
Hommikune õppimise 
tund Nõlvaku lasteaia 
Naerulindude rühmas. 

Lapsed istuvad poolkaares tegelus-
toas ja suunavad pilgud seinale. 
Täiesti tavaline valge sein, ainult 
selle kohal ripub laest alla  mingi 
tehnikavidin. Mõõtmed ja olemi-
ne tagasihoidlikud, aga pakutavad 
võimalused, selgub, teevad õppe-
tunnist  põneva ja näpuga katsuta-
va kogemuse. Projektorist väljuvad 
laserkiired muudavad seina puute-
tundlikuks. 

Integreeritud nii nutivõimalu-
sed kui kõhulihaste harjutused
Tund keskendub inimese keha 
tundmaõppimisele. Õpetaja Ka-
rolin kuvab sülearvutist seinale 
pildi inimese kehast. Arutatakse 
läbi ja jõutakse üksmeelele, et aju 
on väga tähtis organ. Ja tegelikult 
süda ka. Ära unustada ei saa kopse 
ja vereringet. Kombitakse omagi 
keha läbi, et kus see süda siis ikkagi 
täpsemalt asub ja kas ta ikka lööb. 
Selgub, et kõigil lööb. Nüüd saab 
igaüks seista pildi ette ja näidata 
kätte, kus tema hinnangul kõik üle-
jäänudki  organid paiknema peak-
sid.  Kätemeri. Kõik pakuvad end 
tahvli ette näitama tulema. 

Arutletakse selle üle, mis süda-
mele head teeb. Seinale ilmub rida 
pilte naervast lapsest ja sporti te-
gevast inimesest alkoholipudelini. 
Taas kordub sama – ridamisi seisa-
vad poisid-tüdrukud piltide ees ja 
valivad välja. Sport ja naeratus ja 
liikumine ja toitumine teevad head. 
See on kõigil selge. Suitsetamisega 
tekib pisike diskussioon. Üks laps 
pakub, et tuleks nädalas vähendada 
suitsetatmist. Õpetaja Karolin ar-
vab, et tegelikult oleks ikka hea, kui 

üldse ei tubakat ei tarvita. No siis 
tuleks ka päevas vähendada suitse-
tamist, resümeerib eelmine.

Aga kuna kõik olid nõus, et lii-
kumine on südamele hea, tõuseb 
kogu see punt Karolini utsitusel 
püsti ja teeb mõned kereringid. 
Siis lehvitab peakohal käsi ja kõige 
lõppu viskab kolm-neli kõhulihaste 
harjutust. Et ei jääks ainult silmale 
vaadatavaks ja näpuga osundatat-
vaks, ikka oma kehaga tuleb järele 
proovida, mismoodi seda südant 
heas meeleolus hoida.

Ühel hetkel puudutab Karolin 

seina ja seni staatiline pilt muun-
dub hetkega videolõiguks. Vaada-
takse südant ruumiliselt, ühelt ja 
teiselt poolt. Seejärel tuleb teadmi-
si rakendama hakata. Seinale tekib 
inimese sklett ja taas on kõikidel 
võimalus kordamööda oma tead-
misi näidata. Piia tuleb joonistab 
oma väikse valge sõrmekesega sk-
letile kollase aju. Ott täiendab seda 
punase südamega. Kaaren joonis-
tab lillad kopsud. Võib arvata, et 
see talletub elu lõpuni mällu. Ise ju 
joonistasid aju! Kuidas saakski see 
meelest minna.

Tunni lõpus võetakse räägitu  
kokku. Õpetaja Karolin on ette 
valmistanud teemakohase ristsõna. 
Saab jälle loa näpuga seinale joo-
nistada. Mõni laps saab kiirelt hak-
kama, teisel tähe kirjutamise käsi 
natuke väriseb ja kriipsud satuvad 
väljapoole ruudukasti. Ei ole viga 
– samamoodi nagu näpuga saab 
seinale kirjutada, saab valestiläinu 
ka kustutada. Ei ole pisaraid ega 
kriiditolmust tahvlilappi vaja.

Tund saab läbi. 12 slaidi, paar 

videolõiku, ristsõna, nipet-näpet 
veel – selle kõik on õpetaja va-
rasemalt ette valmistanud. Olgu 
kui moodne tehniline abivahend 
tahes, sisu õppetunnile tuleb ikka 
teha. Võimalusi annab see nuti-
vidin muidugi rohkem, nendib 
õpetaja Karolin. „Mina pean seda 
pigem privileegiks. Multimeedia ja 
nutikas tehnoloogia ümbritsevad 
meid nagunii igapäevaselt. Selli-
ne asi paelub lapsi ka, aitab pare-
mini kaasa mõelda, keskenduda, 
osaleda,“ leiab pedagoog. Arvuti 
ja tehnoloogia käsitsemise oskus 
tuleb tänapäeval ka juba ülikoolist 
kaasa, nii et mingit võõristust Ka-
rolin moodsa tehnoloogia ees ei 
tunne. Lisaks rõõmustab teda asja-
olu, et loodud õppevara on ju n-ö 
taaskasutatav, see talletub ja sama 
materjali saab kasutada ka järgmis-
tel aastatel või modifitseerida seda 
vastavalt laste vanustele.

Moodsad laserkiirtega seinu 
puutetundlikuks muutvad projek-
torid jõuavad ka valla teistesse las-
teaedadesse.

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Ühel oktoobrikuu reedel 
rullub Hüüru külas lahti 
kriminaalsevõitu stsenaa-
rium, kus peaossa sattu-
nud külavanem Arnold 
ebaseaduslikult ehitus-
jäätmeid ladustanud suli-
del habemetuti värisema 
paneb.

Külavanem tabab 
nahhaalsed prügi-
pätid otse teolt

LK  9

Keda selle aasta 
eest patsutame?

LK 2

Selline nutikas 
tehnoloogia paelub lapsi, 
aitab neil paremini kaasa 
mõelda, keskenduda, 
tunnis osaleda.
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Öeldakse, et ega eest-
lane napilt kedagi kiitma 
või õlale tunnustavalt 
patsutama ei lähe. Ja 
siis öeldakse, et igaüks 
seda sisimas ikka vaikselt  
ootab. Nüüd on lihtne 
võimalus kõva häälega 
oma poolehoiuavaldus 
välja öelda.

Sissekirjutus 
on südametun-
nistuse küsimus 
ja teenuste 
saamise eeldus

LK 3 LK 6-7

Seljakotirändur: 
„Kõik kellel Eesti 
elust villand, min-
ge mitte nädalaks 
Türki, vaid terveks 
aastaks reisima“

LK 5

Ergo räägib, kuidas ta 
on aastaga Austraalias 
läbinud edukalt ellujää-
miskoolituse võõras rii-
gis, saanud kuhjaga uusi 
kogemusi loodusest, 
inimestest ja võõrast kul-
tuurist. Ja on eluga väga 
rahul.

Ühisrinne 
kooli-
kiusamise 
vastu

LK 9

Nõlvaku ja Veskitammi lasteaia õpetajad saavad edaspidi õppetunde põnevamaks 
muuta moodsa interaktiivse dataprojektori abil, millega saab kuvada siledale pin-
nale puutetundlikku pilti ja mis võimaldab joonistada-kirjutada otse seinale. Nutikad 
abimehed on siiski vaid võimalus, olulisem veelgi on see, et õpetajatel jagub loovust 
ja võimekust innovatsioonidega kaasas käia ja need ellu rakendada. 

HARIDUS

Koera elu 
Laagris 
muutub 
huvitavamaks

Lasteaia õppetunnist saab 
näpuga katsutav kogemus

KODUVALD
annely.sumre@
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Õpetaja Karolin on ette valmistanud teemakohase ristsõna. Lapsed saavad loa näpuga seinale kirjutada
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Öeldakse, et ega eestlane napilt 
kedagi kiitma või õlale tun-
nustavalt patsutama ei lähe. Ja 

siis öeldakse, et igaüks seda sisimas ikka 
vaikselt ootab. Nüüd on lihtne võima-
lus kõva häälega oma poolehoiuaval-
dus välja öelda. Esita oma ettepanekud 
juba täna ja näitame meie ägedatele, et 
tegelikult me ikka märkame ja oskame 
hinnata. 

Tunnustused valla tegusatele inimes-
tele, organisatsioonidele, ettevõtetele, 
kes on valla arengusse ning tegevusse 
panustanud, antakse üle veebruaris, 
kui Saue vald tähistab Eesti Vabariigi 
aastapäeva piduliku vastuvõtuga. Tun-
nustused jagunevad neljaks: aasta tegu, 
volikogu tänukiri, aukiri ja Saue valla 
vapimärk.

„Saue valla aasta tegu 2015“ on 
auhind, mis antakse, et väärtustada Saue 
vallale olulise tähtsusega ettevõtmist 
ning tunnustada selle eestvedajat. Saue 
valla aasta teole oodatakse ettepanekuid 
koos põhjendusega. Kõik esitatavad et-
tepanekud pannakse hääletamiseks välja 
alates 1. jaanuarist Saue valla Facebooki 
lehel, valla kodulehel ja Ääsmäe, Hüü-
ru ning Laagri raamatukogudes. Enim 
hääli saanud nominent pärjatakse pidu-
likult veebruaris.

