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Lisa 2 

Saue Vallavolikogu 27. oktoobri 2016  

määruse nr 26 juurde 

 

Saue valla eelarvestrateegia 2017-2020 
 

1.  EELARVESTRATEEGIA OLEMUS 

 

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja 

eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostamise kohustus tuleneb 1. jaanuarist 2012 

jõustuma hakanud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS).  

 

Valla eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika 

jätkusuutlikkus ning muuta valla tegevus enda funktsioonide täitmisel tulemuslikumaks. 

Strateegias esitatakse eelarvepoliitilised põhimõtted, vallavalitsuse prioriteedid, 

majandusolukorra analüüs ja majandusarengu prognoos, sealhulgas põhitegevuse tulude, 

põhitegevuse kulude ja finantseerimistegevuse eelarveosa prognoos ning muu 

finantsjuhtimiseks oluline informatsioon. 

 

Valla eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on majandusprognoosid, valla arengukava, 

mis hõlmab omakorda valdkondlikke arengukavasid, ja koalitsioonileping. Valla 

eelarvestrateegia koostamisel lähtutakse järgmistest põhietappidest: 

1. Põhitegevuse tulude prognoosimine; 

2. Laenu võtmise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine; 

3. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kasvude ja omavaheliste proportsioonide 

planeerimine; 

4. Valdkondade kulude proportsioonide arvestamine. 

 

Valla eelarvestrateegia elluviimine toimub valitsemisala arengu- ja tegevuskavade kaudu. 

Niisamuti nagu arengu- ja tegevuskavasid uuendatakse igal aastal, uuendatakse ka valla 

eelarvestrateegiat igal kevadel, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning seades plaanid 

neljandaks aastaks. Ka allasutused ning konsolideerivad üksused täiendavad oma 

valitsemisalade valdkonnapõhist arnegukava igal aastal ühe aasta võrra, tagades strateegilises 

planeerimises nelja-aastase perspektiivi. Täiendamise aluseks on sel ajal kehtiv valla 

eelarvestrateegia ning enne, kui vastutav valdkonnajuht vallavalitsuse tasandil kinnitab 

uuendatud arengukava, toimuvad arutelud.  

 

Eelneva tulemusel saavad kohendatud pidevalt keskpika perioodi plaanid vastavalt muutustele 

majanduses, fiskaalkeskkonnas ja valdkondlikus tegevusvaldkonnas. Käesolev valla 

eelarvestrateegia on aluseks valitsemisalade arengukavade ning valla eelarvestrateegia 

koostamiseks aastatel 2017-2020. 

 

Käesoleva valla eelarvestrateegia järgmistes osades antakse ülevaade majanduskeskkonnast ja 

riigi eelarvepoliitikast, Saue valla finantsolukorrast, põhitegevuse tulude prognoosist, 

põhitegevuse kulude prognoosist, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete 

varade muutusest, valitseva mõju all olevatest isikutest ja konsolideeritud näitajatest ning 

finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest. 
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2. ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST JA RIIGI EELARVEPOLIITIKAST 

 

Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia on lahutamatult seotud majanduse makrokeskkonnaga 

ja riigi eelarvepoliitikaga. 

 

2.1 Ülevaade majanduskeskkonnast  

 

Rahandusministeeriumi kevadise prognoosi kohaselt tuleb majanduse reaalkasv 2016. aastal 

2,0%, 2017. aastal 3,0%, 2018. aastal 3,3%, 2019. aastal 3,0% ja 2020. aastal 2,8%. Prognoose 

hoiavad tagasi muuhulgas Venemaa kehvemad majandustulemused. Majanduse kasvuteguriks 

saab eelarvestrateegia perioodi alguses olema sisenõudlus, järgnevatel aastel peaks lisanduma 

suurem tugi investeeringutest.  

 

Tarbijahindade kasvuks kujuneb 2016. aastal 0,3%, 2017. aastal 2,7 %, 2018. aastal 2,9%, 2019. 

aastal 2,8% ning 2020. aastal 2,8%. 

 

Prognooside järgi jätkub eelarvestrateegia perioodi alguses sisuline tööga hõivatuse kasv. Kuid 

tulenevalt uuest töövõimetusreformist, suureneb eeldatavasti statistiline tööpuudus 

eelarvestrateegia perioodi lõpu poole – põhjusel, et tööjõuturule statistiliselt lisanduvad 

töövõimetuspensionäride tööga hõivamise tempo on algusfaasis aeglasem. 

  

Sellel aastal jätkub töökoormuse suurenemisest ning ettevõtete finantsseisu paranemisest 

tulenev keskmise palga kasv. Ka 2017. aastal on oodata palgakasvu 4,7%. Aastatel 2018-2020 

prognoositakse palgakasvuks ca 5,5% aastas.  

 

2.2 Ülevaade riigi rahandusest 

 

2016. aasta eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt (-)0,4%-ni SKP-st. Puudujääk tuleneb 

kesvalitsusest. Kuid kohalike omavalitsuste sektor hakkab prognoosperioodil tootma 

eelarvepuudujääki ca (-)0,2% aastas.  

 

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKP-st, mis on 0,7% võrra kõrgem kui aasta 

varem. Aastatel 2017–2020 suurendavad maksukoormust eelkõige aktsiisid ja see on kooskõlas  

riigimaksunduse põhimõttelise prioriteediga – vähendatakse tööjõumaksusid ja suurendatakse 

tarbimismaksusid. Selle tulemusel on oodata maksukoormuseks 2020. aastal 33,3%. 

 

Käesoleval ja järgnevatel aastatel valitsussektori võlakoormus protsendina SKP-st suureneb, 

ulatudes selle aasta lõpuks prognoosi kohaselt 9,8%-ni SKP-st ning prognoosiperioodi lõpuks 

2020. aastal 9,1%-ni SKP-st. EFSF-i osa keskvalitsuse võlakoormuseses prognoosiperioodi 

jooksul on keskmiselt 2%. 
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3. ÜLEVAADE SAUE VALLA FINANTSOLUKORRAST 

 

Saue vald, olles Tallinna lähivald, on finantsiliselt tugeval järjel. Saue vallal on tugev tulubaas 

– Saue valla eelarveliste tulude maht on võrreldav paljude linnade tulubaasi suurusega. Tugev 

tulubaas võimaldab toime tulla kohalikule omavalitsusele seadusega ette nähtud ülesannetega. 

Eelarvestrateegia perioodiks ei nähta ette suuri struktuurseid muutusi Saue valla majanduslikus 

olukorras. 

  

2016. aasta lõpu vabade vahendite jäägiks kujuneb planeerimise järgi ca 500 000 eurot 

(30.09.2016 prognoos). Selline vabade vahendite jääk on piisav valla likviidsuse tagamiseks.  

 

Eelarvestrateegia perioodil planeeritakse investeeringute katmiseks suurendada valla 

netovõlakoormust kuni 77%-ni (2017. aastal) põhitegevuse tuludest.  

 

Kuigi Saue Vallavalitsus on ühinemas 2017. aasta lõpust naaberomavalitsustega, on 

eelarvestrateegia koostatud siiski vastavalt eelarve strateegia vormilistele nõuetele neljaks 

aastaks (s.o kuni 2020).  

 

Saue valla põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja 

eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

ning arvutamise arvnäitajad ja metoodika on esitatud finantseerimistegevuse eelarveosa 

peatükis. 

 

 

3.1 Kontserni struktuur  

 

Saue valla kontserni kuulub Saue vald konsolideeriva üksusena ja Laagri Haridus- ja 

Spordikeskus OÜ (LHSK OÜ), Kovek AS ning Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA 

konsolideeritavate üksustena. Eelarvestrateegia koostamisel ei nähta ette kontsernistruktuuri 

muutumist. 

 

 

4. PÕHITEGEVUSE TULUDE PROGNOOS (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist 

järgmisi tulusid:  

1) maksutulud; 

2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 

3) saadavad toetused; 

4) muud tegevustulud. 

 

Põhitegevuse tulud kasvavad 2020. aastaks ligikaudu 15 miljoni euroni. Põhitegevuse tulude 

kasv tuleneb peamiselt maksutulude kasvust. Muude tegevustulude teiste komponentide osas 

olulisi muutusi eelarvestrateegia aastateks pole planeeritud.  

 

Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 1. Põhitegevuse tulud (2016-2020) 

 
 

Allpool on toodud väljavõtte eeldustest, mida põhitegevuse tulude prognoosimisel on 

rakendatud: 

 Tulumaksuprognoosis on arvestatud, et tulumaksu-tulu suureneb iga aasta 4,7%. Prognoos 

tugineb Rahandusministeeriumi andmetele. 

 On arvestatud, et Toetusfond ja  muud saadavad toetused suurenevad 2,5% iga-aastaselt 

(sarnaselt THI-le).  

 Real „Tulud kaupade müügist (vt allpool)“ on eeldatud, et tulud kasvavad iga-aasta 2,5%. 

 On arvestatud, et maksumaksjate arvu osakaal elanike arvust püsib 31.12.2015 tasemel (ca 

47%). 

 Ei ole planeeritud uusi maksuliike. 

 

 

5. PÕHITEGEVUSE KULUDE PROGNOOS (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Põhitegevuse kuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist 

järgmisi tulusid:  

1) antavad toetused; 

2) muud tegevuskulud. 

 

Põhitegevuse kulude eelarveosas ei planeerita põhivara amortisatsiooni ja ümberhindlust, 

põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, finantskulusid ega põhivara soetamisega 

kaasnevat käibemaksukulu.  

 

Põhitegevuse kulude strateegias on oluline, et eelarvepoliitilised otsused oleksid jätkusuutlikud, 

maksimaalselt valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad.  

 

Eelarvestrateegias iseloomustavad põhitegevuse kulude planeerimist järgmised märksõnad: 

konservatiivsus, jätkusuutlikkus ja efektiivsus. Võimalike uute tegevuste alustamine eeldab 

seniste poliitikate rahastamise ülevaatamist ning vajadusel valdkondade siseselt prioriteetide 

ümberseadmist. Kindlasti jätkatakse säästliku majandamisega ning püütakse leida 

kokkuhoiukohti tänases süsteemis.  

 

Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse kulud on toodud alljärgnevas tabelis. 

