi-
litamine ja nendesse uute teaviku-
te soetamine. Siin võib ju muidugi 
vaielda, et kas e-ajastul ja e-riigis 
vajatakse üldse paberile trükitud 
raamatuid, kuid enda 7-16 eluaasta 
vahele jäävaid lapsi jälgides olen 
veendunud, et raamat oli, on ja jääb. 
E-raamat on põnev vaheldus ja mu-
gav reisil olles, aga kodus võtavad 
nad ikkagi kätte ”päris raamatu”, 

küllap teed seda sinagi ja mõistad, 
millest ma räägin.
Spordikultuuril on kanda oluline 
roll, et meie elanikud oleksid ter-
ved. Uue valla eelkäijad on ikka 
kandnud, vastavalt võimalustele, 
hoolt selle eest, et koolide juures 
oleksid spordihooned ja staadionid. 
Päris oma spordiväljakut vajaks veel 
Ruila kool.
Ühe valla mõistes oleme harjunud 
koondama kultuuripealkirja alla nii 
kultuuriasutusi, raamatukogusid 
ja huviringe kui ka spordiklubisid 
ning noorte- ja eakate ühendusi. 
Meil saab olema isegi oma kirik. 
Tõsi, see ei ole küll ”kirik keset 
küla”, aga siiski olemas. Kuna 
kultuur ja kultuuriinimesed on 
väga kohanemisvõimelised, siis 
loodetavasti saab meil olema ka 
midagi suurt ja ühist, mis kõiki Saue 
valla elanikke ühendab ja kokku 
toob.

Mina seisan selle eest, et aktiivne 
seltsi- ja kultuurielu saaks jätkuda 
ning et meie lastel oleks võimalusi 
nii kaunite kunstide harrastamiseks 
kui ka sportimiseks. Noorte põlv-
kond kujundab kodukoha tuleviku. 
Et meie lapsed tunneksid rõõmu 
Saue vallas elamisest ning rajaksid 
oma kodud siia ning pärandaksid 
edasi nende ajastuga kohanenud 
kombeid ja tavasid. 

Nissi vallas, tulevases Saue  val-
las asub ja toimetab juba 25 aastat 
mahetootmist Saidafarm. Kogu 
farmis toodetud piim töödeldakse 
oma meiereis kohupiimadeks, juus-
tudeks, jogurtiteks, kreemideks jm.  
Farmi külastab igal aastal turiste 
erinevatest riikidest. Pakume neile 
ringkäiku farmis ja meiereis, kus 
saab oma silmaga vaadata kuidas 
valmivad maitsvad piimatooted. 
Samuti kõneleme, mida tähendab 
mahetootmine, miks  mahetooted on 
kasulikud jne. Degusteerime    saalis 
oma  meiereis  valmistatud tooteid.  
Meie vahetus naabruses on Lehtla 
Talu, mida majandab Peremees Ants 
Lehtme koos abikaasa Õiega ja üle 
raba kohe ongi Mahefarm, kus Raivo 
ja Katrin Õisma mahelammastega 
toimetavad ja kus kaunist vaatepilti 
pakub, kuidas koer lambaid ajada 

oskab. On teisigi mahepõllumehi, 
kes on algust teinud lihaloomadega 
või siis hobustega Ellamaal ja Tur-
vastes. Tarvilikel hetkedel vahetame 
teavet ning teeme koostööd kauba 
või masinate osas. 
Meie soov ja lootus on, et ühinemisega 
tõuseks üldine elamiskultuur selles 
mõttes, et meie paigus saaksid elani-
kud rahumeeli töötada, elada ja toi-
metada ilma vajaduseta pidevalt võit-
lusse asuda mingi eluhüve eest või 
selle kaotamise hirmus. 
Lisaks igapäevastele tegemistele 
on iga elupaiga väärtuseks spor-
timisvõimaluste ja  kultuurikollek-
tiivide olemasolu, selle traditsiooni  
edasiminek noorte baasil. Uhkust 
tunneme oma Nissi Trollide, laulu- 
ja rahvatantsuansamblite üle. Nad 
aitavad alati meie tähtsündmused 
kauniks teha. Niisamuti on meie val-

Kernu valla elanik Mait Maltis rõhutab, et iga omavalitsuse südameasi peab olema külakultuuri säilitamine.