Samas on kõigil Saue valla inimes-
tel võimalik esitada Saue valla aukirja 
saamiseks kandidaate, kes on oma töös 
saavutanud valla või maakonna tasandil 
silmapaistvaid tulemusi, on oma õpin-
gutes saavutanud silmapaistvaid tule-
musi, on rahvusvahelisel konkursil või 
võistlusel saavutanud silmapaistva tule-
muse, on edukalt esinenud Saue valla 
korraldatud konkursil või esindanud 
Saue valda edukalt väljaspool valda või 
muudel tunnustust väärivatel juhtudel. 

Saue valla tänukiri antakse Saue 
valla mittetulundusühingute, seltsi-
de, laulukooride, muusikaansamblite, 
spordiseltside, näitemänguseltside, ko-
dukaunistamise seltside, külaseltside 
jm eestvedajatele, isiklike või vastavate 
ühingute jm juubelite puhul, edukalt lä-
biviidud suurürituste, võidetud tähtsate 
konkursside ja võistluste puhul. Tänu-
kirja saab anda ka isikule, ettevõttele või 
kollektiivile, kes on toetanud valla poolt 
või koostöös vallaga organiseeritud üri-
tust. 

Saue valla vapimärk on kõrgeim 
tunnustuse vorm ja see antakse saue-
vallakast väärikale kodanikule, kes on 
kohusetundlikult ja pikka aega täitnud 
oma tööülesandeid, saavutades kõrge 
kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas 
oma ala spetsialistide hulgas, ettevõtja-

le või selle juhile, kes on edukalt aren-
danud ettevõtlust ja Saue valla majan-
duselu ning pakkunud tööd Saue valla 
elanikele. Vapimärgi kandidaadiks võib 
esitada inimese nii isiklike kui ettevõtete 

juubelite puhul või ka välisriigi koda-
niku, kes on programmide, projektide, 
aktsioonide kaudu kaasa aidanud Saue 
valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majan-
duslikule arengule.

Alates 1. novembrist 2014 kehtib Saue vallas uus huvihari-
duse toetamise kord erahuvikoolides ja -ringides, millest ju-
hindudes on novembris 2015 aeg taotleda toetust aastaks 
2016.

Saue vald toetab erahuvikoole ja -ringe, kus õpib Saue 
vallas elav kooliealine laps, 16 euroga kuus 9 kuu vältel ka-
lendriaasta jooksul (suvel toetust ei maksta). Toetust maks-
takse ühes ringis osalemise eest. Kogu valla makstav toetus 
peab minema täies ulatuses lapsevanema makstava tasu 
vähendamiseks ehk siis Saue vallas elavale lapsele peab 
kehtima 16 eurot väiksem kuutasu kui nendele lastele, kelle 
eest kohalik omavalitsus toetust ei maksa. Kui enne 2015. 
aastat oli lubatud toetuse kasutamine ka muudeks otstar-
veteks, näiteks ruumide rendi tasumiseks, inventari soeta-
miseks jne, siis praegu kehtiva korra järgi see enam lubatud 
ei ole. 

Oluline on lapse ja vanemate või üksikvanema elukoht 
rahvastikuregistris eelmise aasta 31. detsembri seisuga. 
Kehtiva korra järgi kontrollib vald lapse ja vanema(te) elu-
kohta kord aastas 31. detsembri seisuga. Kui nii laps kui 
vanem(ad) on 31. detsembri seisuga Saue valla elanikud, 
on lapsel õigus saada toetust kogu järgmise kalendri-
aasta jooksul ja seda isegi juhul, kui aasta sees lapse või 
vanema(te) elukoht muutub.

Kogu eelnev ja ka järgnev jutt puudutab laste osalemist 
erahuvikoolides ja –ringides. Laagri Huvialakoolis õppivaid, 
samuti munitsipaalhuvikoolide (nt Saue Muusikakool, Keila 
Muusikakool, Tallinna Muusikakool, Nõmme Noortemaja 
jne) töös osalevaid lapsi antud kord ei puuduta. Nende toe-
tamine toimub teistel alustel.

Huvialakoolil või -ringil tuleb esitada taotlus üks kord 
aastas, 30. novembriks. Taotluse vormi leiab Saue valla ko-
dulehelt hariduse alajaotuse all olevate avalduste ja blan-
kettide hulgast. Taotluse koos lisadega (lisade loetelu ja 
vormid asuvad taotluse vormi lõpus) võib saata vallamajja 
paberil või digiallkirjastatuna aadressil info@sauevald.ee.

Kuna toetust saavad taotleda vaid erahuvikoolid ja -rin-
gid, siis kutsume lapsevanemaid julgelt pöörduma ringide 
ja klubide poole seda võimalust puudutavate küsimuste ja 
ettepanekutega.

Birgit Tammjõe-Tulp
haridusnõunik

• Nõusoleku andmine riigihanke „Elektrienergia ostmine 
Saue valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele“ kor-
raldamiseks 

• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemis-
lepingu kinnitamine, I lugemine 

• Saue valla tänukirjade andmine 

• Alliku küla Uuetalu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu kehtestamine 

• Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine 

• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine Maantee-
ametile 

• Saue vallale kuuluvate Sepa-Jaani, Veskitammi tn 26 ja 
Tõnu-Hansu 3 kinnistutele detailplaneeringute kohaselt 
tekkivate kruntide osaline võõrandamine ja selleks vajalike 
toimingute tegemine 

• Meetme “Raudteepeatuste ühendamine erinevate lii-
kumisviisidega” raames esitatavate projektide omafinant-
seeringu ja rajatavate objektide hoolduskulude garantee-
rimine 

• Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusma-
janduse arengukava 2015– 2025 kinnitamine, II lugemine 

• Kaugküttepiirkonna määramine Saue vallas Laagri alevi-
kus, II lugemine 

• Kaugküttepiirkonnas üldist majandushuvi pakkuva tee-
nuse osutaja määramine 

• Saue Vallavolikogu 27. augusti 2015 määruse nr 15 „Ääs-
mäe Lasteaia põhimäärus“ muutmine

• Laagri Lasteaia töö korraldamine ehitusperioodil 

• Kvartaliaruande ülevaade 

• Ääsmäe kooli õpikeskkonna kaasajastamine 

Volikogus 29. oktoobril

Alanud on huvihariduse toetuse 
taotlemine 2016. aastaks

TUNNUSTUS

Aeg välja peilida aasta 
tegijamad inimesed ja 
olulisimad tegemised
Aasta tegu 2015 tunnustuse vääriliseks võib olla ükskõik 
milline ettevõtmine, mis on sel aastal sauevallaka jaoks 
ilusana-olulisena-vajalikuna tundunud. 

KODUVALD
annely.sumre@
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Kas Saue valla aasta tegu 2015 võiks 
olla mõne rajatise valmimine, uus 
algatus või mõne vana aastatepik-
kune püsimine? Siin on rida ettevõt-
mistest, mis selle aastaga seostuvad, 
aga kõik lisaettepanekud on väga 
oodatud.

1. Saue linna ja Välja elurajooni 
vahelise kergtee ehitamine
2. Urda jaama juurdepääsude ja 
jalgrattaparkla rajamine Laagris
3. Jõekääru pargi valmimine ja uued 
sillad Laagri avalikus vaates 
4. Robootikaringi käivitamine Laagri 
Koolis ja Tuleviku lasteaias

5. Külaväraravate projekt  -  
ülevallaline suvekohvikute ja külade 
tutvustamise üritus
6. Saue valla mõisate tuur ja mõisate 
raamatu väljaandmine
7. Tasuta vallasisene rongisõit 
8. Ääsmäe külaplatsi valmimine 
koos turnimislinnakuga
9. Karavanipargi valmimine 
10. Saue valla lasteaedade kevadine 
ühistantsupäev 

Kindlasti ei pea piirduma toodud 
näidetega. 

Ära pea paljuks anda oma hinnag 
tehtule ja tegijatele.

AASTA TEGU 2015

Tänu- ja aukirjade ning aasta teo nominentide ning vapimärgi saajate 
kandidaatide ettepanekud koos põhjendustega palub vallavalitsus saata 
31. detsembriks 2015.
Ettepanekud saata e-postil kaija.velmet@sauevald.ee või Saue Vallavalitsuse 
kantseleisse (Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401). 
Avalduste blanketid on leitavad Saue valla kodulehelt kultuuri ja spordi 
runriigi alammenüüst „Avaldused ja blanketid“.
Tänu- ja aukirja ning vapimärgi saajad valib ja kinnitab volikogu oma otsusega. 
Aasta teo valib ja kinnitab vallavalitsus vastavalt hääletustulemustele.