Saue Vallavalitsus

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku 12 443 561 13 212 562 13 846 653 14 491 767 15 134 456

     Maksutulud 10 352 723 10 946 723 11 524 168 12 111 220 12 694 394

          sh tulumaks    4,7 9 905 000 10 499 000 11 076 445 11 663 497 12 246 671

          sh maamaks 423 000 423 000 423 000 423 000 423 000

          sh muud maksutulud 24 723 24 723 24 723 24 723 24 723

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 580 263 717 500 735 438 753 823 772 669

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 1 416 799 1 452 219 1 488 524 1 525 738 1 563 881

         sh  tasandusfond ( lg 1) 0

         sh  toetusfond ( lg 2) 1 400 691 1 435 708 1 471 601 1 508 391 1 546 101

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 16 108 16 511 16 923 17 347 17 780

     Muud tegevustulud 93 776 96 120 98 523 100 986 103 511
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Tabel 2. Põhitegevuse kulud (2016-2020)  

 

 
 

Allpool on toodud väljavõtte eeldustest, mida kulude prognoosimisel on rakendatud: 

 Personalikulude kasvuks on arvestatud 4,7% aastas (sama Rahandusministeeriumi üldise 

prognoosiga). 

 On arvestatud, et ka LHSK palgafondi kasv oleks võrdne valla üldise palgakasvuga. 

 Majandamis- ja sihtfinantseerimiskulude kasvuks on planeeritud iga-aastaselt 2,5% 

(ligilähedaselt sama Rahandusministeeriumi prognoosiga). 

 On silmas peetud, et jooksvate sotsiaal- ja hariduskulude summa ei ületaks laekumist 

tulumaksust. 

 Vabariigi Valitsus on varemalt seadnud eesmärgiks, et õpetajate keskmime palk oleks 2015. 

aastal 20% võrra kõrgem riigi keskmisest palgast. 2015. aastal ei täitunud see eesmärk. Kui 

riik peab seda eesmärki jätkuvalt prioriteetseks, siis ei ei mõjutaks see  otseselt KOV-ide 

põhitegevuse tulemit, kuna vahendid tuleksid riigilt. Kuna selle eesmärgi täitmises 

eelarvestrateegia perioodil (2017-2020) puudub kindlustunne, siis ei ole sellest tekkivat 

mõju ei põhitegevuse tuludele ega põhitegevuse kuludele arvestatud. 

 

 

6. PÕHITEGEVUSE TULEMI PROGNOOS (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Tulenevalt KOFS-st 

peab põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga olema null või positiivne.  

 

Strateegiaperioodiks seatakse eesmärgiks põhitegevuse tulude-kulude ülejäägi saavutamine 

maksimaalsel määral. See vajadus tuleneb sellest, et valla netovõlakohustus on 

eelarvestrateegia perioodil kriitilise piiri lähedal, mistõttu peab vald enda investeeringuid 

finantseerima võimalikult palju põhitegevuse tulemi arvelt. Ka võimaldab seadusemuudatus 

alates 01.01.2017 maksimeerida netovõlakoormuse ülempiiri põhitegevuse tulemi 

maksimeerimisel (seejuures on maksimaalseks netovõlakoormuse ülempiiriks 100% 

põhitegevuse tuludest). Põhitegevuse tulem eelarvestrateegia perioodil on kajastatud 

järgmises tabelis. 

 

Tabel 3. Põhitegevuse tulem (2016-2020) 

 

 

 

 

 

Saue Vallavalitsus

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse kulud kokku 10 851 972 11 203 693 11 567 987 11 945 345 12 336 282

     Antavad toetused tegevuskuludeks 2 846 958 2 918 132 2 991 085 3 065 862 3 142 509

     Muud tegevuskulud 8 005 014 8 285 561 8 576 901 8 879 483 9 193 773

          sh personalikulud 3 655 537 3 827 347 4 007 233 4 195 573 4 392 765

          sh majandamiskulud 4 335 276 4 443 658 4 554 750 4 668 619 4 785 334

Saue Vallavalitsus

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku 12 443 561 13 212 562 13 846 653 14 491 767 15 134 456

Põhitegevuse kulud kokku 10 851 972 11 203 693 11 567 987 11 945 345 12 336 282

Põhitegevuse tulem 1 591 589 2 008 870 2 278 667 2 546 422 2 798 174

Põgutegevuse tulemi suhe 

põhitegevuse tuludesse
12,8% 15,2% 16,5% 17,6% 18,5%
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Põhitegevuse tulemi määrad on vaadeldavatel aastatel järgmised: 12,8% (2016); 15,2% (2017); 

16,5% (2018), 17,9% (2019) ja 18,5% (2020). Põhitegevuse tulemi väärtus arvutatakse 

tekkepõhise raamatupidamisarvestuse andmete alusel. 

 

 

7. INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Investeerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i 

regulatsioonist järgmisi elemente:  

1) põhivara soetus; 

2) põhivara müük; 

3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine; 

4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; 

5) osaluste soetus; 

6) osaluste müük; 

7) muude aktsiate ja osade soetus; 

8) muude aktsiate ja osade müük; 

9) antavad laenud; 

10) tagasilaekuvad laenud; 

11) finantstulud ja finantskulud. 

 

Strateegiaperioodi investeerimistegevuse eelarveosa kujundamisel on järgitud, et otsused 

oleksid jätkusuutlikud, maksimaalselt valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki 

rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad.  

 

Eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad 

tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosiga on esitatud järgmises tabelis. 

 

Tabel 4. Investeerimistegevus (2016-2020) 

 

 

 
 

Eelistatakse välisvahendite abil tehtavaid investeeringuid ning investeeringuid, mis 

moodustavad ühe terviku, kuna nendele on sihtotstarbelised laenud soodsamad. Infrastruktuuri 

investeerimisobjektidena tõusevad senisest enam fookusesse taas haridushoonete ehitamise.  

 

Rakendatakse süsteemset investeerimist, s.t et monitooritakse pidevalt investeerimisvajaduse 

intensiivsust objektide kaupa ja võimalusel eelistatakse ennetavaid tegevusi ehk õigeaegset 

renoveerimist ehitiste puhul.  

 

Saue Vallavalitsus

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Investeerimistegevus kokku -836 423 -7 351 000 -2 535 000 -1 735 000 -3 150 000

    Põhivara müük (+) 400 000 0 0 0 0

    Põhivara soetus (-) -1 472 423 -7 301 000 -2 485 000 -1 685 000 -3 100 000

         sh projektide omaosalus 0 -7 301 000 -2 485 000 -1 685 000 -3 100 000

   Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 257 000
0 0 0 0

   Finantskulud (-) -21 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
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Allpool on toodud väljavõtte eeldustest, mida investeerimistegevuse prognoosimisel on 

rakendatud: 

 

 Vallavara müügist ei ole käesolevas eelarvestrateegias tulusid ette nähtud. Võimalikku 

vallavara müüki käsitletakse erakorralise tuluna ning võetakse kasutusse  tekkimise 

järgselt läbi eelarve. 

 Investeeringud kanalisatsiooni on planeeritud eelarvestrateegias investeerimistegevuse 

kululiigiga „põhivara soetus,“ kuigi vastavalt komkreetsetele olukordadele, võidakse 

need investeeringud teha läbi KOVEK AS-i aktsiakapitali laiendamise ehk kululiigiga 

„osaluste soetus.“ 

 

Lisas on toodud ülevaade investeeringutest arengukava eesmärkide jaotuse järgi. 

 

 

8. FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Finantseerimistehingud on eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe katmiseks 

teostatavad finantstehingud (laenude võtmised jms). Finantseerimistegevuse rahavoogudes 

käsitletakse tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi elemente:  

 

1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste 

võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel; 

2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, 

emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste 

kontsessioonikokkulepete alusel. 

 

Suured ja vältimatud  investeeringud taristusse eeldavad lähiaastatel finantseerimistehingute 

mahu olulist suurendamist, sest põhitegevuse tulem ei ole nende katmiseks piisav.  

 

Strateegiaperioodi finantseerimistegevuse osas on järgitud, et otsused oleksid jätkusuutlikud, 

maksimaalselt valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad.  

 

Finantseerimistegevuse rahavoogudes on kesksel kohal netovõlakoormus. Netovõlakoormus 

on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe, kus netovõlakoormuse 

arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud kohustused, mis on toodud 

järgnevalt: 

 

 võetud laenud; 

 kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 

 emiteeritud võlakirjad; 

 tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 

 tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud 

ettemaksed; 

 pikaajalised võlad tarnijatele; 

 teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 

 muud pikaajalised kohustused; 

 teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused.  

 

Likviidsete varadena võetakse arvesse bilansis kajastatud  raha ja pangakontodel olevaid 
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vahendeid (täpsem ülevaade järgmises peatükis). 

 

Netovõlakoormuse ülemmäär võib seaduse järgi teatud juhtudel kujuneda kuni 100% 

põhitegevuse tuludest.  

 

Kuna Saue vallal on investeeringuid vaja teostada suuremas summas kui on planeeritav 

põhitegevuse tulem ja kuna vallal ei ole käesoleval hetkel suuri rahalisi reserve, siis saab 

finantseerimistehingute katteallikaks olla ainult võõrvahendite kaasamine.  

 

Järgmisest tabelist avalduvad finantseerimistegevuse vajalikud mahud eelarvestrateegia 

perioodil. Summad formeeruvad vastavate aastate põhitegevuse tulemitest ja 

investeerimistegevuse mahtudest. Ühtlasi on  järgmises tabelis toodud planeeritud 

netovõlakoormus eurodes ja protsentuaalselt. 

 

Tabel 5. Finantseerimistegevus (2016-2020) 

 

 
 

Allpool toodud finantseerimistehingutes kasutatud lähte-eeldused: 

 Eelarvepoliitika põhieesmärgiks aastatel 2016-2020 on jooksvate tulude ja kulude osas 

arvestatavasse ülejääki jõudmine. 

 Kassa saldo peab põhimäärusest tulenevalt olema iga aasta vähemalt 160 000 eurot.  Nõue 

täidetud. 

 Laenu võtmisel jälgitakse kindlasti, et laenu tagasimakseperiood ei ületaks investeeringu 

kasulikku eluiga.  

 Laenu võtmisel on arvestatud ka intressiriskiga. Eelarvestrateegia koostamise hetkel on 

intressitasemed suhteliselt madalad, kuid kesk-pikas perspektiivis on ette nähtud 

konservatiivsusest lähtuvalt intressitasemete tõusmist ajaloolistele tasemetele 

(intressikulu stressitest on toodud investeerimistegevuse eelarveosa peatükis ja peatükis 

„Tundlikkuseanalüüs“).  