Nissi mahepõllumees Juhan Särgava tõdeb, et kui vald hästi toimib, läheb ka ettevõtlusel kenasti.

lale pika traditsioonina kaunidust 
andnud eakate elukorraldus ja kok-
kusaamised.
Juurde vajame raudtee pikendust 
Turbani, kergliiklusteid Turbast Le-
hetusse, Riisiperest Nissini. Kindlas-
ti on oluline, et inimesteni jõuaksid 
mõistliku ajaga Tallinnaga võrrelda-
vad hüved terves uues Saue vallas. 
Pean silmas tasuta transporti Tallin-
nas, lasteaia toiduraha, pensionäride 
toetust, tugispetsialiste koolidele. 
Usk ja lootus on suur, et meie paik-
konna väärtus tõuseb pealinna naa-
bervallaks muutumisel.  
Nüüd tuleb meie endi kord ajugüm-
nastikat teha ja neist võimalustest 
paremat püüda. Põllumehed, nii 
mahedad kui teised, ihkavad la-
dusat elukorraldust ja nõustuvad 
panustama oma teavet ja oskusi 
selle nimel. 

Laagris elav endine meremees Ni-
kolai Besedin on seisukohal, et 
vähemusrahvuste kaasamiseks ei 
ole Saue vallas seni piisavalt tehtud. 
Aeg on viga parandada.
Oma elust oleks Besedinil, väga 
tagasihoidlikul, kuid töökal mehel, 
palju rääkida. Koos pojaga on ta 
ehitanud suure maja Saue vallas ja 
koos disainerist tütrega kujundanud 
elamise väga maitsekalt stiilseks. 
Sõitnud kaheksa aastat merd ja 

töötanud erinevates firmades inse-
ner-mehaaniku ja keevitajana. Nüüd, 
juba pensionärina, soovib Besedin  
anda oma panuse koduvalla asjade 
edendamiseks ja siinse rahva elujärje 
parandamiseks.
Besedin ütleb, et suuremast 
osast muredest aitab inimese 
üle optimism ja töötahe. Ka tal 
endal pole kombeks millegi üle 
nuriseda ja eluga Saue vallas on ta 
üldjoontes rahul. Küll aga leiab ta, 

et pensionärid vajavad kindlasti 
rohkem abi ja tähelepanu, olgu see 
hinnatõusu hüvitise maksmine või 
ka soodustused erinevates eluliselt 
olulistes valdkondades. Kuni selleni 
välja, et rohkem võiks olla valikuid 
ja võimalusi kaasa lüüa erinevates 
huviringides ja treeningutes.
Vald vajaks kindlasti oma sot-
siaalkeskust, kus pakutaks eakatele 
erinevaid teenuseid. 
Mis aga kindlasti on Besedini sõnul 

seni täiesti tähelepanuta jäänud, 
on vähemusrahvuste kaasamine 
vallaellu. Kuigi Saue vallas ei 
ole muukeelset elanikkonda pro-
portsionaalselt just väga palju, ei 
tohiks neist siiski sedavõrd mööda 
vaadata, nagu see on olnud seni. 
Ka nemad peaksid olema vallas 
toimuvast informeeritud, sest kõigi 
eesti keele oskus ei pruugi olla 
piisav, et jälgida olemasolevaid 
vallainfo kanaleid.