Kas Saue valla aasta tegu 2015 võiks möödunud suve kohvikuteprojekt? Ajalooline 
tagasivaade Saue valla mõisatele ja sellesisulise raamatu välja andmine? Turnimislinnak 
Ääsmäel?
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Sissekirjutus on südametunnistuse küsimus ja teenuste saamise eeldus

Saue vallamajas leitakse, et on 
vastutustundlik ja mõistlik 
olla ametlikult sisse kirjutatud 

sinna, kus reaalselt elatakse ja hü-
vesid tarbitakse. Rahvastikuregistri 
seadus kohustab inimest hoolitsema 
enda ja laste elukoha aadressi õigsu-
se eest.

Ühelt poolt annab see vallale või-
maluse adekvaatsemalt planeerida 
kohalikku elukorraldust, olgu sel-
leks teede korrashoid ja koolikohad, 
sotsiaalabi või kultuurikorraldus. 
Kui on teada potentsiaalsete kasu-
tajate hulk, on planeerimisvõimekus 
tõhusam ja tulevikuvaade selgem.

Teiselt poolt on kõikide nende 
kohalike teenuste rahastamise eel-
duseks maksude laekumine elani-
kelt, sest üksikisiku tulumaks moo-
dustab ca 80% vallaeelarvest. 2016. 
aastal laekuvate maksete aluseks on  
31. detsembri 2015 elanikeregistri 
andmed. Kõikide inimeste palga-
tulult, kes aastavahetuse seisuga on 

ametlikult valla elanikud, laekub 
järgmise aasta jooksul oluline osa 
tulumaksust valla eelarvesse. Aasta-

sisesed muutused registris reeglina 
mõju ei oma. Mida rohkem on vallal 
finantse, seda suurem saab olla pa-

kutav teenuste valik. Seega on amet-
likul sissekirjutusel suisa kriitiline 
roll valla arengus.

Kui aga see viimane väide liiga 
loosunglik tundub, siis sissekirju-
tusest tõusev kasu on ka isiklikus 
rahakotis tuntav, sest Saue vallas on 
paljude toetuste ja teenuste saamise 
eeldus seotud elanikeregistri kirje-
ga, olgu selleks talvine teede lumest 
lahtilükkamine või lasteaiakoha saa-
mine, rahalised toetused või soo-
dustused on kõik seotud ametliku 
elanikustaatusega.

Aasta lõpu matemaatikaga saab 
muidugi kokku lüüa, kui kasulik on 
olla tallinlane ja omada tasuta bussi-
kaarti või kui palju säästab saueval-
laka staatus lasteaiamaksete pealt. Ei 
saa salata, et on paljud vallaelanikud 
märkinud viimase paari aasta jook-
sul oma elukohaks tegeliku asemel 
pealinna. Eks ole igal neist olnud 
omad põhjused seda teha ja ega ta-
hagi arvustada. Aga tegelikult oleks 
nii hea teada, et sauevallakas suudab 
ja tahab mõelda ka suts kõrgemates 
kategooriates, et koduvalla elani-
kuks olemine on staatuse ja vääriku-
se küsimus.

TÄHTIS TEADA

Paljud omavalitsused hõikavad aasta lõppudel välja ametlikuks elanikuks registreerimise kampaaniad, 
präänikuks pakutakse reise, tehnikavididnaid, jalgrattaid, mõne aasta tagusest ajast meenub, et potent-
siaalset elanikku ahvatleti suisa tasuta kinnistuga. Meie ütleme lihtsalt – oma elukoha õige registreerimi-
ne on südametunnistuse ja vastutustunde asi, küsimus sellest, kuivõrd me oma elukohta tegeliku koduna 
tunnetame. Lisaks annab õige kirje elanikeregistris õiguse paljudele teenustele ja toetustele. 

KODUVALD
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• Lasteaia kohatasu soodustus - 
Kui nii laps kui vanemad või üksikva-
nem on 2015. aasta 31. detsembri 
seisuga Saue valla elanikud, on lap-
se kohatasu Saue munitsipaallaste-
aias 2016. aastal 43 eurot kuus. Kui 
samast perest käib munitsipaallas-
teasutuses ka teine laps, on lapse-
vanema makstav osalustasu 21,50 
eurot kuus. Endiselt kehtib 3- ja 
enamalapselistel peredel avalduse 
esitamisel 100% osalustasu soo-
dustus. Vastav soodustuste kord 
rakendub ka neile lapsevanemate-
le, kelle lapsed käivad Saue linna 
munitsipaallasteaias.

• Lasteaia toidukulu päevamak-
sumuse soodustus - Lasteaedades 
kehtestatud toidukulu päevamak-
sumus on 2,40 eurot päevas. Kui 
laps ja vanem(ad) on 31. detsembri 
seisuga Saue valla elanikud, tasu-
vad vanemad sellest summast 1,47 
eurot päevas ning vald lisab omalt 
poolt 0,93 eurot. Kui valla sissekirju-
tust ei ole, tuleb lapsevanemal en-
dal tasuda kogu toidupäeva maksu-
mus ehk siis 2,40 eurot päeva kohta.
• Huvihariduse toetus - Vald toe-
tab erahuvikoole ja –spordiringe, 
kes on vastavat soovi avaldanud 
ning vallaga lepingu sõlminud, 16 
euroga kuus lapse kohta, kes koos 

vanematega on aasta lõpu seisuga 
Saue valla elanikud. See tähendab, 
et Saue valla lapse vanemale esita-
tav arve saab olema 16 euro võrra 
väiksem, kui nende laste vanema-
tele, kelle eest kohalik omavalitsus 
toetust ei maksa.
• Eralasteaia või –hoiu toetus - 
Toetust makstakse neile lapseva-
nematele, kelle laps koos vähemalt 
1 vanemaga on eelmise aasta 31. 
detsembri seisuga Saue valla elani-
kud. Kui laps ja mõlemad vanemad 
on Saue valla elanikud, on toetuse 
suurus kuni 280 eurot kuus. Täpne 
summa sõltub konkreetse eralaste-
aia või -hoiuga sõlmitud lepingust 

ning lapse kohatasu suurusest. Kui 
31. detsembri seisuga on valla ela-
nikud laps ja üks vanem, siis on toe-
tuse summa 128 eurot kuus. Toe-
tuse saamise eelduseks on see, et 
lapsele ei ole pakutud kohta Saue 
valla munitsipaallasteaias või oli 
laps määruse jõustumise ajal vanem 
kui 4 aastat ja kasutas juba kohta 
eralasteaias või -hoius. 
• Koolimineva lapse toetus  - 
Makstakse neile vanematele, kelle 
laps läheb 1. septembril 1. klassi. 
Nii vanemad või üksikvanem kui ka 
laps peavad olema 31. detsembri 
seisuga Saue valla elanikud. Toetu-
se suurus on 160 eurot, kui laps ja 

mõlemad vanemad või üksikvanem 
on Saue valla elanikud. Kui üks va-
nematest elab mujal, on toetuse 
summa poole väiksem ehk 80 eu-
rot.
• Soodsam rongisõit - Saue valda 
sissekirjutust omav isik saab Elroni 
rongides soodsamalt sõita. Saue 
valla piires (Elroni II tsoonis) on sõit 
täiesti tasuta ning kaugemale sõites 
maksab sauevallakas pileti eest alati 
ühe tsooni hinna võrra vähem.
• Tasuta sõit Saue valla siseliinidel 
- Saue valda sissekirjutust omav isik 
saab tasuta sõita Saue valla sisestel 
bussiliinidel ehk nn koolibussiliini-
del.

VALIK VALLAELANIKU SOODUSTUSI 

• Elukohateate võib täita 
vallamajas kohapeal, 
avalduse võib välja printida 
(saadaval ka valla kodulehel 
www.sauevald.ee) ja 
saata postiga vallamajja, 
avaldust on võimalik teha 
ka e-teenuste vahendusel 
aadressil www.eesti.ee. 

• Lisainfo: Lia Krapivin, 
telefon 654 1143

• Oluline kuupäev  
31.12. 2015

Vallaelaniku lapse aastane las-
teaia toiduraha 387,4 eurot  
(5 päeva nädalas, 52 nädalat).

Mitte vallaelaniku lapse aasta-
ne lasteaia toiduraha 624 eurot 
(5 päeva nädalas, 52 nädalat).

Saldo 236,6 eurot vallaelaniku 
kasuks (selle raha eest saaks 
osta lapsele juba uue jalgratta).

KONKREETNE NÄIDE 
KASULIKKUSEST

Laagri kooli vastuvõtukord 
toob välja, et vastuvõtu järje-
korra koostamisel on oluline 

nii lapse kui mõlema vanema rah-
vastikuregistri registreering vallas 
kooli minemise aastale eelneva aasta 
lõpu seisuga. Kuna järgmisel aastal 
on Saue vallas kooliminejate arvu 
kõrghetk ja kooli minevaid lapsi on 
ca 220, Laagri Kool suudab vastu 
võtta aga vaid 100, siis pingerea tek-
kimisel muutub määravaks eelkõige 
see, millal laps ja vähemalt üks va-
nematest on ametlikult Saue valla 
elanikuks saanud. 