 KIK-i laenu laenuperiood on 2014-2017 KIK-i laenu intressimäär on 2% + Euribor. KIK-

i laenu põhiosa teenindamiseks kulub aastas 129 500 eurot. Lisaks teenindatakse hetkel 

vallavalitsuse vahenditest otseselt ka Danske Bankilt võetud laenu (ca ca 90 000 eurot 

aastas). 

 Intressikulude osas on lähenetud lihtsustatult, intressikuludeks on arvestatud ca 1% 

finantseerimistegevuse aastamahust ehk ca 50 000 eurot aastas.  

 

 

9. LIKVIIDSETE VARADE EELARVEOSA (KONSOLIDEERIMATA) 

 

Likviidsete varade muutuse eelarveosas käsitletakse tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi 

elemente:  

1) raha ja pangakontode saldo muutus; 

2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus; 

3) soetatud võlakirjade saldo muutus. 

 

Saue Vallavalitsus

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Netovõlakoormus (eurodes) 4 836 650 10 178 781 10 435 114 9 623 692 9 975 518

Netovõlakoormus (%) 38,9% 77,0% 75,4% 66,4% 65,9%
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KOFS-i tähenduses peetakse likviidseteks varadeks raha ja pangakontodel olevaid vahendeid, 

rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning soetatud võlakirju. Likviidsete varade 

muutuse eelarveosas on järgitud, et otsused oleksid jätkusuutlikud, maksimaalselt 

valdkonnapoliitikaid arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad.  

 

Strateegiaperioodi aastate likviidsete varade saldo planeerimiseks on eelnevalt vaja 

prognoosida baasaasta aastalõpu likviidsete varade saldo. 2016. aasta likviidsete vahendite 

saldo on planeeritud vastavalt kinnitatud lisaeelarvele, mida on korrigeeritud eeldatava 

alatäitumisega (peamiselt reservfondi näol), mis lubab prognoosida 2016. aasta likviidsete 

vahendite lõppsaldoks ca 500 000 eurot. 

 

Finantseerimistehingutega on planeertud, et iga eelarvestrateegia aasta lõpu seisuga oleks 

likviidsete vahendite maht vähemalt 160 000 eurot, mis on põhimääruses seatud miinimumiks. 

Finantsjuhtimiseks vajaliku paindlikkuse aitab vajadusel aastasiseselt tagada ka arvelduskrediit.  

 

Likviidsete vahendite planeerimisel tuleb arvestada ka asjaolu, et iga-aastaselt on arvestatud 

muuhulgas ka toetuste kulu kasvu samas tempos THI-i kasvuga. Praktikas aga ei ole mitmeid 

aastaid toetuste määrasid tõstetud. Kui toetuste määrad jäävad jätkuvalt samale tasemele hetke 

tasemega, siis alatäitub kulude eelarve, misjärel suureneb vabade vahendite jääk ja omakorda 

väheneb netovõlakoorma tase. 

 

10. ÜLEVAADE VALITSEVA MÕJU ALL OLEVATEST ISIKUTEST JA 

KONSOLIDEERITUD NÄITAJAD 

 

Eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse arvestusüksustele. Kohaliku omavalitsuse 

arvestusüksusteks on kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused. Sõltuvaks 

üksuseks loetakse sellist üksust, kes on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku 

omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus ning kes saab kohaliku 

omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud 

isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja 

renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem 

kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest. Seega on Saue valla sõltuvateks üksusteks 

LHSK OÜ, Kovek AS ja Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus. Allpool antakse ülevaade Saue 

valla sõltuvatest üksustest. 

 

Sõltuvate üksuste põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvutamiseks tuleb samuti 

rakendada KOFS-i vastavat metoodikat. Vastav metoodika ja terminite definitsioonid on 

esitatud peatükis finantseerimistegevuse eelarveosas. 

 

10.1 LHSK OÜ 
 

Laagri Haridus- ja Spordikeskus (LHSK) sõltub otseselt Saue valla sihtfinantseerimisest. 

Samuti sõltub LHSK väga oluliselt valla sihtfinantseerimisest sproditegevuse ja laste 

huvialaringide osas, kuigi teenib ka omatulusid. LHSK on küll juriidiliselt äriühing, kuid selle 

põhieesmärgiks ei ole kasumi teenimine. LHSK OÜ põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

eelarvestarteegia perioodiks prognoositult on esitatud järgmises tabelis. 
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Tabel 6. LHSK OÜ põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

 
 

Arvestatud on eeldusega, et vallapoolne laenuteenindamise sihtfinantseering on 440 000 eurot. 

Vallavalitsus kajastab LHSK-le antavad vahendid laenu teenindamiseks 

finantseerimistegevuses. 

 

Lihtsuse huvides on jäetud arvestamata asjaolu, et vald suurendab iga-aastselt finantseeringut, 

kuna järk-järgult avatakse uusi klasse. Põhitegevuse tulemile ei oma see mõju, sest klasside 

avamisega tekib juurde ka kulu ehk netoefekt ca 0. Kasutusrendimakseid pole väheolulisuse 

tõttu arvestatud. 

 

Sõltuval üksusel LHSK OÜ-l on netovõlakoormus aastate lõikes üle 100%, kuid see on 

sõltuvale üksusele KOFS-i järgi lubatud. 

 

10.2 Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus 
 

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus sõltub väga olulisel määral Saue valla 

sihtfinantseerimisest. Eelnevast tulenevalt liigitub Ääsme Kultuuri ja Spordi SA kindlasti 

sõltuvaks üksuseks. Sihtasutuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus eelarvestrateegia 

perioodiks prognoositult on esitatud järgmises tabelis. 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus 1 (LHSK OÜ)

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku (+) 2 180 840 2 180 840 2 180 840 2 180 840 2 180 840

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 1 750 308 1 750 308 1 750 308 1 750 308 1 750 308

        sh alates 2012  sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

Põhitegevuse kulud kokku (+) 1 737 720 1 737 720 1 737 720 1 737 720 1 737 720

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

    sh alates 2012  katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

Põhitegevustulem 443 120 443 120 443 120 443 120 443 120

Investeerimistegevus kokku (+/-)

Eelarve tulem 443 120 443 120 443 120 443 120 443 120

Finantseerimistegevus (-/+) -443 120 -443 120 -443 120 -443 120 -443 120

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine)

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+/-)

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 482 359 482 359 482 359 482 359 482 359

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 4 125 406 3 682 286 3 239 166 2 796 046 2 352 926
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 

piirmäära (arvestusüksuse väline)

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis 4 125 406 3 682 286 3 239 166 2 796 046 2 352 926

Netovõlakoormus (eurodes) 3 643 047 3 199 927 2 756 807 2 313 687 1 870 567

Netovõlakoormus (%) 167,0% 146,7% 126,4% 106,1% 85,8%
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Tabel 7. Ääsmäe SA põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

 

 

2015-2015. aasta põhitegevuse tulude arvestuse aluseks on vallapoolse sihtfinantseerimise 

maht. Kuna sihtasutus tegeleb mittetulunduslikult, siis on põhitegevuse kulud kajastatud 

selliselt, et põhitegevuse tulem oleks 0. Kuna sihtasutus ei planeeri finantseerimistehinguid, siis 

likviidsete vahendite suunamata jääk aasta lõpuks püsib strateegiaperioodi aastatel 

muutumatuna.  

 

10.3 Kovek AS 
 

KOVEK AS-i põhitegevuse tuludest moodustasid tulud kontsernist üle 10%. Kuna ei ole 

oodata, et 2015. aastal ega järgnevatel eelarvestrateegia aastatel kontsernitulude osakaal 

väheneks, siis on KOVEK KOFS-i mõistes sõltuv üksus. 

 

Kovek AS-i põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus eelarvestrateegia perioodiks prognoositult 

on esitatud järgmises tabelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus 3 (Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA)

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku (+) 42 815 44 099 45 422 46 785 48 188

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt

         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 0 0 0 0 0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt 0 0 0 0 0

Põhitegevuse kulud kokku (+) 47 763 49 196 50 672 52 192 53 758

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega 0 0 0 0 0

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega 0 0 0 0 0

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

Põhitegevustulem -4 949 -5 097 -5 250 -5 408 -5 570

Investeerimistegevus kokku (+/-) 0 0 0 0 0

Eelarve tulem -4 949 -5 097 -5 250 -5 408 -5 570

Finantseerimistegevus (-/+) 0 0 0 0 0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) -4 949 -5 097 -5 250 -5 408 -5 570

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 0 0 0 0 0

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 89 337 84 240 78 990 73 582 68 012

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 0 0 0 0 0
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 

piirmäära (arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0
    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) 0 0 0 0 0
    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis 0 0 0 0 0

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Tabel 8. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

 
 

Kuna lähiaastatel suurenevad KOVEK-i põhivara amortisatsioonikulud ja investeeringute maht 

väheneb, siis on võetud eelduseks, et eelarvetulem võrdub läbi aastate 0-ga. 

 

10.4 Konsolideeritud näitajad 
 

Kuna KOFS nõuab põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse väljatoomist ka kohaliku 

omavalitsuse arvestusüksuse kohta ehk konsolideeritud kujul, siis on järgnevalt toodud tabel 

konsolideeritud näitajate kohta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõltuv üksus 2 (KOVEK AS)

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku (+) 1 002 640 1 032 719 1 063 700 1 095 611 1 128 480

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 187 000 187 000 187 000 187 000 187 000

         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 0 0 0 0 0

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

Põhitegevuse kulud kokku (+) 721 274 742 912 765 199 788 155 811 800

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

Põhitegevustulem 281 366 289 807 298 501 307 456 316 680

Investeerimistegevus kokku (+/-) -942 119 -289 807 -298 501 -307 456 -316 680

Eelarve tulem -660 753 0 0 0 0

Finantseerimistegevus (-/+) 0 0 0 0 0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) -660 753

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 0 0 0 0 0

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 0 0 0 0 0
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 

piirmäära (arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0
    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) 0 0 0 0 0
    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis 0 0 0 0 0

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Tabel 9. Konsolideeritud näitajad (põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus) 

 
 

Tabelist nähtub, et kõige kõrgem netovõlakoormuse määr on 2015. aastal (43,0%). Eelnevast 

selgub, et eelarvestrateegia perioodiks planeeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

vastavad KOFS-i normatiividele. 