Nikolai Besedin: Kaasame vähemusrahvused vallaellu

Olen olnud neli koosseisu Saue linna 
volikogus ja näinud nende aastate 
jooksul Saue linna arengut ja kitsas-
kohti. 
Nende aastate jooksul ehitati Saue 
gümnaasiumi hoone, staadion, raa-
matukogu, lauluväljak. Ehitati linna 
veevarustus ja kanalisatsioon seal, 
kus seda ei olnud, remonditi terve 
Saue tänavavõrk ja tehti palju muud-
ki. On olemas lahendus spordihoone 
ehitamiseks ja peatselt tööd ka al-
gavad. Samuti hakatakse ehitama 
perearstikeskust. Jääb veel ehitada 
kultuurihoone.
Eespool toodust lähtudes ei oleks ol-
nud üldse vajadust teiste valdadega 
ühineda, seda enam, et Saue linnas 
elab üle 5000 inimese ja see arv suu-
reneb pidevalt. Seetõttu olin ma ka 
teiste valdadega liitumise vastane. 

Vaadake ringi! Kui kaunis on 
maailm, kui palju huvitavaid asju 
meie ümber on! Me elame imelises 
riigis ja mõtleme sageli sellele, mida 
saame teha oma armastatud Eesti 

Keskerakonna keskne valimisluba-
dus on võimaldada tasuta sõit Tallin-
na ühistranspordis kõigile Saue valla 
elanikele. Kuigi oponendid on tasuta 
ühistransporti teravalt kritiseerinud, 
pole tänaseks kahtlust, et see on end 
igati õigustanud ning pälvinud tallin-
laste tänu ja ümberkaudsete valdade 
elanike huvi.
Kui Tallinna linnavalitsus omal ajal 
tasuta sõidu mõttega välja tuli, kuul-
sime väga süngeid prognoose. Öeldi, 
et tegemist on mõttetu raiskamisega 
ja et tasuta asi käib kindlasti alla. 
Asotsiaalid pidid kolima bussidesse 
ja trammidesse elama, sõitjate turva-

Saue endine linnapea Jaan Moks on seisukohal, et Saue valla ühistransport ja uue valla keskuse planeering vajab tõsist läbimõtlemist.

Saue linnas oleks saanud hakkama 
ka selleta. Kuid – nagu öeldakse – 
pärast kaklust rusikatega ei vehelda 
ja seetõttu tuleb edasi elada.
Kui osutun valituks tulevase Saue 
valla volikogusse, hakkan tegelema 
valla ühistranspordi kaasajastamise 
ja elanikele võimalikult mugavaks 
tegemisega. 
Praegu on kõigil Saue linna pen-
sionäridel, puuetega inimestel ja 
õpilastel võimalik sõita tasuta Tallin-
na kui tõmbekeskusse. Võrdse koht-
lemise printsiibi põhimõttel (tingi-
musteta) tuleb ka Nissi, Kernu ja 
praeguse Saue valla pensionäridele, 
puuetega inimestele ja õpilastele 
võimaldada samad võimalused.
Järgmise sammuna tuleb anda ka 
kõigile töötavatele Saue valla elani-
kele õigus sõita tasuta nii Saue valla 

kui Tallinna piires. Sellise raha Tal-
linn leidis, ja usun, et selle leiab ka 
tulevane Saue valla volikogu.
Nüüd veidi ka Saue linnakeskuse 
arengust. Minu arvates on Kütise 
tänava äärde praegusele haljasalale 
uue vallamaja ehitamine kui mitte 
rumal, siis vähemalt vale otsus. Sel-
lega koormatakse täiendava trans-
pordi ja autode parkimisega ole-
masolevat elurajooni ja hävitatakse 
osa haljastusest. Juba praegu on 
Kütise tänava elamute juures autode 
parkimine väga keeruline.
Leian, et Saue keskust tuleb hakata 
arendama endise EPT territooriu-
mile, millest on olnud aastaid ka 
juttu. Selleks võiks näiteks Arco 
Transpordilt ära osta nende admi-
nistratiivhoone, mis on remonditud, 
ning leida neile uus territoorium. 