Kui laps ja mõlemad vanemad on 
meie valla elanikud, asub ettepoole 
nimekirjas laps, kelle üks vanem on 

kauem vallas elanud. Sealjuures ee-
listatakse omakorda neid lapsi, kellel 
õde või vend on juba Laagri koolis 
õppimas.

Ehk siis selleks, et Laagri kooli 
pääseda, peab laps igal juhul ole-
ma Saue valla põhjaosa elanik. 
Edasi kujuneb järjekord nii:
1. Lapsed, kes on Saue valla elani-
kud koos mõlema vanemaga ja kellel 
juba õde-vend käib Laagri kooli 1.–
8. klassis. Kuna selliseid lapsi on pal-
ju, asub nimekirjas eespool see laps, 
kelle üks vanem on olnud kauem 
Saue valla elanik (teine vanem peab 
samuti olema sauevallakas vähemalt 
2015. aasta 31. detsembri seisuga).

2. Lapsed, kes on Saue valla elani-
kud koos mõlema vanemaga. Kuna 
ka selliseid lapsi on palju, asub nime-
kirjas eespool laps, kelle üks vanem 
on olnud kauem Saue valla elanik 
(teine vanem peab olema vähemalt 
2015. aasta 31. detsembri seisuga).
3. Lapsed, kes on Saue valla ela-
nikud koos ühe vanemaga ja kellel 
juba õde-vend käib Laagri kooli 
1.–8. klassis. Kuna selliseid lapsi on 
palju, asub nimekirjas eespool see 
laps, kelle vanem on olnud kauem 
Saue valla elanik 
4. Lapsed, kes on Saue valla elani-
kud koos ühe vanemaga. Kuna ka 
selliseid lapsi on palju, asub nime-
kirjas eespool see laps, kelle vanem 

on olnud kauem Saue valla elanik 
5. Kõik muud juhtumid, kui laps on 
Saue valla elanik.

Seega on koolikoha saamisel 
Laagri kooli äärmiselt oluline elu-
koha registreering, hetkeolukord 
aga selline, et kui siiani pere Saue 
valla elanik ei ole olnud, siis prae-
gune registreerimine enam kind-
lasti lapse õppima pääsemist 2016. 
aasta sügisel Laagri kooli ei võimal-
da. Kohaga teises koolis peavad ar-
vestama ka viimastel aastatel valda 
kolinud, milline aasta saab kooli 
pääsemisel piiriks, selgub täpsemalt 
jaanuari esimestel nädalatel. Siis on 
veel aega ka pealinnas koolikoha 

järele vaadata. Vallapoolse kooli-
kohata ei jää ka need lapsed soovi 
korral kindlasti – Saue valla piir-
konnakoolid on Ääsmäe põhikool 
lõunapoolses osas ning Tallinna 
Pääsküla gümnaasium põhjapool-
ses osas. Saue gümnaasiumisse sel 
aastal eraldi sooviavaldusi vastu ei 
võeta, sest Saue linn on lubanud 
eraldada Saue valla lastele 2016. aas-
ta septembris 1. klassi vaid 10 kohta 
ja need lähevad otse jaotamise teel 
neile, kelle õed–vennad seal koolis 
juba käivad või kelle jaoks on see ko-
dule kõige lähem kool. Vastava koha 
pakkumisega pöördub valla esinda-
ja otse konkreetsete lapsevanemate 
poole.

Hiline valda registreerimine ei taga lapsele kohta Laagri koolis

Kui siiani pereliikmed Saue valla elanikud ei ole olnud, siis täna või aastalõpus sisse registreerimine enam
kindlasti lapse õppima pääsemist 2016. aasta sügisel Laagri kooli ei võimalda.
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Saue Vallavalitsus võttis 13.10.2015 
korraldusega nr 810 vastu ja suunas 
avalikustamisele Alliku küla Kurrajõe 
(72701:002:0491, suurusega 8,32 ha, 
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lä-
hiala detailplaneeringu. Detailplanee-
ringuga kavandatakse kinnistu jagada 
22-ks elamu-, tootmis-, transpordi-, 
maatulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasu-
tatava maa) sihtotstarbega krundiks, 
millest 17 krunti kavandatakse üksike-
lamute ja abihoonete püstitamiseks, 3 
transpordimaa krunti juurdepääsude 
tagamiseks, 1 tootmismaa krunt ala-
jaama tarbeks, üks üldkasutatava maa 
sihtotstarbega krunt, mis jääb halja-
salaks ning üks krunt jääb jätkuvalt 
maatulundusmaa sihtotstarbega. Ela-
mumaa kruntidele on lubatud ühe ük-
sikelamu ning kahe abihoone rajami-
ne. Lahendatud on juurdepääsuteed 
ning kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud haljas-
tuse ja heakorrastuse nõuded.  Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
osaliselt tiheasustusalas (Kotka tee 
elamupiirkonnas) ja planeeritava maa-
ala maakasutuse juhtotstarbeks on 
määratud pere- ja ridaelamumaa ning 
vastavalt Saue valla üldplaneeringule 
ja Harju maakonnaplaneeringu teema-
planeeringule “Asustust ja maakasu-
tust suunavad keskkonnatingimused”, 
jääb planeeringuala lõunapoolne külg 
osaliselt hajaasustusalale, rohevõrgus-
tiku K9 koridori äärealale, piirnedes 
Pääsküla jõega. Pääsküla jõe kalda 
50 meetrisesse ehituskeeluvööndisse 
hoonete rajamist ei kavandata. Ro-
hevõrgustiku K9 koridori äärealale on 
planeeritud üks sotsiaalmaa sihtotstar-
bega (üldkasutatava maa) krunt suuru-
sega 1,63 ha, mis jääb avalikku kasu-
tusse haljasalaks. Planeeritava maa-ala 
suuruseks on ca 8,5 ha. 

Saue Vallavalitsus võttis 13.10.2015 
korraldusega nr 809 vastu ja suunas 

avalikustamisele Alliku küla Soo-
nesauna (72701:002:0570, suuruse-
ga 5,06 ha, maatulundusmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga kavandatakse 
kinnistu jagada 17-ks elamu-, trans-
pordi- ja maatulundusmaa sihtotstar-
bega krundiks, millest 14 krunti kavan-
datakse üksikelamute ja abihoonete 
püstitamiseks, 3 transpordimaa krunti 
juurdepääsude tagamiseks ning üks 
krunt jääb jätkuvalt maatulundusmaa 
sihtotstarbega. Lahendatud on juur-
depääsuteed ning kruntide tehnova-
rustus, esitatud servituutide vajadus, 
määratud haljastuse ja heakorrastuse 
nõuded. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala osaliselt tiheasus-
tusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) 
ja planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud pere- ja 
ridaelamumaa ning vastavalt Saue 
valla üldplaneeringule ja Harju maa-
konnaplaneeringu teemaplaneeringu-
le “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused”, jääb planee-
ringuala läänekülg osaliselt hajaasus-
tusalale, rohevõrgustiku K9 koridori 
äärealale, piirnedes Vääna jõega. 
Vääna jõe kalda 50 meetrisesse ehi-
tuskeeluvööndisse hoonete rajamist ei 
kavandata. Planeeritava maa-ala suu-
ruseks on ca 5,5 ha. 

Saue Vallavalitsus võttis 27.10.2015 
korraldusega nr 841 vastu ja suunas 
avalikustamisele Alliku küla Koru (ka-
tastritunnus 72701:001:1118, sihtotstar-
ve maatulundusmaa 100%, suurusega 
65,35 ha) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu. Planeeringuga kavandatak-
se ca 73 ha suurusele maa-alale elamu-
rajooni rajamist. Planeeritav maa-ala 
asub Laagri aleviku vahetus läheduses, 
Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. 
Planeeringuala piirneb läänest Pääskü-
la jõega ja põhjapoolsesse külge jääb 
Kotka elamurajoon, lõunast maatulun-

dusmaadega, mis on osaliselt hoones-
tatud ja idast 11401 Laagri-Harku tee-
ga (Instituudi teega) ning Veskimöldre 
elamurajooniga.