 

 

11. Fiinantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmetena on kinni peetud 

kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse 

tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast. 

  

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus on arvutatud tekkepõhise 

raamatupidamisarvestuse andmete alusel ja seda kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 

aruandeaasta lõpu seisuga ning kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kohta 

konsolideerituna aruandeaasta lõpu seisuga. 

 

Tabel 10 „Netovõlakoormuse lubatud ja tegelik määr“ 

  
2016 eeldatav 

täitmine 2017 eelarve   2018 eelarve   2019 eelarve   

2020 

eelarve   

Põhitegevuse tulud 12 443 561 13 212 562 13 846 653 14 491 767 15 134 456 

Netovõlakoormuse ülempiir 

(EUR) 9 549 537 12 053 218 13 672 001 14 491 767 15 134 456 

Netovõlakoormus (EUR) 4 836 650 10 178 781 10 435 114 9 623 692 9 975 518 

Netovõlakoormuse (%) 38,87% 77,04% 75,36% 66,41% 65,91% 

 

Toodud tabelit illustreerib graafik 1. 

 

 

 

Saue Vallavalitsus konsolideeritud

2016 

eeldatav 

täitmine 2017 eelarve  2018 eelarve  2019 eelarve  2020 eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku 13 732 548 14 532 913 15 199 308 15 877 696 16 554 656

Põhitegevuse kulud kokku 11 421 421 11 796 213 12 184 270 12 586 105 13 002 252

   sh alates 2012  sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 0 0 0 0 0

Põhitegevustulem 2 311 127 2 736 700 3 015 038 3 291 590 3 552 404

Investeerimistegevus kokku -1 778 542 -7 640 807 -2 833 501 -2 042 456 -3 466 680

Eelarve tulem 532 585 -4 904 107 181 537 1 249 134 85 724

Finantseerimistegevus -1 198 286 4 899 010 -186 787 -1 254 542 -91 294

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) -665 701 -5 097 -5 250 -5 408 -5 570

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise 

e/a korral) (+/-) 0 0 0 0 0

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 1 170 832 1 165 735 1 160 485 1 155 077 1 149 507

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 5 335 787 10 677 917 10 934 250 10 122 828 10 474 654
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 

piirmäära (arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0

Netovõlakoormus (eurodes) 4 164 955 9 512 182 9 773 765 8 967 751 9 325 147

Netovõlakoormus (%) 30,3% 65,5% 64,3% 56,5% 56,3%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 13 732 548 14 532 913 15 199 308 15 877 696 16 554 656

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 9 567 593 5 020 731 5 425 543 6 909 944 7 229 509
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Graafik 1. Netovõlakoormuse tase vs lubatud netovõlakoormuse tase 
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Ülevaade investeeringutest arengukavas seatud eesmärkid kaupa 
 

E 4.1: Aastal 2026 elab vallas 14 000 elanikku, vald toimib kandi- ja paikkonnapõhiselt.     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Valla arendustegevuses lähtutakse kandipõhisest lähenemisest, pidades silmas 

kogukonnatunde arendamist. 
          

2. 

Arengukavas sätestatud tegevuste elluviimisega muudetakse Saue vald atraktiivseks 

elupaigaks, mille elanikud identifitseerivad ennast vallaga, soovivad ennast 

registreerida valla elanikuks ja osalevad aktiivselt ühiskondlikus elus. 

          

3. 
Pidevalt selgitatakse elanikele vallaelanikuks registreerimise vajalikkust (ajaleht 

Koduvald, infomaterjalid jne).  
          

4. Uuritakse elanike pendelrännet ning vallast elanike lahkumise põhjusi.           

5. 

Planeeringute ja maade munitsipaliseerimise abil tehakse vajalikud maareserveeringud 

kantide ja paikkondade väljaarendamiseks (seltsimajad, sotsiaal-, haridus- ja 

kultuuriobjektid, mängu- ja spordiväljakud, puhkealad). 

          

6. 

Ääsmäe kui valla lõunaosa kandi arengu soodustamine erinevate planeerimis-

projektitegevuste kaudu (kodud noortele peredele, uued põllumajandusklastri 

ettevõtted ja töökohad, turismi ja vaba aja veetmise tegevused jms). 

          

 

 

E 4.2: Valla planeerimistegevus tagab säästvale arengule vastava elu- ja looduskeskkonna.      

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Ühtse planeeringute infosüsteemi kasutuselevõtmine. Olulisemad avalikku ruumi 

kujundavad projektid (mille avalikustamist seadus ei nõua) avalikustatakse ja küsitakse 

asjast huvitatud vallaelanike arvamust. 

          

2. Ühtse aadressisüsteemi rakendamine, kohanimede korrastamine.           
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3. 

Põhimaanteede planeeringute/ehitusprojektide menetlemisel tervikliku elukeskkonna ja 

keskkonnatervise põhimõtete järgimine ja nende nõuete täitmise osas koostöö 

tegemine Maanteeameti ja teiste asjaomaste institutsioonidega. 

          

4. 
Laagri Kooli kõrval asuvale maa-alale koostatud detailplaneeringu elluviimiseks 

vajaliku infrastruktuuri väljaehitamine. 
          

5. 
Vanamõisa küla Välja elurajoonis asuvatele ärimaadele meeldiva elukeskkonna 

kujundamiseks vajaliku planeeringu koostamine ja elluviimine. 
          

6. 

Valla arengu huvides vajaliku maa saamine valla omandisse: tiheasustusalade 

jõgedeäärsed maad, Laagri aleviku parkide alad, mänguväljakute ja puhkealade 

rajamiseks sobivad maad, looduse õpperadade ja looduslike puhkealade rajamiseks 

sobivad maad (Ääsmäe raba ümbrus, Vaheru järve ümbrus, Naistesoo Vatsla külas), 

perspektiivsete haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste (sh hooldekodu, sotsiaalelamud) 

ning teiste vajalike sotsiaalse ja tehnilise taristute alused maad. 

          

 

 

E 5.1.1: Saue vald tagab 100 %-le 3-7aastastest lastest ning 50%-le 1,5 – 3 aastastest lastest lastaiakohad munitsipaallasteaedades.  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Ühtse internetipõhise lasteaiakohtade järjekorra andmekogu kaasajastamine.           

2. 
Lastehoiu väljaarendamise toetamine kantides ja paikkondades (Laagri, Ääsmäe, 

Maidla, Tuula, Valingu, Alliku).  
          

3. 

Koostöö Harku vallaga Paldiski mnt piirkonna külade lasteaiakohtade tagamiseks 

Harku alevikus ning Saku vallaga Maidla aiandusühistute piirkonna lasteaiakohtade 

tagamiseks Saku vallas 

  

 

      

4. 

Planeeringute menetlemisel arvestatakse tekkida võiva vajadusega luua  lasteaiakohti 

ning nähakse arendajatele ette lasteaedade rajamise kohustus kooskõlas 

üldplaneeringus kajastatavate sotsiaalmaade asukohtadega või osalemine 

lasteaiakohtade  loomise finantseerimises 

          

5. 

Alliku (Kotka piirkonda) või Metsavahi küla, Koru ja Vanamõisa küla lasteaedade 

rajamine, Nõlvaku teise lasteaia rajamine (koostöös Saku vallaga), Laagri Lasteaia 

juurdeehitus 

 

360 000 100 000   1 200 000 

6. 
Koostöö eralasteaedade ja –hoidudega, koostöö põhimõtete täpne kokkuleppimine ning 

toetuste tõstmine 1,5 – 3-aastaste laste osas 
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E 5.1.2: Valla lasteaedade poolt pakutav alusharidus vastab kaasaja nõuetele ja on konkurentsivõimeline, lasteaedade õpikeskkonnaga on rahul nii 

lapsed, lapsevanemad kui lasteaiatöötajad  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Lasteaedade arengukavade täitmine, tähtaegne ülevaatamine ja uuendamine          

2. Lasteaedade hoonete jooksev remont sh tuleohutussüsteemide toimimise tagamine          

3. Tuleviku Lasteaia fassaadi ja katuse renoveerimine 80 000        

4. 
Ääsmäe Lasteaia hoone renoveerimine, lähtudes sh energiasäästu ja energiatõhususe 

põhimõtetest.   
150 000         

5. Lasteaedade lastemänguväljakute uuendamine ja täiendamine           

6. 
Koduvalda tutvustavate ürituste korraldamine, valla asendit ja ajalugu tutvustavate 

materjalide ja kaartide väljapanek 
          

 

 

E 5.2.1: Saue vald tagab põhikooliealistele lastele koolikoha võimalikult kodu lähedal 
     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Koostöö Tallinna ja naaberomavalitsuste lähipiirkondade koolide täitumuse 

analüüsimiseks ning koolikohtade reserveerimiseks Saue valla elanikele  
          

2. 

Pikemaajaliste koostöölepingute sõlmimine Tallinna linna ja Saue linnaga Saue valla 

õpilastele koolikohtade tagamiseks Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis ja Tallinna 53. 

Keskkoolis ning Saue Gümnaasiumis 

          

3. 
Pikaajalise koostöölepingu sõlmimine Saku vallaga Maidla piirkonnas elavatele 

lastele lasteaia- ja koolikohtade võimaldamiseks Kurtna Koolis. 
          

4. 
Uue lasteaed-põhikooli ehitamine Koru piirkonda Saue ja Saku valla koostöös koos 

arendajapoolse kaasfinantseerimisega 
    

  3 000 000 
  

 

 

E 5.2.2: Valla koolide poolt pakutav põhiharidus vastab kaasaja nõuetele ja on konkurentsivõimeline, koolide õpikeskkonnaga on rahul nii õpilased, 

õpetajad kui lapsevanemad   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Koolide arengukavade täitmine, tähtaegne ülevaatamine ja uuendamine           
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2. 
Koostöö korraldamine koolide vahel (õpetajate vahetus, üksteise erialaklasside ja 

sportimisvõimaluste kasutamine, ühisüritused jne) 
          

3. 
Ääsmäe Põhikooli õpikeskkonna eelisarendamine, võimalusel Laagri kooli 

materiaalset baasi ja eriainete pedagoogide kompetentsi kasutamine. 
          