Sellega viidaks keskusest välja ka 
koormaautod. 
Usun, et Arco Transport on sellega 
nõus. Aga sellega on vaja tegelda 
ja mitte minna kergema vastupanu 
teed. Või siis ehitada vallavalitsus 
hoopis Kasesalu tänavale. Pealegi 
ehitatakse sinna puiduküttel kat-
lamaja, mille ehitusele on volikogu 
juba andnud rohelise tee.
Kõrvalmärkusena lisan, et praegu 
koostatud vallavalitsuse hoone es-
kiisprojekt on äärmiselt ebaõnnes-
tunud lahendus, mis ei sobi kokku 
Saue linna keskusega. Olles ise hari-
duselt ehitusinsener, leian, et val-
lamaja ehitamiseks tuleb leida teine, 
sobivam koht, ning projekteerida 
tõepoolest kaasaegne ja inimsõbra-
lik hoone.

Keskerakonna nimekirja noorim liige Darja Leonova panustab sellesse, et kõigil noortel oleksid kodukohas võimalused arenguks ja 
kaasarääkimiseks.

tuleviku jaoks. Tulevik on kui õrn 
klaasist pall, mida antakse edasi 
põlvest põlve. Meie ülesanne on 
seda hoida ja anda edasi tugevatesse 
ja kindlatesse kätesse.  
Nendel valimistel saavad esimest 
korda  hääleõiguse noored alates 16. 
eluaastast. Esimene osalemine va-
limistel võiks olla eriline sündmus 
igale noorele, saab ju seeläbi otsus-
tada nii enda kui ka oma kodukandi 
tuleviku üle.  
Noorus on lootuse, avastuste, pöö-
rase energia aeg. Noorte energia, 
ebatavaline lähenemine erinevates 
küsimustes, silmapaistvad ideed, os-
kus saavutada püstitatud eesmärke 
on meie ühiskonnas väga oodatud. 
Vanema generatsiooni ülesanne 
on aidata noortel leida koht selles 
maailmas.

Ühiskond peab looma võimalused 
noore isiksuse igakülgseks arenguks. 
Noorte vajaduste ja probleemidega 
tuleb arvestada kõigi eluvaldkondade 
arengudokumentide koostamisel. 
Noori puudutavad otsused peavad 
põhinema tõesel infol ja statistikal. 
Väga oluline ülesanne on leida 
ja rakendada meetmed, vähenda-
maks nende noorte hulka, kes ei õpi 
ega tööta. Abiks selles on Euroopa 
Liidu Nõukogu soovitusest lähtuv 
noortegarantii, mille eesmärgiks on 
tagada kuni 25-aastastele teenused, 
mis aitavad noored tagasi kooli või 
sobivale töökohale.
Keskerakond on kindlal seisuko-
hal, et iga laps vajab turvalist ja 
mitmekülgset tegevust võimaldavat 
kodukohta. Peame oluliseks huvi-
hariduse kättesaadavuse tagamist 

kõigile noortele, võimaldades tasuta 
osalemist vähemalt ühes huvialarin-
gis. Tahame kaasata noorteorgani-
satsioonide esindajad omavalitsuse 
juhtimisse, see toob kaasa värskeid 
ideid ja positiivset energiat. Loome 
võimaluse keskhariduse oman-
damise kõrval läbida B-kategooria 
sõidukijuhi tasuta koolitus. 
Toetame noortega tegelevaid 
spordiklubisid ja -koole ning koo-
livälist huvitegevust korraldavaid 
organisatsioone. Loome võimalused 
mitmekesiseks huvitegevuseks ka 
erivajadustega noortele. Kõikidel 
lastel peavad olema mänguväljakud, 
liiklusõppelinnakud ja seiklusrajad 
kodukoha läheduses. 
Me peame vajalikuks edendada 
noorte tervisekäitumist, tõhustada 
sõltuvusainete tarbimise vastast sel-