Uue planeeringu lahendusega ka-
vandatakse kehtiva detailplaneeringu 
uuendamist, sh muuta osaliselt keh-
tiva detailplaneeringuga määratud 
kinnistute maasihtotstarvet, piire ning 

täpsustatakse ja täiendatakse ehitus-
õigust elamu-, äri-, sotsiaal- ja trans-
pordimaade osas. Planeeringuga suu-
rendatakse ka elamuasemete arvu (50 
eluaseme võrra). Kokku on kavandatud 
moodustada 197 krunti: 159 üksikela-
mu krunti, 9 ridaelamu krunti 91-le 
ridaelamuboksile, 1 ühiskondlike hoo-
nete maa krunt (kool ja/või lasteaed), 
1 ärimaa krunt, 4 maatulundusmaa sh 
1 tootmis- ja maatulundusmaa krunt 
(rohe- ja pargialad) ja 23 transpordi-
maa krunti. Kokku planeeritakse 250 
eluaseme rajamist. Planeeringualale 
korterelamute rajamist ei kavandata. 
Vastavalt Harju maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringule ”Asustust ja maa-
kasutust suunavad keskkonnatingimu-
sed” ja  Saue valla üldplaneeringule 
läbib planeeringuala rohevõrgustiku 
koridor K9, mis ühendab kahte rohe-
võrgustiku tuumala. Võrreldes kehtiva 
detailplaneeringu lahendusega, pla-
neeritakse uue koostava detailpla-
neeringuga viia hoonestus võimalikult 
kaugele rohevõrgustiku koridorist. Pla-
neeringus tagatakse haljaskoridor, mis 

kulgeb piki jõe äärt ja 70-80 m laiusena 
territooriumi keskosa läbiv haljaskori-
dor, mis ühineb Harku-Laagri maantee 
ja Alliku küla rohekoridoriga. Planeeri-
tava maa-ala ümbruses on väljaehita-
tud tänavate võrgustik, mis tagab hea 
ühenduse Laagri aleviku ja Tallinna lin-
naga. Planeeritava maa-alaga külgneb 
11401 Laagri-Harku teega ning alasse 

lõikub perspektiiv-
ne Juuliku-Tabasalu 
ühendustee lõik 
(Laagri ümbersõit). 
Ühendustee tehni-
line projekt „Juu-
liku - Tabasalu tee 
ühendustee lõigus 
kõrvalmaantee 11184 
Alliku- Laagri- Hüüru 
kuni Instituudi tee“ 
on koostatud 2013. 

aastal ning projekti realiseerimiseks 
on eraldatud Koru kinnistust transpor-
dimaa krunt (Juuliku-Tabasalu tee L15, 
suurusega 3,33 ha). Detailplaneerin-
gus on Juuliku- Tabasalu ühendustee 
tehnilise projekti lahendust muudetud 
– ühendusteelt on kavandatud täien-
dav juurdepääsutee Koru kinnistule 
(parempööre sisse-välja), parempööre 
Instituudi tee ja ühendustee vaheliste-
le kruntidele, kergliiklejate ületus (ja-
lakäijate tunnel), bussipeatused ning 
ette on nähtud likvideerida ajutine 
juurdepääs Koru tn 6a kinnistule. Juur-
depääsu likvideerimine toimub peale 
detailplaneeringu kohaste teede välja-
ehitamist, tagades juurdepääsu kvar-
talisiseste teede kaudu. Lisaks juurde-
pääsule Juuliku-Tabasalu ühendusteelt 
on detailplaneeringus kavandatud 
moodustatud kruntidele täiendavad 
juurdepääsud Uuetoa teelt, Saueaugu 
teelt ja Kauri teelt. Mitmete juurdepää-
sude kavandamine vähendab ja haju-
tab nii olemasolevate elamukvartalite 
tänavate liikluskoormust kui ka riigi-
maantee liikluskoormust riigimaantee 

ja planeeritud tänavate ristmikel. 
Saue Vallavalitsus võttis 03.11.2015 

korraldusega nr 868 vastu ja suunas 
avalikustamisele Vanamõisa küla Rõi-
ka 7a, Viirpuu tee 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 ja Viirpuu tee L1 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga kavandatakse 
kinnistud kruntida 22-ks elamu-, toot-
mis- ja transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks, millest 5 krunti kavandatakse 
üksikelamute ja abihoonete rajami-
seks, 14 elamumaa krunti kahe korte-
riga elamute ja abihoonete rajamiseks, 
1 transpordimaa krunt juurdepääsutee 
rajamiseks ja 2 tootmismaa krunt ala-
jaama ja pumpla tarbeks. Lahendatud 
on juurdepääsuteed ning kruntide 
tehnovarustus, esitatud servituutide 
vajadus, määratud haljastuse ja hea-
korrastuse nõuded. Täiendavalt on 
planeeritud planeeringuala põhjapool-
sesse külge, 11186 Tutermaa-Vanamõi-
sa tee äärde planeeritud parkimisala 
28 autole. Parkla jääb teenindama 
eelkõige Tutermaa-Vanamõisa tee ää-
res asuva Vanamõisa Vabaõhukeskuse 
külastajaid. Planeeritud on kergtee 
planeerigualalt Rõika tänavale. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalal. Planeeringuala piirneb 
põhja poolt 11186 Tutermaa-Vanamõi-
sa teega ja ida-kirde poolt Vanamõisa 
külakeskuse tiheasutusalaga. Planeeri-
tava maa-ala suurus on kokku ca 5,0 ha

Detailplaneeringute avalikustamine 
toimub 10.11.2015 kuni 24.11.2015 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri ale-
vik, kus on võimalik tutvuda kinnistu-
te detailplaneeringute materjaliga. 
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik 
tutvuda detailplaneeringute jooniste 
ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla 
veebilehel.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD:

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.10.2015 
korraldusega nr 785 Alliku külas Kau-
ri tee 12 ja Kauri tee 14 kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
muuta elamumaa kinnistutel kehti-
va detailplaneeringuga ette nähtud 
maakasutus- ja ehitustingimusi, st 
näha ette kinnistute jagamist, siht-
otstarbe osalist muutmist transpordi-
maaks ning ehitusõiguse määramist 
kuni 2-korruseliste ridaelamute raja-
miseks. Kokku planeeritakse 23 uut  
ridaelamuboksi. Planeeritava maa-ala 
suuruseks on 2,1 ha. 

Saue Vallavolikogu kehtestas 
29.10.2015 otsusega nr 64 Alliku 
külas Uuetalu tee 3 (katastritunnus 

72701:002:0745, suurusega 5 156 m², 
sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärgiks on 
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
muutmine elamu- ja sotsiaalmaaks 
(üldkasutatav maa) ning ehitusõiguse 
määramine kuni kolme üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Sotsiaalmaa 
sihtotstarbega krundile on antud või-
malus rajada laste mänguväljak või 
jääb ilma ehitusõiguseta üldkasuta-
tavaks maaks nt haljasalaks. Lahenda-
tud on kruntide tehnovarustus, esita-
tud servituutide vajadus, parkimine, 
määratud haljastuse ja heakorrastuse 
nõuded. Saue valla üldplaneeringu 

kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalas Kot-
ka tee elamupiirkonnas. Uuetalu tee 3 
kinnistu jääb 2003. aastal kehtestatud 
Alliku küla Uuetoa IV ja Aaviku kin-
nistute detailplaneeringu koosseisus, 
millega jagati 10 ha maa-ala 42-ks 
elamu-, äri-, tootmis,- transpordi- ja 
maatulundusmaa krundiks ning mää-
rati ehitusõigus 29 elamu ja kahe äri-
hoone rajamiseks. Uuetalu tee 3 kin-
nistu maasihtotstarve muudeti 100% 
ärimaaks ning määrati ehitusõigus 
kuni 2-korruselise ärihoone ja koos 
seda teenindava kõrvalhoone raja-
miseks. Detailplaneeringu kohaselt 
kavandati kinnistule kauplusehoone 

rajamist. Detailplaneeringuga te-
hakse aga ettepanek muuta kinnistu 
kasutusotstarve elamumaaks. Kuna 
üldplaneeringus pole kinnistu alale 
juhtotstarvet määratud, siis kolme 
üksikelamukrundi kavandamisel on 
antud kinnistu alal tegemist üldpla-
neeringu muutmisega. Arvestades 
kinnistu suurust ja asukohta, siis ma-
janduslikult ei ole sinna otstarbekas 
väikekauplust rajada. Väikekaupluse 
asemel kuni kolme üksikelamu ehi-
tamine ei too kaasa sisulisi muutusi 
piirkonna hoonestustiheduses ega 
liikluskorralduses. Elamukruntide ka-
vandamine olemasolevate elamute 
vahele on loogiline, maakasutuse ja 

sellega seotud mõjude osas piirkon-
na elanike suhtes pigem positiivne. 
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 
0,6 ha. 

Saue valla territooriumil oktoobris 
2015 detailplaneeringuid ei algata-
tud. 

Detailplaneeringute korralduste-
ga ning otsustega on võimalik tutvu-
da valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistilt  Maili Met-
saotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL OKTOOBRIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Laagri 
alevik Rästiku tn 12 (katastritunnus 
72703:001:0427, 1927 m² elamumaa) 
kinnistule üksikelamu ja abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks lähtu-
valt detailplaneeringust (OÜ Loov 
Arhitektid töö nr 04-06) suurenda-
des hoonestusala kuni 10% ulatuses 
esialgsest lahendusest Kaselaane 1a 
kinnistu piiri suunas väljaspool maa-
parandussüsteemi eesvoolu kaitse-
vööndit. 

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetluse-
na Laagri alevik Vanasilla tn 25b 
(72703:001:0344, 6040 m² elamu-

maa) kinnistule üksikelamu ehitus-
projekti koostamiseks lähtuvalt de-
tailplaneeringust (Arhitektuuribüroo 
Studio Paralleel töö nr 5/03DP) luba-
des kinnistule püstitatava hoone tu-
lepüsivusklassiks TP-2 asemel TP-3.