4. Koolide õpikeskkonna monitooring, koolivägivalla juhtumite ennetamine           

5. 
Ääsmäe Põhikooli terviklik renoveerimine või uue hoone ehitamine lähtudes sh 

energiasäästu ja energiatõhususe põhimõtetest 

 

1 500 000 

 

1 000 000   1 500 000 

6. Ääsmäe Põhikooli staadioni ehitamine 500 000         

7. Õpilaste tasuta toitlustamine valla koolides           

8. Koolibussiliinide käigushoidmine ja õpilaste vajadustele vastavuse tagamine           

9. 
Koduvalda tutvustavate ürituste korraldamine, valla asendit ja ajalugu tutvustavate 

materjalide ja kaartide avalik väljapanek 
          

 

 

E 5.2.3: Üldkeskhariduse võimaluste pakkumine koostöös riigi, teiste kohalike omavalitsuste ja erasektoriga 

   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Läbirääkimiste jätkamine Haridus- ja teadusministeeriumi ning Lääne-Harju 

omavalitsustega piirkondliku riigigümnaasiumi asutamiseks Saue valda Laagri 

piirkonda 

  

  1 000 000     

2. 
Riigigümnaasiumi ehitamiseks sobiliku maa tagamine vastavalt kehtestatud 

detailplaneeringule 
          

3. Avalikult kasutatava spordisaali ehitamine riigigümnaasiumi toimimise tagamiseks.           

4. 
Koostöö kohaliku omavalitsuse olemasolevate koolide ja loodava riigigümnaasiumi 

vahel 
          

5. Koolibussiliinide käigushoidmine ja õpilaste vajadustele vastavuse tagamine            

 

 

E 5.2.4: Erivajadustega lastele ja noortele on tagatud kaasaegne õpi- ja elukeskkond  

     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 
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1. 
Vallaülese tugiteenuste keskuse loomine Laagri alevikku erivajadustega lastele ja 

noortele 
          

 

 

E 5.3.1: Saue vald tagab võimalikult paljudele kooliealistele lastele võimaluse tegeleda huviharidusega 

   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Laagri Huvialakooli ja Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA kui piirkondliku huvitegevuse 

keskuste arengu toetamise jätkamine  
          

2. Koostöö jätkamine ja laiendamine Tallinna linnaga           

3. Külakogukondade tasandil huvitegevuse võimaluste avardamine           

4. Huvitegevuse toetamise korra läbipaistvamaks ja selgemaks muutmine           

5. 
Huvitegevuse toetuse suurendamine, ühes tasuta huviringis osalemise võimaldamine 

igale valla kooliealisele lapsele 
          

 

 

E 6.1: Valla rahvaraamatukogude võrgustik vastab valla elanike ootustele, raamatukogud on valla kõrgkultuuri keskuseks.   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Selleks, et raamatukogude teavikute kogud oleksid mitmekülgsed ja ülevaatlikud, 

tuleb jätkuvalt kindlustada teavikute soetamiseks vajalikud vahendid ja jälgida 

kogude komplekteerimise põhimõtteid lähtuvalt teeninduspiirkonna eripärast. 

          

2. 
Valla kogude ühiskasutuse organiseerimine ja seeläbi komplekteerimise paindlikkuse 

saavutamine.  
          

3. 
Laste lugemisharjumuste kujundamine, atraktiivsete ürituste korraldamine 

raamatukogudes. 
          

4. Lugejateenindamiseks vajaliku riist- ja tarkvara pidev uuendamine.           

5. Tugiteenuse pakkumine infoühiskonnas toimetulekuks.            

6. 
Saue Vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine ja valmimine Laagrisse 

ehitatava riigigümnaasiumi hoonesse. 

  
  250 000     

7. Raamatukoguteenustega seotud näituste korraldamine Hüüru mõisa baasil.           

8. 
Ääsmäe Raamatukogu ruumide laiendamine Ääsmäe Põhikooli rekonstrueerimisel või 

Ääsmäe külakeskuse ehitamisel raamatukogu ruumide planeerimine sinna. 
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E 6.2.1: Saue valla kultuuri- ja seltsielu taristu ja teenused vastavad vallaelanike ja külaliste ootustele.    

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Valla kultuurielu toetamine asjatundliku nõustamise ja kindla, järjepideva, läbipaistva 

piirkondlike külaseltside rahastusega.  
          

2. 
Toimuvatest kultuuriüritustest vallaelanikule informatsiooni mitmekülgne ja 

operatiivne kättesaadavaks tegemine. 
          

3. 

Seniste ülevallaliste ürituste korraldamise ja nende finantsilise toetamise jätkamine 

valla poolt, vastavalt kehtivale korrale.  Vallavalitsusele jääb ka edaspidi ürituse 

tellija ja hindaja roll.  

          

4. 

Saue Valla Kultuurikeskuses pakutavate kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaalteenuste 

kvaliteedi tõstmine. Teenuste tagamisel tehakse koostööd äriühingute ja kolmanda 

sektoriga. 

          

5. 
Koostöö korraldamine piirkondlike kultuuriürituste ja teiste ühiskultuuriürituste 

korraldamisel. 
          

6. 
Vanamõisa Vabaõhukeskuse jätkuv arendamine vallaülese kultuuriobjektina, seda nii 

sisus kui vormis.  
20 000 20 000 20 000     

7. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate valla isetegevuskollektiivide toetamine.           

8. 
Välissuhtluse toetamine ja arendamine. Aktiivne kontaktide otsimine sõprusvaldade 

leidmiseks. Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine. 
          

9. 
Võimaluste otsimine Saue Valla Kultuurikeskuse kaasamiseks üleriigiliste ja 

regionaalsete festivalide või konkursside programmi üheks toimumiskohaks. 
          

10. 
Saue Valla Kultuurikeskuse tegevuse suunamine vallaelanike kõrval ka Lõuna-

Tallinna ja Saue linna elanike teenindamisele. 
          

11. Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine. 121 000     

12. 
Ääsmäe külakeskuse (rahvamaja) eraldiseisva hoone projekteerimine (projekti 

muutmine) ja ehitamine passiivmaja põhimõtetest lähtudes.  
700 000 

 
   

13. 

Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks multifunktsionaalseks  külastuskeskuseks, 

mis tegutseks nii piirkondliku seltsimaja, raamatukogu kui ka kultuuri- ja 

turismikeskusena.   

100 000     

14. 
Saue Valla Kultuurikeskuse hoone terviklik renoveerimine, lähtudes sh energiasäästu 

põhimõtetest 
  

  
30 000 
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15.  
Valla erinevatele, eelkõige  koolijärgsetele vanusegruppidele  avalikuks kasutuseks  

käelise tegevuse suunitlusega harrastustegevuseks sobivate ruumide korraldamine 
    

    

  

 

 

E 6.2.2: Saue valla külaseltsid ja piirkondlikud mittetulundusühingud on kodanikuühiskonna ja kohaliku elu arendajad ja on vallale igakülgseks partneriks. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Korrapärase vabaühenduste ümarlaua korraldamine vähemalt kahel korral aastas           

2. 
Külade ja külavanemate nõustamine ning toetamine küla/asumi arengukava 

koostamisel.  
          

3. Tegusad külavanemad igas külas, vald toetab ja väärtustab külavanema statuuti.           

4. Uusasumitesse piirkondlike seltside moodustamise toetamine.           

5. Külaseltside omavahelise ja üleriigilise koostöö väärtustamine.           

 

 

E 6.3: Valla traditsioonilised ühisüritused on atraktiivsed, valla identiteeti toetavad ning on populaarsed nii vallaelanike kui külaliste hulgas. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Eriilmeliste piirkondlike ürituste toomine valda, et oleks rohkem ainuomaseid 

tegevusi.  
          

2. Saue valla laste lahtiste suusatamise meistrivõistluste iga-aastane korraldamine           

3. Saue valla laste laulukonkursi iga-aastane korraldamine           

4. Valla kevadise rattaretke iga-aastane korraldamine           

5. Jüriööjooksu iga-aastane korraldamine           

6. 
Saue valla suvelõpupeo/külade päeva/käsitöölaada iga-aastane korraldamine 

Vanamõisa Vabaõhukeskuses 
          

7. Sügisjooksu iga-aastane korraldamine            

8. Valla sünnipäeva iga-aastane tähistamine laiale avalikkusele suunatud tasuta üritusena           

9. Vabariigi aastapäeva tähistamine kutsetega tunnustamisüritusena           

10. Jaan Teemanti sünniaastapäeva iga-aastane tähistamine            

11. Taluturu korraldamine Laagris            
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12. Laagri kohvikutepäeva korraldamine           

13. Robootikaürituse iga-aastane korraldamine      

 

 

E 6.4: Saue valla on noorte- ja tervisesporti ja spordiklubiside tegevus aktiivne, elanikele on tagatud mitmekesised avalikud sportimisvõimalused.  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Sportlike tegevuste ja tervisespordi väärtustamine.            

2. 
Ülevallaliste rahvaspordiürituste jätkuv toetamine vallavalitsuse poolt (rattaretk, 

jüriööjooks, sügisjooks) 
          

3. 
Olemasolevate spordirajatiste tehnilise seisukorra parendamine ja spordirajatiste 

edasiarendamine 
          

4. Kruusakattega jalgrattatee rajamine Ääsmäelt Maidlasse           

5. 
Kergliiklusteede arendamine ühtse võrguna, sidudes need Tallinna linna, Saue linna ja 

teiste naaberomavalitsuste kergliiklusteedega ühtsesse võrku 
          

6. Puhke- ja rekreatsioonialade väljaarendamine I ja II tasandi tõmbekeskustes           

 

 

E 6.5: Saue valla noorsootöö ja noorte liikumine on aktiivne ja järjepidev.      

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Ülevallaline noorsootöö korraldamine erinevates noorsootöö vormides.           

2. 
Noorsootöö toimub olemasolevate või väljaarendatavate külaseltside baasil (v.a 

Laagri) 
          

3. Valla ühtne noorsootöö koordineerimine.           

4. Noorte omaalgatuse ja erinevate noorsootöö projekte toetamine.           

 

 

E 7.1.1:  Saue vallas on välja arendatud abivajajate vajadustele vastav sotsiaalhoolekande taristu ja kvaliteetsed sotsiaalteenused.   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Sotsiaalnõustamise teenuse täiustamine, ennetav töö abivajajatega           
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2. 