gitustööd ning rakendada meetmed 
nende tarbimise piiramiseks. Tähtis 
on keelata alla 16-aastastele noortele 
energiajookide müümine. 
Plaanime toetada õpilasmaleva ja 
noortelaagrite tegevust noorte töö-
kasvatamisel ja harival vaba aja 
sisustamisel. 
Keskerakond tahab Saue valla elani-
kele pakkuda pealinlastega võrdseid 
võimalusi, mis tähendab tasuta koo-
lilõuna eeskujul lasteaia toiduraha 
kompenseerimist. Valla koolid pea-
vad saama tugispetsialiste lastele, 
kes neid vajavad. 
Saue linnas leiame võimalused sel-
leks, et säilitada Saue gümnaasium. 
Kernus viime lõpuni Kirsiaia laste-
aia ehituse. Ruila kooli tuleb rajada 
spordiväljak.

Toivo Moorast: Tasuta ühistransport on otsustamise küsimus
Keskerakonna valimisnimekirja liige, Tallinna Linnatranspordi AS-i haldusdirektor Toivo Moorast ütleb, et tasuta ühistranspordi tagamine 
seisab vaid kohaliku omavalitsuse poliitilise otsuse taga.

lisus pidi kaduma ja mida kõike veel. 
Aga midagi sellist ei ole toimunud.
Dotatsioon ühistranspordile oli seni 
kogu mahust 64 protsenti, piletitulu 
34 protsenti, ülejäänu tuli ja tuleb 
ka nüüd tellimusreisidelt, remon-
ditöödelt, pesulateenustelt. Seega 
juurde tuli panna absoluutsummas 
vaid 12 miljonit eurot aastas, mis 
Tallinna eelarve suhtes ei ole sugugi 
suur koormus.
Huvitav on seejuures, et näiteks 
maakonnaliinide dotatsioon on väga 
palju suurem, osades maakondades 
lausa 95 protsenti käibest.  Järeldus 
on siit selline, et terves Eesti riigis 

saaks tegelikult üsna tühise summa 
eest panna ka kõik maakonnaliinid 
tasuta käima. Raha oleks vaja juurde 
panna vaid 5-10 protsenti praegu-
sest. Ainus takistus on, et poliitikud 
pole julgenud või tahtnud sellist ot-
sust teha.
Kui alustasime, siis juba kahe esimese 
kvartaliga suurenes ühistranspordi 
kasutajate arv umbes 15 protsenti. 
Silmnähtavalt on linnas vähenenud 
autodega niisama sõitjate hulk. 
Positiivset tagasisidet oleme saanud 
väga palju. Inimesed kiidavad, et on 
saanud oma pere-eelarvet oluliselt 
parandada. Lihtne arvutus näitab ju, 

et neljaliikmeline pere hoiab tänu 
tasuta sõidule kokku keskmiselt 300-
350 eurot aastas, mis on ligi veerand 
Eesti keskmist kuupalka. Lisaks 
veel mugavus – sa ei pea mõtlema, 
kas sul on pilet või ei ole, vaid hüp-
pad lihtsalt esimesse ettejuhtuvasse 
sõidukisse.
Nagu Tallinnas, nii ka igal pool mu-
jal sõltub tasuta ühistranspordi või-
maldamine kohaliku omavalitsuse 
suhtumisest ja tahtmisest. Põhimõt-
teliselt käib jutt ju rahast. Et Saue 
valla elanikud saaksid tasuta sõita, 
peab vald selle Tallinnale kompen-
seerima. Olenevalt arvutusmetoodi-

kast, mis oleks läbirääkimiste teema, 
võib summa olla 200 000-800 000 
eurot aastas. On see  suur või väike 
raha, sõltub juba prioriteetidest. 
Saue valla elanikuna leian, et koha-
liku omavalitsuse ülesanne ongi ela-
nike heaolu tõstmine, mille üks osa 
peaks kindlasti olema tasuta ühis-
transpordi võimaluse pakkumine.
Lisaks oleks kindlasti vaja läbi 
rääkida liinivõrgu pikendamise üle, 
sest võrgustik on praegu liiga hõre 
ja vald ise ei suuda uusi liine käima 
panna. Näiteks 18. buss võiks vabalt 
käia Saue linna, mis ei tähendaks su-
gugi suurt koormust vallaeelarvele.