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Laagri alevik Rästiku tn 12 (katast-
ritunnus 72703:001:0427, 1927 m² 
elamumaa) kinnistule üksikelamu ja 
abihoone ehitusprojekti koostami-
seks lähtuvalt detailplaneeringust 
(OÜ Loov Arhitektid töö nr 04-06) 
suurendades hoonestusala kuni 10% 
ulatuses esialgsest lahendusest Ka-
selaane 1a kinnistu piiri suunas väljas-
pool maaparandussüsteemi eesvooli 

kaitsevööndit. 
Saue Vallavalitsus on koostanud 

eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetluse-
na Laagri alevik Vanasilla tn 25b 
(72703:001:0344, 6040 m² elamu-
maa) kinnistule üksikelamu ehitus-
projekti koostamiseks lähtuvalt de-
tailplaneeringust (Arhitektuuribüroo 
Studio Paralleel töö nr 5/03DP) luba-
des kinnistule püstitatava hoone tu-
lepüsivusklassiks TP-2 asemel TP-3.

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Jõgisoo külas Looheina tee 1 , 3, 5, 
7, 9, 11, 13, Sepa tee 2, Sepamet-
sa tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja 
18 (katastritunnus: 72703:002:0196, 

3024 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0197, 3003 m² elamumaa; 
katastritunnus: 72703:002:0198, 
3008 m² elamumaa;  katastritunnus: 
72703:002:0199, 3002 m² elamumaa; 
katastritunnus: 72703:002:0200, 
3009 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0203, 3001 m² elamumaa; 
katastritunnus: 72703:002:0204, 
2930 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0195, 3339 m² elamu-
maa; katastritunnus: 72703:002:0207, 
3915 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0206, 4039 m² elamumaa; 
katastritunnus: 72703:002:0205, 
4134 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0208, 3002 m² elamu-
maa; katastritunnus: 72703:002:0209, 
3003 m² elamumaa; katastritunnus: 

72703:002:0211, 3030 m² elamumaa; 
katastritunnus: 72703:002:0212, 
2982 m² elamumaa; katastritunnus: 
72703:002:0213, 3032 m² elamumaa 
ja katastritunnus: 72703:002:0214, 
3016 m² elamumaa) kinnistutele ehi-
tusprojektide koostamiseks lähtuvalt 
detailplaneeringust (Stuudio Beeta 
OÜ töö nr 05B-2005) katusekallete-
ga 20˚- 45˚ ja katusekatte materjal 
kivi või kiviimitatsiooniga plekk.

Lähemat informatsiooni saab ehi-
tusnõunikult Kalle Normannilt 654 
1135 kalle.normann@sauevald.ee. 
Ettepanekud ja arvamused esitada 
hiljemalt 23. novembriks Saue Val-
lavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 
Laagri alevik; info@sauevald.ee) 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS:
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Külavanem tabab nahaalsed prügipätid otse teolt

Hüüru külavanem Arnold peab 
oma firma kontorit Uuel tänaval. 
8. oktoober oli tööpäev nagu iga 

teinegi, aga ootamatult tabab Arnoldi silm 
Uus tänav 23 sotsiaalmaja juurde ladustatud 
ehitusjäätmeid. Paar koormatäit ja näib sel-
line sorteeritud ehituspuit. „No ju on nen-
dele sotsmaja elanikele küttepuitu toodud,“ 
mõtleb Arnold. 

Reedel samal trajektooril liikudes peab 
mees aga autoroolis napilt vanduma hak-
kama. Eelmise päeva kuhilatele on lisan-
dunud veel vähemalt kolm koormatäit, aga 
nüüd juba mehe sõnul totaalset sodi: puit 
segamini papi, taku, villa, saepuru ja pae-
kividega. Arnold võtab kõne valla keskkon-
naspetsialistile, kes tuleb kohale, teeb pildid 
ja fikseerib olukorra. Ega muud sellel het-
kel teha saagi. Ometi on Arnoldi närv ikka 
tõsiselt mustaks läinud. „Nahaalselt lihtsalt 
reostatakse valda, neid ebaseaduslikke jäät-
mekoormaid on viimasel ajal üle valla ikka 
väga tihedalt puistama hakatud,“ meenutab 
külavanem oma emotsioone.

Paar tundi hiljem
Pealeõunal töösõitudelt tulles näeb mees, 
et sinnasamasse on lisandunud veel koorem 
värsket sodi. Nüüd saab Arnoldil mõõt täis 
– võtab joonelt suuna oma kontorisse, kerib 
lahti päevased turvakaamera salvestused ja 
tabab sealt sinise konteineriga auto edasi-ta-
gasi sõitmas. Ja siis meenub mehele, et seda-
sorti masinat nägi ta ka eelmisel päeval Uue 
tänava kandis liikumas. Kalleblomqvistilik 
detektiivisäde tuksatab peas põlema, mees 
saadab kuu peale planeeritud tegemised, 
haarab kaasa fotoaparaadi ja videokaame-
ra ning sätib end sündmuskoha lähedusse 
varitsusse. Turvalindilt saadud info lubab 
oletada, et kui loogika alt ei vea, siis ajaliselt 
võiks kohe-kohe uus koormatäis saabuda. 

Tagumikutunne ei peta. Vaid 15 minutit 
hiljem näeb Arnold juba tuttavat sinise kon-
teineriga masinat tulemas. See peatub ke-
nasti viimase mahalaaditud koorma juures, 
autojuht hüppab välja ja hakkab juba luuki 
avama, kui märkab Arnoldi valget masinat 
eemal. Krabab kähku telefoni järele ja pageb 
kabiini. 

Arnoldil samal ajal lööb juba veri kõvasti 
pähe. Sest nagu ühes koomilises krimifilmis 
ei käivitu ühtäkki tema auto mootor. Selline 
viga sel küljes, et kui paagis pole kindlas ko-
guses kütust, tõmbab kuskilt süsteemi õhku 
ja mootor ainult kiunub kapoti all. Ühe 
käega lülitab Arnold sisse videokaamera asi-
tõendite salvestamiseks ja teisega sudib roo-
li kõrval võtmega, et mootorile hinge sisse 
saada. On juba valmis jooksma üle põllu, 
et oma suure kerega ise risti veoki ette teed 
blokeerima minna, kuni masin lõpuks ha-
lastab ja tuurid üles võtab. 50 sekundiga on 
mees juba südmuskohal, pargib oma auto 
veoklile ette, rebib esiukse lahti ja käsutab 
autojuhi välja. Sellel on vihast külavanemat 
nähes habe juba tudisema hakanud. Arnol-
di suhteliselt jõulistele küsimustele: „Nimi? 
Mis nimi on? Kes su siia saatis? Mitmes koo-
rem täna? Aga eile? Üleeile? Dokumendid 
siia! Kohe!“ suudab vaene suli vaid kokuta-
des vastata ja silmi plaksutada. 

Samal ajal hakkab helisema autojuhi tele-
fon. „Kes see on? Ülemus? Anna siia see te-
lefon!“ rabab Arnold ise helistaja toru otsas. 
„Sinu auto on see, mis toob Hüüru külla 
sodi? Selge! Kas ma kutsun politsei või po-
litsei koos kiirabiga? Sõida siia! Sõida kohe 
siia, sulle öeldi!“ 

Samal ajal Vatsla külas
Vallavanem Andres on just koju jõudnud. 
Reede õhtu. Ilm ilus. Saab lipsu lõpuks lõd-
vemaks lasta ja kingapaelad lahti sõlmida. 
Telefon heliseb ja ekraanil plingib Arnoldi 
nimi. „Tule kähku Hüüru, ma sain ühe kät-
te!“ kostub ärritunud hääl telefonist.

Andresel hakkab korraga kiire. Kingi 
enam jalga ei jõua pannagi, varba otsa len-
dab Crocsi kummiplätu ja juba ongi auto-
nina hoovist väljas. Vallavanem saab poolelt 
sõnalt aru, mis toimumas on. Juba nädalaid 
on mees koos paari teise vallamaja inimese 
ja volinikuga valla peal luuret tegemas käi-
nud. Pürgimäed tekivad igale poole justkui 
üleöö ja nii kiiresti, et ei jõua reageeridagi. 
Ja kui kuskil pättidele jaole saada õnnestub-
ki, jätavad nood selle paiga maha ja võtavad 
järgmise suvalise koha. Raha hais on neil 
sõgedatel koos prügihaisuga ninas. Mõni 
on kätte ka saadud, aga näib, et väiksema 
kaliibriga tegelased. Vallavanemale tundub, 
et isetekkeliste prügimägede taga on miski 
süsteemne võrgustik oma juhtide ja tankis-
tidega.

Rusikas kipub rooli peal rulli kiskuma, 
aga Andres saab aru, et eelkõige on vaja 
mõelda strateegiliselt. Kuidas eesootav ope-
ratsioon välja mängida nii, et silmus paha-
laste kõri ümber korralikult pingule saaks 
tõmmatud? Esimest korda mitme kuu jook-
sul on tekkinud võimalus, et otse teolt taba-
mine viib nii kaugele, et kätte saab ka pea-
likud. Natuke teeb talle muret ka võimalus, 
et Arnoldil tunded üle pea käivad, vaja ruttu 
kohale jõuda, enne kui asi käest võib minna. 
Gaasipedaal saab jõulisema surve.