Kolmanda sektori aktiviseerimine sotsiaaltöö valdkonnas, eakate ja erivajadustega 

inimeste nõukoja toetamine (juhul kui leidub eestvedaja), koostöö külaseltsidega 

abivajajate väljaselgitamisel ja abistamisel 

          

3. Lastekaitse tugivõrgustiku väljaarendamine koostöös külaseltside ja allasutustega           

4. Töötute nõustamine ja rehabilitatsioon koostöös Töötukassaga           

5. 
Koostöö tegemine Tallinna linna, Keila linna ja Saue linnaga  varjupaiga/kodutute 

öömaja teenuse tagamiseks, erivajadustega inimeste ja eakate vaba aja sisustamisel 
          

6. 
Sotsiaalmajutusüksuste jaoks vajalike maade kavandamine Ääsmäe, Laagri ja Hüüru 

kantidesse 
    

    
  

7. Munitsipaal/sotsiaalelamispindade rajamine 1 250 000       

8. 
Tugiteenuste keskuse loomine (eripedagoogid, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, 

perenõustaja)  
          

10. Üldhooldekodu teenuse sisseostmine, vajadusel erinevatelt teenusepakkujatelt           

 

 

E 7.1.2: Saue vallas on tagatud erivajadustega laste varajane märkamine, nende arenguvajaduste toetamine ja perede nõustamine  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Erivajadustega laste varajane märkamine, kogukonna ja pedagoogide kaasamine 

erivajadustega laste märkamisele 
          

2. Erivajadustega, psüühikahäiretega laste ja noorte ning nende perede nõustamine           

3. 
Koolitused lasteaedade ja koolide personalile erivajadustega laste märkamiseks ja 

nende arenguvajaduste toetamiseks 
          

 

 

E 7.2: Saue vallas on kaasaegne tervishoiu taristu, arstiabi on efektiivne ja kättesaadav, vald väärtustab terveid eluviise. 

 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse rajamine, koduõendusteenuse loomine  400 000 400 000      

2. 
Vastastikuse regulaarse infovahetuse loomine perearstidega  riskigruppide varajaseks 

märkamiseks (lapsed, eakad, riskipered) 
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3. 
Tervisedenduse tegevuste läbiviimine, karskete ja tervislike eluviiside  

propageerimine, aktiivne osalemine vastavates üleriigilistes kampaaniates 
       

4. 

Saue valla põllumajandusettevõtetele ja nende toodangule toetudes tervislikku 

toitumist propageeriva kampaania käivitamine (nt söö vähemalt 1 porgand päevas, 

kapsas on kasulik) 

       

 

 

E 8.1.1:  Vallas asuvad riigimaanteed on rekonstrueeritud, arvestades tervikliku ja tervisliku elukeskkonna vajadusi.  

  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Koostöö Maanteeametiga riigi põhimaanteede ja Laagri ümbersõidu 

rekonstrueerimise/väljaehitamise soodsa lahenduse koostamiseks, arvestades 

optimaalsemat liikluskorraldust, kohalike teede võrku, ühistranspordi, kergliikluse ja 

jalakäijate vajadusi ning elanike ning ettevõtjate heaolu. Laagri ümbesõidu 

valmimisel võtab vald Maanteeametilt üle seisundinõuetele vastava Veskitammi 

tänava. 

          

2. 

Koostöös Maanteeametiga töötatakse välja jalakäijate turvalise teeületuse lahendused 

Pärnu maanteel Laagri alevikus, Hüüru külas, riigimaanteedel asuvate 

autobussipeatuste piirkonnas (kiirusepiirangud, ülekäigukohtade valgustamine, 

mitmetasandiline teeületus jne) 

          

3. 
Kruuskattega riigiteede järk-järguline viimine mustkatte alla, prioriteetsed teelõigud 

Saue vallas on Valingu-Jõgisoo, Alliku-Hüüru. 
          

4. 

Ääsmäel Kasesalu tn pikenduse rekonstrueerimine Tallinna suunas (alates Salu poest) 

ja pealesõidu välja ehitamine Pärnu maanteele asulasisese liikluskoormuse 

vähendamiseks Kasesalu tänaval. 

          

 

 

E 8.1.2: Saue vallas on nõuetekohaselt hooldatud, turvalise liikluse nõudeid arvestav ja valla asustusele vastav teedevõrk ning liikluskorraldus. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Must- ja kruuskattega teede hoidmine majandus- ja kommunikatsiooniministri 

määruses „Tee seisundinõuded“ sätestatud seisundi tasemel 
          

2. 

Tee tegelikku eluiga tõstvate ja edasiste hooldustööde kulu vähendavate tööde 

osatähtsuse suurendamine (asfaltkattega teede kaitsev pindamine, teeäärte- ja kraavide 

korrastamine kruuskattega teedel). 
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3. 
Saue valla põhiteede ja tänavate mustkatte alla viimine lähtuvalt käesolevas 

arengukavas sätestatud prioriteetidest ning teehoiukava vajadustest. 
300 000 200 000 100 000   

4. 

Laagri aleviku ja selle lähiümbruse teede projekteerimine, rekonstrueerimine ja 

ehitus. Lähtudes üldplaneeringust ehitatakse välja Instituudi tee ja Pilliroo tn vaheline 

ühendustee. Nimetatud projekti rahastatakse arendajate poolt. 

     

5. Laagri aleviku korteriühistute parkimisvõimaluste parandamine koostöös KÜ-dega.      

6. 
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside ehitamise järgselt mustkattega teede ehitus 

Laagri alevikus ja Ääsmäe, Hüüru, Alliku, Vatsla, Vanamõisa, Kiia, Valingu külas 
100 000 50 000    

7. Mustkattega teede kaitsev pindamine lähtudes teede seisukorrast      

8. 

Eraomandis olevate, kuid avalikult kasutatavate teede järk-järguline saamine valla 

omandisse; arendusalade väljaehitamata tee taristu kaardistamine, võimaluste 

otsimine nimetatud taristu väljaehitamiseks koostöös valla, arendaja, kohalike elanike 

ning ettevõtjatega 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

9. 

Liikluse rahustamiseks ja turvalisuse tõstmiseks vajalike rajatiste ehitamine 

elurajoonidesse (samaliigilised ristmikud, ristmike ülestõstmine, täristijooned, 

künnised, liikluspeeglid, teekitsendused) 

          

10. Valla teehoiukava koostamine ning teeregistri korrastamine.            

 

 

E 8.1.3: Valla kergliiklusteed võimaldavad jalakäijate ja ratturite ohutu liiklemise ning kõigile võimaluse nautida tervislikke liikumisvõimalusi. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Koostöös naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga ühtse kergliiklusteede võrgu 

väljaarendamine (Tallinn-Laagri-Saue-Keila, Harku-Hüüru-Kiia-Keila, Kiisa-Maidla-

Ääsmäe-Tuula-Keila jt). Vajadusel võtab vald lepinguliselt üle koostöös 

Maanteeametiga ehitatavate kergliiklusteede jooksva hoolduse ja korrashoiu.   
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2. 

Laagri aleviku ja lähiümbruse kergliiklusteede ehitus sh Kotka tee kergliiklustee, 

Veskitammi tänavast Laagri Maksimarketini (sh raudteetunnel ja seljaku tn kõnnitee) 

ja Urda raudteepeatusest TOPi ringristmikuni. Hinnatakse Kuuse tn (Veskitammi-

Kuuse põik) kergliiklustee rajamise võimalusi ja tehniliste tingimuste olemasolul 

kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine. 

245 000 50 000       

3. 

Ääsmäe kergliiklusteede võrgu planeerimine ja ehitamine, Kasesalu tn kergliiklustee 

pikendamine Viie tee (Valdi) ristini ja Kasemäe elurajoonini ning Mõisa tee äärse 

kergliiklustee lõpuni ehitus ja Kaseurva tee mustkatte alla viimine, mis võimaldab 

seda kasutada ka kergliiklusteena. Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. 

 

 

100 000     

4. 
Laagri-Padula-Saue kergliiklustee pikendamine kuni Keila linnani. Kergliiklustee 

äärde puhkekohtade rajamine. 
 

 
   

5. 

Rattaparklate ja/või ratta hoiukohtade rajamine logistiliselt sobivatesse paikadesse 

(raudteejaamad, Pargi ja Reisi parklad, suuremad kaubanduskeskused jne), kasutades 

võimalusel nutikaid IKT-l põhinevaid lahendusi 

10 000     

6. 

Metsavahi elurajoonist läbi Harku metsa kuni Tallinna linnani (Suvila tn) kulgeva 

kergliiklustee ehitamine koostöös Harku valla, Tallinna linna ja Riigimetsa 

Majandamise Keskusega. 

  

  

25 000 

7. 

Kiisa- Maidla- Ääsmäe- Tuula- Keila kergliiklustee projekteerimine ja ehitus 

koostöös naaberomavalitsustega (Keila linn ja vald, Saku vald). Kergliiklustee äärde 

puhkekohtade rajamine.  

  

 

    15 000 

8. 

Paldiski mnt äärse kergliiklustee projekteerimine ja ehitus koostöös Harku valla, 

Tallinna linna ja Maanteeametiga Tallinna piirist kuni Keila linnani, ühendusteed, 

Hüüru külla, Püha külla, Vatsla külla ja Kiia külla. Kergliiklustee äärde puhkekohtade 

rajamine. Kergliiklustee rajamine Tabasalu suunal. 

450 000 30 000       

9. 

Vana-Pärnu mnt äärse kergliiklustee projekteerimine ja ehitus Saue linnast kuni 

Jõgisoo Seltsimajani (sh silla ehitus üle Keila jõe) ning edasi perspektiivse Keila-

Ääsmäe kergliiklusteeni. Kergliiklustee äärde puhkekohtade rajamine. 

50 000 20 000       
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10. 

Jalgrattamarsruutide väljaarendamine vastavalt maakonna teemaplaneeringule ning 

valla vajadustele (nt Koidu-Karutiigi, Ääsmäe-Maidla, Ääsmäe-Voore-Maidla 

aiandusühistud).  

          

 

 

E 8.2 Valla liiklusmärgid ja viidamajandus on korrastatud, tagades vallaelanikele ja külalistele igakülgse informatsiooni ning tagades päästeteenistuste 

kiire jõudmise abivajajateni.   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Liiklusmärkide regulaarne hooldus           

2. 
Valla tähistuste süsteemi korrastamine - valla piiritähiste, külasiltide, asumitähiste, 

talude ja turismiobjektide juurde suunavate siltide ülespanek ning hooldus. 
          

3. 
Valla infokaartide ning infostendide paigaldamine küladesse ja uusasumitesse ning 

turismiobjektidele. 
          