Toomas Volmeri foto

Koos Mait Maltisega kandideerib volikokku ka tema abi-
kaasa Kristel Maltis
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VALIMISNIMEKIRJA EESTI KESKERAKOND VÄLJAANNE SÜGIS 2017

Loosimises osalemiseks saada 
ristsõna lahendus e-maili 
aadressil greta.silberg-
käärik@riigikogu.ee või 
tavapostiga aadressil: Greta 
Silberg-Käärik, Keskerakonna 
fraktsioon, Riigikogu, Lossi 
plats 1a, Tallinn 15165.
Õigesti vastanute vahel läheb 
loosi hulk toredaid meeneid.

1. Küla Saue vallas. 
2. Keskerakonna tunnusvärv. 
3. Valimistega seotud amet. 
4. Keskerakonna esinumber Saue vallas. 
5. Liituv vald. 
6. Amet laeval. 
7. Liiklusvahend, millega saab Laagrist Sauele. 
8. Linn liituvas vallas. 

Valimisjaoskonnad ühineVa saue 
Valla territooriumil!    
1) valimisjaoskond nr 1 – Jõe tee 2, Hüüru küla, Saue vald, Harju 
maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – Veskitammi tn 8, Laagri alevik, Saue 
vald, Harju maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – Tuleviku tn 3, Laagri alevik, Saue vald, 
Harju maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – valimispäeval Nurmesalu tn 9, Saue 
linn, Harju maakond; eelhääletamise päevadel Kütise tn 4, Saue 
linn, Harju maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 – Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, 
Harju maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 – Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald, 
Harju maakond;
7) valimisjaoskond nr 7 – Ruila kool, Ruila küla, Kernu vald, 
Harju maakond;
8) valimisjaoskond nr 8 – Seltsimaja, Kaasiku küla, Kernu vald, 
Harju maakond;
9) valimisjaoskond nr 9 – Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Nissi 
vald, Harju maakond;
10) valimisjaoskond nr 10 – Lehetu tee 12, Turba alevik, Nissi 
vald, Harju maakond.

Lahenda ristsõna ja osale loosimises
9. Antud sõna, mida ei tohi murda. 
10. Erakond. 
11. Koht lastele. 
12. Peaminister. 
13. Meediakanal. 
14. Asutus Saue kesklinnas. 
15. Laulja ... Kuurmaa. 
16. Liituv vald. 

17. Moment, silmapilk. 
18. Eesti kirjanik, luuletaja. 
19. Mitu valda liituvad? 
20. Küla Kernu vallas. 
21. Endine Saue linnapea. 
22. Pallimäng.

Valimiste ajakava

05.10. – 08.10.2017
Toimub eelhääletamine maakonna 

valimisjuhi määratud 
maakonnakeskuse jaoskonnas.

Hääletamine algab 
kell 12.00 ja lõpeb 

kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017
Toimub elektrooniline 

hääletamine. 
Hääletamine algab 5. oktoobril 

kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 

11. oktoober kell 18.00.

09.10. – 11.10.2017
Eelhääletamine toimub kõigis 

valimisjaoskondades 
kell 12.00 – 20.00. 

Toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset 

valimisjaoskonda, sealhulgas
 valija asukohas, 

kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases 

hoolekandeasutuses.

15.10.2017
Valimispäev – hääletamine 

toimub kell 9.00 – 20.00. 
Toimub ka kodus 

hääletamine.