Hetk pärast Hüürus
Samal ajal seisab Arnold endiselt sündmuste 
keskel. Ta on jõudnud helistada juba polit-
seisse ja vallavanemale, on neid parasjagu 
ootamas, kui läheneb veel punane väike-
buss. Peatub joonelt Arnoldi masina taga, 
välja hüppab heas toitumuses noor mees, 
sigaret hambus: „Mis toimub? Kuule, ajame 
nüüd asja rahulikult. Laseme auto minema 
ja ma räägin sulle. Inimesed tellisid kütte-

puid. Inimesed noh, need, kes siin elavad.“
Auto minema laskmise ideele tõmbab 

Arnold jõuliselt vee peale – mis mõttes lase-
me asitõendil minema sõita. Astub siis noo-
re prügibossiga ladustatud koormate juurde 
ja osutab sodile maas: „Seda nimetad sa küt-
teks või? Neid juhtmeid, telliskive? No palju 
õnne,“ ei suuda mees irooniat vaka all hoida.

Mõne minuti pärast laekub järgmine ma-
sin. Seekord vallavanema oma. Andres kaeb 
seltskonda ja avastab, et lisaks Arnoldile on 
talle juba tuttav ka noor prügiboss. Seesa-
ma mees on juba vallamajas vaibal käinud. 
Hüüru kõrval ei ole ju puutumata jäänud ka 
teised valla piirkonnad. Mõni aeg tagasi said 
vallaametnikud jälile Koru tänaval asuvale 
isetekkelisele sodimäele, mille taga paistsid 
sellesama sõjaka noormehe kõrvad. 

Viimane saab ühel hetkel peale ülbevõi-
tu käratsemist aru, et tema jaoks on seekord 
lood päris hapud ja muutub üpris koos-
tööaltiks. Proovib küll veel oluliselt taltsa-
ma häälega küsida, et äkki ikka ei peaks asja 
ametlikuks ajama ja kas ikka on politseid 
vaja. Küla- ja vallavanem jäävad endale kind-
laks, et on ikka vaja küll. Koos autojuhiga 
kirjutab prügiboss lõpuks Arnoldi autost lei-
tud suvalise arvepaberi tagaküljele omakäe-
lise tunnistuse sündmuse asjaolude kohta ja 
viited väidetava tegeliku korraldaja kohta. 
Tunnikese pärast laekunud politseigi võtab 
ütlused ja meeste kontaktid. Ärev õhtupoo-
lik on lõpule jõudnud.

Päris õhtul – klaasike rummi
Arnoldil on adrenaliin veel suhteliselt üle-
val. Läheb koju, valab endale klaasi rummi 
ja räägib sündmustest naisele, võtab veel 
mõned kõned ja kirjeldab õhtut paarile sõb-
ralegi. Hoolimata sellest, et oma tööd sel-
leks päevaks soiku jäid, on mees ülirahul. 

Olukord, et kaabakad Saue valda sodiga 
üle valavad, on juba liiga kaua kestnud. Al-
les oli juhus, kus oma küla mees tellis pin-
nasetäitmise, aga teenusepakkuja kasutas 
seda võimalust, et maasse kaevata igasugust 
ehitussodi. Ja nüüd on maaomanik üsna ni-
gelas seisus – seadus ütleb, et selle reostuse 
on kohustatud likvideerima maaomanik, 
kui teo toimepanijat ei ole võimalik kätte 
saada. Täna sai aga sulid otse teolt tabatud 
ja nüüd on võimalik nad vastutusele võtta. 
„Saab sellele suurele jamale kuskile joone 
alla tõmmata ja asja lõpuni ajada,“ konstan-
teerib külavanem oma kriminaalse reedeõh-
tu tulemusi.

PRÜGI

Ühel oktoobrikuu reedel rullub Hüüru külas lahti kriminaalsevõitu stsenaarium, kus peaossa sattunud 
külavanem Arnold ebaseaduslikult ehitusjäätmeid ladustanud sulidel habemetuti värisema paneb.
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Keskkonnaspetsialistil on 
arvuti pürgifotosid täis

Sedasorti jäätmeid - puit, segamini papi, taku, villa, saepuru ja paekividega, nimetavad prügi-
pätid küttepuudeks

Viimase kuue kuu jooksul on valda 
tekkinud kuus ebaseaduslikku prügimäge. 
Ebaseaduslikke prügimägesid on avastatatud kaks 
Laagris - Koru tänava piirkonnas ja üks raudtee 
ääres, Urda jaama lähedal. Hüüru küla on teine 
pättide poolt välja valitud piirkond, kuhu süüdi-
matult sodi maha kallatakse, seal on samuti kolm 
ladestuskohta. Keskkonnaspetsialist Katrina Utsar 
tunnistab, et nii suures mahus ebaseaduslike jäät-
meladestajatega pole Saue vald enne kokku puu-
tunudki

Kuidas vallavalitsus selliste juhtumitega 
tegeleb?
Kui saame teate või kui leiame ise ringsõite tehes, 
fikseerime olukorra. See tähendab, et läheme ko-
hale, pildistame, avame menetluse ja hakkame 
tõendeid koguma, et saastaja leida. Omamoodi 
detektiivitöö on see küll. Mõnikord on keegi saa-
nud üles kirjutada autonumbri, siis on võimalik po-
litseiga koostöös tuvastada omanik. Võimalus on 
otsida tõendeid prügi hulgast, leida viiteid pürgi 
algse omaniku kohta, mis võib edasi viia isikuni, kel-
lelt on tellitud äravedamise teenus. Ka jäätmete lii-
giline koosseis võib anda vihjeid päritolust. Näiteks 
on viimasel ajal erinevatelt objektidelt tuvastatud 
sarnase sisuga jäätmeid, milles on ka soomekeel-
seid töövihikuid, soome kirjadega pakendeid ja 
muud soomekeelset materjali, mis vihjab, et osa-
liselt võib olla tegemist Soome päritolu jäätmete-
ga. Kui on olemas isikud, keda kogutud tõendite 
ja ütluste alusel juhtumiga seostada, kutsume nad 
kohale. Mõni tunnistab ka üles või annab uue eda-
siviiva vihje. Sageli ei ole teo toimepanemisel otse-
seid tunnistajaid ning reaalsele väärteole on peale 
sattumine keeruline. Praegu oleme alustanud viis 
väärteomenetlust.

Millised on karistused?
Jäätmevaldkonna rikkumiste eest määratavad ka-
ristused tulenevad seadusest. Näiteks jäätmete 
ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta 
saab füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut (1 trahviühik on 4 eurot), juriidilist isikut 
kuni 3200 euroga. Kohaliku omavalitsuse üksuse 
jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise eest on 
füüsilisele isikule määratavaks karistuseks raha-
trahv kuni 200 trahviühikut, juriidilisele isikule kuni  
20 000 eurot. Aga kui inimene on andnud oma 
jäätmed ära viimiseks firmale, kellel puudub vas-
tav luba ja jäätmed satuvad hiljem metsa, vastutab 
selle eest ka algne jäätmevaldaja. Seadus lubab 
vastutusele võtta ka jäätmete algse omaniku ja ka 
maaomaniku, kelle maale on jäätmeid ebaseadus-
likult ladestatud. Jäätmevaldaja peab olema veen-
dunud, et annab prügi ära vedamiseks üle isikule, 
kes omab luba. Maaomanikule jääb vastutus juhul, 
kui ei ole võimalik jäätmeladestajat kindlaks teha.

Karistus karistuseks, aga kes ära koristab?
Kui on kindlaks tehtud saastaja, peab jäätmed ko-
ristama saastaja. Jäätmeseadus sätestab, et saas-
tuse likvideerimise korraldab saastaja oma kulul. 
Kui aga saastajat ei ole ühe aasta jooksul kindlaks 
tehtud või kui saastuse likvideerimisega ei ole või-
malik keskkonnakaitselisest kaalutlusest lähtuvalt 
viivitada, siis vastutab jäätmete koristamise eest 
maa omanik.

Tavaliselt ei ole saastajad väga motiveeritud 
keskkonda viidud jäätmete koristamisest. Tagajär-
gede likvideerimine ja jäätmete koristamine nõuab 
rohkem raha, kui seda oleks kulunud nõuetekoha-
sele ära viimisele. Üldiselt annab kohalik omava-
litsus ettekirjutusega kindla tähtaja reostuse lik-
videerimiseks. Kui tähtajaks ei ole nõue täidetud, 
saab määrata sunniraha, mis on oma olemuselt 
trahv ettekirjutuse täitmata jätmise eest. Sunniraha 
saab määrata korduvalt. 

Praegu osade menetluses olevate juhtumite 
puhul on saastajad siiski asunud enda tekitatud 
prügimägede likvideerimisele. Tänane töörutiin on 
selline, et sõidan ise paar korda nädalas kõik need 
reostuspaigad läbi, et olukorrast pilti silme ees hoi-
da. Samuti tuleb kontrollida ka uusi teavitusi.