 

 

E 8.3 Saue vallas on kvaliteetne ja elukeskkonna turvalisust tagav tänavavalgustus. 

     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Tiheasustusalade tänavavalgustuse uuendamine- paljasjuhekaablite asendamine 

AMKA tüüpi kaablitega, lülituskilpide ja kaitsmete vahetus, ökonoomsemate LED-

lampide kasutuselevõtt, öiste säästurežiimide rakendamine 

20 000 20 000 20 000     

2. 
Tänavavalgustuse väljaehitamine tiheasustusalade tänavatel ja külade keskusalasid 

läbivatel teedel 
10 000 10 000 10 000     

3. Mänguväljakute, spordiplatside ja haljasalade kõnniteede valgustamine           

4. 

Tänavavalgustuse rajamine kergliiklusteede äärde, kus see on kasutajatele vajalik. 

Hajaasustuses (sh terviserajad) liikumisandurite vms energiasäästumeetmetega 

pilootprojekti rakendamine. 

          

 

 

E 9.1: Saue vallas on aastaks 2020 väärtustunud ettevõtlikkus ja ettevõtluskeskkond ning kasvanud on töökohtade loomise määr ja tõusnud 

töökohtade keskmine väärtus.   

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 
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1. 

Kord kvartalis regulaarsete ettevõtjate kohtumiste korraldamine. Sellel osalevad ka 

vallavalitsuse esindajad, tõstes sellega ettevõtjate ja vallavalitsuse vahelist 

koostöövõimekust piirkonna majandus- ja elukeskkonna edendamisel. Ideed kasvavad 

välja inimestega suhtlemisest.  

          

2. 
Ettevõtjasõbraliku valla maine kujundamine: tegevused ettevõtjatega, vald ja 

ettevõtjad suhtlevad omavahel, ettevõtjatel on piisavalt infot ja abi asjaajamisel. 
          

3. 

Valla kommunikatsioonis on ettevõtlusega tegelemine sooviva ja toetava hoiakuga. 

Välditakse sõnastust, et seadusest tulenevat ettevõtlusega tegelemise kohutust ei ole ja 

see on vabatahtlik tegevus ning et kuna maksutulu ei laeku, siis ei tegele. See kõlab 

negatiivselt ja mõjub halvasti. Vaja on oluliselt positiivsemat suhtumist.  

          

4. 
Vallapoolne ettevõtjaga suhtlemine on nõustav, kliendisõbralik ja minimaalse 

bürokraatiaga, tähtaegasid ennetav. Eesmärk vastata kiiremini kui 30 päeva. 
          

5. 

Vallapoolsete otsuste ja nende tagamaade selgitamine ja põhjendamine (mitte 

piirduda ametliku kirjaliku otsuse saatmisega). Suund on kliendisõbraliku 

suhtumisega lahenduse otsimine.   

          

6. 

Vallas üks inimene, kes ettevõtjatega tegeleb, isiklik kontakt on väga tähtis. Vald 

võiks võimaluste ja kompetentsi piires lihtsustada ettevõtluse tegevust – nõustada ja 

arengule kaasa aidata.  

          

7. 
Valla poolt info kogumine ja jagaminetutvustamaks võimalusi ettevõtluse arenguks ja 

turismiatraktsioonide loomiseks. 
          

8. 
Ettevõtjatega kohtumisel jagab vald infot ja otsib kasutust teadaolevate vabade 

pindade või olemasolevate ressursside kasutamisvõimaluste kohta. 
          

9. 

Valla veebilehel on info ettevõtjate kohta, näiteks  kohapeal teenuste pakkujad ja 

võimalikud koostööpartnerid, teated ajutise tööjõuvajaduse ja suvetöö võimaluste 

kohta.  

          

10. 
Väikeettevõtluse jaoks olulise info avaldamine veebilehel: kust saab ettevõtlusega 

tegelemise jaoks olulist infot ja abi.  
          

11. 
Väikeettevõtjate nõustamiskoja loomine – kogemuste vahetamine, info jagamine, 

seminaride korraldamine. 
          

12. 

Eeslinnalise ettevõtlusinkubaatori-kaugtöökeskuse rajamine koostöös Lääne-

Harjumaa omavalitsusüksustega  eesmärgiga luua väljapool Tallinna sobiva profiiliga  

töökohti ja vähendada pendelrännet. 
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13. 

Valla ettevõtjate foorumi korraldamine - see on networking üritus, kus igal 

kohtumisel toimub näiteks ettevõtja tutvustamine, paneeldiskussioon ja siis 

suheldakse omavahel, tekivad kontaktid ja saavad tekkida ideed milliseid arenguid 

koos ette võtta. 

          

14. 

Ettevõtlusega tegelemiseks ja ettevõtliku hoiaku tekkimiseks keskkonna kujundamine. 

Alustada tuleks koolist, kus sisendatakse õpilastele ettevõtlikku ja aktiivset hoiakut: 

koolitused õpetajatele, ettevõtete külastused, õpetada kuidas teha asju ise ja planeerida 

algusest peale. Üritused Saue vallast pärit abiturientidele, näiteks ettevõtete 

külastused. Ette võtta tegevusi, mida kool viib läbi koostöös ettevõtjatega.  

          

15. Kord aastas valla ettevõtluspäeva korraldamine.           

16. Jätkub valla ettevõtjate tutvustamine vallalehes.           

 

 

E 9.2: Saue vallas on ajaloost, loodusest ja vabas õhus liikumisest huvitatud turistil võimalus veeta vähemalt üks päev linnast väljas, siit leiab ööbimis- ja 

toitlustusvõimalusi ning hinnang info olemasolu ja teenuse kvaliteedi kohta on positiivne. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Saue vallas asuvate turismiobjektide, -teenuste ja võimalike marsruutide kohta 

ülevaate koostamine ja vastava info on avaldamine valla veebilehel ning üleriigilistes 

turismiportaalides („Mis on Saue vallas turistile?“). Lääne-Harju turismimarsruutide 

väljatöötamine ja turundamine, sh Peeter-Suure kaitserajatiste eksponeerimine, 

Ääsmäe raba ja Vaheru järve loodusradade võrgu arendamine jms 

          

2. 
Turismisettevõtjate omavaheliste regulaarsete kokkusaamiste korraldamine teenuste 

tutvustamiseks, kogemuste vahetamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. 
          

3. 

Hüüru mõisa kujundamine ja väljaarendamine mitmetoimeliseks turismi- ja 

kogukonnakeskuseks, kus turistil on võimalus tutvuda mõisas eksponeerituga 

(muuseum, kohaliku käsitöö näitus-müük), saada infot liikumisvõimaluste ja 

vaatamisväärsuste kohta lähiümbruses,  soovi korral leida tegevust  mõisas asuvates 

(käsi)töötubades ning kinnitada keha Hüüru veskis. 

          

4. 
Ettevõtjate ja loomeinimeste innustamine rajada valda kohti, kus saab tutvuda ja 

katsetada klaasipuhumist, sepatööd, savi voolimist jms tegevusi. 
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5. 

Ääsmäe piirkonna turismiteenuste väljaarendamine: objektide ja teenuste 

kirjeldamine, eksponeerimine ja info jagamine. Näiteks turismiobjektina ajaloolise 

muinasküla rajamine vms. 

          

6. 
Kergliiklusteede rajamisel ka turistile huvipakkuvate ja rattaga või jalgsi ohutut 

liiklemist võimaldavate marsruutidega arvestamine.   
          

7. 
Turismiobjektide, telkimisplatside ja rattaga või jalgsi liikumisradade rajamine, 

korrastamine ja viidastamine.  
          

8. 

Vanamõisa vabaõhukeskuse ja seal toimuvate ürituste (Käsitöölaat koos 

suvelõpupeoga, Harku kantri, Jõulumaa jms) jätkuv heas kvaliteedis korraldamine 

tõstmaks piirkonna laiemat tuntust ja pakkudes kohalikele väikeettevõtjatele 

võimalust oma toodete ja teenuste müügiks. 

          

 

 

E 10.1.1: Saue valla elanikud on keskkonnateadlikud ning kaasatud keskkonda mõjutavate otsustuste langetamisse.  

  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Keskkonnaalaste nõuete selgitamine elanikkonnale, arendajatele ning ettevõtjatele 

ning vajadusel koolituste korraldamine keskkonnanõuete täitmise soodustamiseks 
          

2. 
Elanikkonna kaasamine keskkonnaalaste otsuste tegemisel, era- ja kolmanda sektori 

kaasamine keskkonna- ja looduskaitse objektide hooldusesse ja kasutamisse 
          

3. 
Keskkonnateadlikkust ja valla keskkonnaprobleeme, sh energiatõhusust puudutava 

info lülitamine valla koolide ja lasteaedade õppekavadesse 
          

4. 
Mitte toetada ohtlike, müra tekitavate, reostavate ettevõtete ja ehitiste rajamist valda, 

vajadusel nõuda KSH või KMH läbiviimist 
          

 

 

E 10.1.2: Vallas on tagatud kvaliteetsete põhjaveevarude säilimine, veevarude ja veestiku säästlik kasutamine ning võimalused reovee ja pinnasevee 

nõuetekohaseks käitlemiseks.  

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegne uuendamine           

2. 
Koostöö naaberomavalitsustega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 

rakendamisel 
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3. 
Ääsmäe ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja reovee 

puhastusseadmete väljaehituse lõpetamine  
          

4. 
Kiia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja reoveepuhasti 

rekonstrueerimine (II etapp) 
100 000     

5. Omavoliliste puurkaevude ja kogumiskaevude korrasoleku kontrollimine      

6. 
Väiksemate asumite (Valingu, Jõgisoo Lõokese tn piirkonna, Tuula, Alliku) vee- ja 

reoveepuhastussüsteemide uuendamine 
230 000 90 000 

  
 

7. Laagri ja Ääsmäe sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja väljaehitamine     800 000 

8. 
Kotka tee äärse piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademeveelahenduse 

projekteerimine ja väljaehitamine 
          

 

 

E 10.2: Energiamajandus on säästlik, hooned ja transpordivahendid energiatõhusad. 

     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Laagri aleviku kaugküttekatlamaja üleviimine taastuvkütusele, analüüsides ka sooja ja 

elektri koostootmise majanduslikku tasuvust 
         

2. 
Laagri aleviku vanade kaugküttetorustike asendamise jätkamine uute eelisoleeritud 

torudega 
         

3. 
Vallale kuuluvate hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimine, võimalusel arvestades 

2020. aastast jõustuvate liginullenergiahoone kriteeriumidega 
         

4. 
Nõlvaku lasteaiahoone muutmine netonullenergiahooneks (võimalusel 

plussenergiahooneks), paigaldades hoonele fotoelektrilised päikesepaneelid 
        40 000 

5. Elektrisõidukite kasutuselevõtmine valla kontserni ametisõidukiteks          

6. 
Elektriautode ja –jalgrataste laadimispunktide võrgustiku väljaarendamine 

(transpordisõlmed, avalikud hooned jm sobivad kohad) 
        20 000 

7. 
Bioenergia küla näidisprojekti elluviimine Ääsmäe küla baasil. Vajaliku maa 

taotlemine munitsipaalomandisse. 
    

    
120 000 

8. 
Elektrivõrkude kavandamisel või rekonstrueerimisel tiheasustusega elamualal tuleb 

koostöös võrguvaldajatega võimalusel eelistada maakaabli põhiseid lahendusi. 
  

  
 

 

 

E 10.3: Saue vald on elanike hinnangul puhta elukeskkonnaga ja heakorrastatud omavalitsus. 

    

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 



32 

 

1. 
Valla avaliku ruumi (elukeskkonna) kujunduskava edasiarendamine koostöös 

külaseltside, korteriühistute jt huvigruppidega 
          

2. 
Promenaadi väljaarendamine Laagri alevikus (Veskitammi, Vae ja Nõlvaku tänavate 

ning Pääsküla jõe baasil) 
30 000 30 000     

3. 

Avalike haljasalade aluse maa munitsipaliseerimine, parkide projekteerimine ja 

väljaarendamine (Pääsküla jõe äärne park koos valgustatud jalgteega, Redise park 

Laagri alevikus) 

300 000 200 000 200 000    

4.  
Koostöös maaomanikega Laagri aleviku keskosa (sh Hoiu, Vae ja Kuuse põik tn 

piirkond) kujundamine kaasaegseks heakorrastatud linnaruumiks.  
      

5. 
Lillepeenarde ja väikevormide (pingid, lillekastid, lipud postidel jms) paigaldamine 

kantides ja paikkondades. 
      

6. 

Pärnu mnt ümbruskonnas kõrghaljastuse taastamine ja mujal piirkondades vajadusel 

kõrghaljastuse kavandamine ning rajamine liiklusmüra ja õhusaaste mõjude 

vähendamiseks.  

      

7.  Külaseltside toetamine küla heakorrastamisel ja kaunistamisel (lilled, väikevormid)       

8. Avalike kodanikuühenduste poolt korraldatud heakorrastustalgute toetamine       

9.  

Tänavaprügikastide paigaldamine kantidesse ja edaspidi ka väiksematesse 

paikkondadesse. Avalike jäätmekonteinerite jaoks jäätmemajade vm sobivate rajatiste 

paigaldamine.  

      

10. 
Korteriühistute motiveerimine oma maa-ala korrastamiseks, aia- ja pargijäätmete 

äraveo toetamine 
20 000 20 000 20 000 20 000   

11. 
Avalike haljasalade regulaarse hoolduse korraldamine. Kujundusliku võsaraie 

tegemine avalikel haljasaladel ja avalike teede ääres.  
      

12. 

Pääsküla jõe sängi ja kallaste regulaarne korrastamine koostöös Tallinna linnaga ja 

Saku vallaga Laagri aleviku ulatuses. Pääsküla jõe kallasrajast loodusraja 

kujundamine 

      

13. 
Vääna ja Keila jõe sängide puhastustööde vajaduse hindamine, vajadusel vastavate 

projektide koostamine ja tegevuste kavandamine ning elluviimine 
20 000 20 000     
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14. 

Loodusradade rajamine, sh Keila jõe kergliiklustee ja õppe-puhkeraja rajamine,  

infostendide ja puhkekohtadega. (koos Keila linnaga) (Tuula külas), Ääsmäe raba 

õpperada (Ääsmäe), Vaheru järve õpperada (Tagametsa), Naistesoo õpperada (Vatsla) 

  20 000       

15. Maidla veehoidla avalikult kasutatava ranna ja puhkeala väljaehitamine           

E 10.4: Erinevas vanuses ja erinevate huvidega elanikele on head võimalused looduse nautimiseks ja vaba aja sisustamiseks vabas õhus. 

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Mänguväljakute ja spordiväljakute regulaarne tehniline kontroll, hoolduse tagamine ja 

korrastamine. 
      

2. 
Uute avalike mänguväljakute ehitamine Laagri alevikus, kus see on põhjendatud ja 

seni puudub (nt Nõlvaku piirkond) 
100 000 30 000     

3. Avalike spordirajatiste (korv- ja võrkpalliväljakud) taastamine ja uute ehitamine 10 000      

4. 
Keskuste tasemepõhine lähenemine külade mängu- ja spordiväljakute ning avalike 

puhkeplatside väljaarendamisel.  
      

5. 
Mänguväljakute ja spordiplatside rajamise toetamine väiksemates arengukeskustes, 

lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud investeeringutoetuste eraldamise korrast. 
10 000 10 000 10 000    

6. 

Endise Tuula prügila maa-alale avalikkusele suunatud spordi- ja vaba aja veetmise 

teenuse pakkumisele suunatud funktsiooni leidmine, vastava  projekti koostamine ja 

elluviimine (inva- ja spordiväljaku rajamine) 

   30 000   

7. 

Avaliku ruumi (mänguväljakud, puhke- ja virgestusalad jms) väljaehitamise 

korraldamine koostöös kohalike elanike poolt moodustatud mittetulundusühingutega 

neil elamuarendusaladel, kus vastutavat arendajat enam objektiivsetel põhjustel pole 

või on arendaja pahatahtlikult  tegevusetu. 

5 000 5 000 5 000    

8. 
Harku metsa terviseradade projektis osalemine, Harku metsa suunduva Tammetalu tee 

saamine valla omandisse, Pilliroo tänava äärde parklate ehitamine. 
 10 000     

 

 

E 11.1: Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused       
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  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 

Koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, ASiga Eesti Liinirongid, 

Harjumaa ÜTK-ga ja riigiga Harjumaa ühistranspordi arendamisel, liinivõrgu 

kujundamisel ning erinevate ühistranspordiliikide ja kergliikluse sidustamisel. 

          

2. 
Koostöö tegemine Tallinna linna, Harjumaa ÜTK ja AS-ga Eesti Liinirongid 

omavalitsuste piire ületava Tallinna liinivõrgu küsimustes. 
          

3. 

Erinevate ühistranspordiliikide koostoimimise (raudtee, bussi) arvestamine 

planeeringute protsessis, teede, kergliiklusteede ja parklate ehitusel, PARGI ja REISI 

põhimõttel parklate ja jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitus (sh Urda, Padula, 

Valingu jaamad; Paldiski mnt piirkond) 

10 000         

5. 
Läbirääkimiste pidamine AS-iga Eesti Raudtee, AS Elektriraudtee ja Saue linnaga 

Välja raudteepeatuse ehitamiseks 
          

6. 
Bussiootepaviljonide ja nende inventari hooldus, bussipeatuste valgustamine, Valingu 

raudteepeatuse juurdepääsu lahendamine 
          

7. Tasuta vallasisese rongiliikluse  võimaluste edasi arendamine           

 

 

E 12.1: Valla asjaajamine on aus ja avalik ning lähtub hea avaliku halduse põhimõtetest. 

    

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Konservatiivse personalipoliitika jätkamine, personali töötasude indekseerimine 

naaberomavalitsuste suhtes,  personali koolitamine  
          

2. Valla kodulehekülje süsteemne arendamine ja haldamine           

3. 
Huvigruppe  esindavate organisatsioonide tekke soosimine, regulaarne infovahetus 

ning arvamuse ära kuulamine 
          

4. 
Regulaarsete kohtumise korraldamine vallaelanikega, vallaametnike osalemine 

külakoosolekutel 
          

5. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks vajalike küsitluste korraldamine            

6. 
Saue Vallavalitsuse ja allasutuste kodulehekülgede arendamine ning jooksva info 

avaldamine kaasaegsetes internetipõhistes keskkondades.  
          

7. Volikogu ja volikogu komisjonide väljasõiduistungite korraldamine külades           

8. 
Operatiivinfo kiire avaldamine ja koostöö erinevate vastavas valdkonnas tegutsevate 

valla ettevõtetega operatiivinfo avaldamiseks. 
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E 12.2: Avalikud teenused on tasakaalustatud kvaliteediga kätte saadavad kogu valla ulatuses. 

    

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. Vallavalitsuse ja allasutuste tugiteenuste keskne korraldamine           

2. 

Uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt, eesmärk paberivabale 

dokumendihaldusele (sh paberivaba asjaajamine volikogus ja selle komisjonides). 

Perspektiivis uute innovaatiliste IT lahenduste rakendamine vallaelanike 

teenindamiseks, nt kaugteeninduspunktid 

          

 

 

E 13.1: Halduskorraldus ja koostöö  lähtub piirkonna elanikele parimal viisil teenuse pakkumise eesmärgist arvestades nii lühi- 

kui pikaajalise perspektiiviga.     

  Tegevused 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.+ 

1. 
Koostöö korraldamine naaberomavalitsustega lasteaiakohtade, koolikohtade, 

huvialategevuse, eakate päevakeskuse jt avalike teenuste tagamiseks 
          

2. 

Koostöö korraldamine Tallinna regiooni kohalike omavalitsuse üksustega 

piirkondlike ülesannete ja avalike teenuste (kergliiklusteede võrgustik, ühistransport, 

jäätmemajandus, ruumiline planeerimine) tagamisel 

          

3. Ühisvalla keskushoone projekteerimine 50 000         

4.  
Osalemine maakondliku ja üleriigilise omavalitsusliidu töös, toetame ühtse üleriigilise 

omavalitsuste liidu loomist 
          

5. 
Ühinemisega seotud üleminekutegevuste (sh ühise arengukava projekti koostamise) 

plaanipärane ja tulemuslik läbiviimine 
          

6.  
Koostöö riigiasutustega infrastruktuuri rajamiseks  ja omavalitsusüleste teenuste 

korraldamiseks ning finantseerimiseks 
          

7.  Koostöövõimaluste arendamine erasektoriga           

  KOKKU (eurot) 7 301 000 2485 000 1 685 000 3 100 000 3 800 000 

 

 