KoduvaldNR 11
NOVEMBER 2015 SAUE VALLALEHT6 

Ilmselt võisin siis olla pigem selline „pundi populaar-
ne plika“. Minu klassis käis üks paksuke poiss. No sel-
line, kellega ülemäära palju tegemist ei tehtud. Ega 

ma täpselt ei tea, kuidas ja mis põhjustel, aga ühel päe-
val oli see poiss minu kodu ukse taga (mina muidugi ise 
kuskil väljas jälle) ja andis mu vanematele muretseva 
ülevaate, kuidas nende tütar mööda ilma ringi litutab 
ja täiesti ebasobivaid sõpru evib ja üleüldse käitub 
valesti. Kuidagi sai ta sellesse teemasse pühendatud 
ka osad õpetajad. Näiteks mäletan ma kehalise kasva-
tuse õpetaja lakkamatuid kommentaare, et mis nüüd, 
õhtuti jaksad küll poistega ringi lasta, aga nüüd tunnis 
3 kilomeetrit joosta ei jõua. Vanemate kasvatuslikest 
loengutest rääkimata.

Mäletan üha kasvavat trotsi. Mis mõttes tuleb see 
poisike minu elu korraldama! Õieti siis küll muutus minu 
kodune kord oluliselt rangemaks ja ilmselgelt tundsin, 
et just see poiss on süüdi. Kuidagi moodi õnnestus mul 
tema vastaliseks muuta pea terve klass. Teda hakati 
norima, leiti küll hoopis teised teemad, tema kehakaal 
ja nohiklikkus, aga mäletan, et kogunenesime peale 
tundide lõppu kampa, jälitasime teda karjakesi kodu-
teel, pommitasime lumepallidega. Ja ausalt, mõnikord 
olid seal kividki sees. Blokeerisime tema koduukse, ei 
lasknud tuppa... Minu meelest proovis tema ema ka 
meid kuidagi kõnetada, aga mis sa selle karjavaimuga 
teismeliste kambale seletad, keegi ju ei kuula.

Ega ma tol hetkel ei mõelnud, et me teeme talle 
ülekohut. Vastupidi, see oli pigem õigluse jalule sead-
mine. Umbes nii, et kui sina tegid minu elu põrguks, 
siis mina teen sinu oma ka. See aktiivne kiusamise faas 
sai muidugi mingil hetkel mööda. Mõnikord ta sai ehk 
veel tahvlilapiga, mõnikord noriti. Aga pigem tõrjutuks 
ja omaette olijaks see poiss jäigi. 

Olles täna küll täiskasvanud inimene, aga ilma iga-
suguse pedagoogilise hariduseta, ei oskaks ma siiski 
pakkuda tollasele olukorrale head lahendust. Kui õpe-
tajad oleks kuidagi sekkunud? Või mõni sestsamast 
kambast julenuks öelda, et see ei ole päris õige, mis 
me teeme? Mina pean tunnistama, et ega see pea 30 
aastat noorem mina minus täna eriti sooje tundeid ei 
tekita. Päris õudne käitumine tegelikult. Aga tol hetkel 
ma nii kindlasti ei arvanud. 

Ilmselt ma siin olin... kiusaja. Häbi tunnistada.
Koolilaps sajandilõpu kaheksakümnendatest

Ma olin kiusaja. Vist...

Koolikiusamist esineb ilmselt igas 
ühiskonnas, olenemata riigikorrast 
ja maailmajaost. Eesti ei ole selles 

mõttes mingi erand. Küllap võivad tänased 
täiskasvanudki kooliajale tagasi vaadates 
nentida, et moel või teisel on igaüks koo-
likiusamisega kokku puutunud. Kes on 
olnud ise kiusatu-tõrjutu, kes paiknenud 
skaala teises otsas, olles ise kiusaja. Kindlas-
ti on neidki, kes võtsid kõrvalt vaataja rolli, 
julgemata ise sekkuda. Aastakümneid taga-
si lihtsalt ei räägitud sellest. Täna räägitak-
se – räägitakse lastele ja nende vanematele, 
tehakse uuringuid, käivitatakse ennetavaid 
programme.

„MTÜ Lastekaitse Liidu ellu kutsutud 
projekt „Kiusamisest vabaks!” on ennetav 
metoodika, mille eesmärk on luua algklas-
side laste vahel üksteist arvestav ja kaasav 
suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, 
kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning 
austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, 
kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad 
kaaslast, kes seda ise ei suuda. Laagri kool 
ühines projektiga, sest see toetab väga tu-
gevalt meie endi põhiväärtusi,“ selgitab 
kooli sotsiaalpedagoog Krislin Aunapuu.

„Kiusamisest vabaks!“ projekti me-
toodika lähtub neljast põhiväärtusest:
• Sallivus – näha ja aktsepteerida laste rüh-
mas mitmekesisust ning kohelda üksteist 
võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii 
üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
• Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt 
rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõ-
ber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning 
teiste erinevuste ja kommete austamine.
• Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlik-
kust, muret ja abivalmidust kõigi laste, nii 
endast nooremate kui omavanuste vastu.

• Julgus jääda endale kindlaks ja seada oma 
piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire 
rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib 
ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

„Metoodika põhimõte on läbi nende 
väärtushinnangute arendada laste sotsiaal-
seid oskusi. Projektis osalemine üksi ei vä-
lista konfliktsituatsioonide tekkimist, küll 
aga õpivad lapsed, kuidas erinevates olu-
kordades käituda,“ selgitab Aunapuu.

 „Kiusamisest vabaks!“ metoodika õp-
pevahendid baseeruvad sõber karul – iga 
laps saab omale isikliku pehme karulelu, li-
saks on n-ö klassi karu. Need nunnu moe-
ga lillad mõmmid on justkui sõbrad, neile 
saab laps oma muresid kurta, läbi karu suu 
keerulisematest asjadest rääkida. Lisaks on 
õpetajatel kasutada teemakaardid, mis ku-
jutavad erinevaid (kiusamise alatooniga) 
käitumissituatsioone, mida klassijuhataja 
tunnis ehk karu koosolekul läbi arutada ja 
lahendusi pakkuda.

Mis on kiusamine?
Sotsiaalpedagoogi sõnul võib kooli kon-
tekstis mõista kiusamist korduva pahataht-
liku käitumisena mõne kaasõpilase suhtes, 

eakaaslase pideva narrimisena, ühe lapse 
seltskonnast välja tõrjumisena, alandamise 
ja solvamisena, löömise ja togimisena, asja-
de ära võtmise/peitmisega.

„Poiste puhul esineb sagedamini füü-
silisi konflikte, tüdrukute puhul rohkem 

Ühisrinne kooli-
kiusamise vastu
Laagri kool on sellest aastast ühinenud „Kiusamisest vabaks!“ pro-
jektiga, pilootgruppi on haaratud kõik neli esimest klassi. Violetset 
karva sõber karu abiga kujundatakse lastes kiusamist ennetavaid 
väärtusi: sallivust, julgust, hoolivust ja austust.

Kiusamise mõistet kasutatakse väga 
sageli, kuid programmis „Kiusami-
sest vabaks!“ lähtutakse järgmistest 
tunnustest:

• Kiusamine on rühmafenomen. Tõrju-
mine võib toimuda üksikisikute vahel, 
kuid kiusamise puhul toimub see rüh-
mas, kus mitmel osalisel on suuremal 
või vähemal määral nähtav roll. 

• Tõrjumine on süstemaatiline. Siin 
on tegu terve hulga suuremate ja 
väiksemate käitumisviisidega, mis kõik 
annavad lapsele märku, et „sa ei kuulu 
siia“. 

• Kiusamisvormid võivad olla otseselt 
solvavad või kaudselt tõrjuvad. 

• Kiusamine leiab aset laste koosluses, 
kust laps ei saa ära tulla. 

MIS ON KIUSAMINE?

Minu teismeiga möödus ühes 
Tallinna suures linnaosas. Palju 
samavanuseid noori, nendega 
sai väljakul rahvastepalli 
lahinguid löödud, ratastega 
ringi uhatud, salaja linna peal 
diskodel käidud, poole ööni 
rõdude all asju arutatud. Mis 
asjad need olidki, enam ei 
mäleta, aga fakt on see, et kella 
kümnene kojuminekukorraldus 
läks alatihti meelest. Ega ma 
ilmselt oma vanematele just 
lihtne tütar ei olnud.

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Fookus on väärtustel
Tegelikult on see kiusamisvastane 
projekt oma olemuselt väärtuskas-
vatus. See toetub neljale väärtusele 
– hoolivus, julgus, sallivus, ausus 
– aga nende ümber ja sisse saab 
põimida teisigi olulisi põhiväärtu-
si. Karu ise on pigem nagu sõpru-
se sümbol. Teemad ei puudutada 
mitte niivõrd kiusamist kuivõrd 
pigem omade hoidmist, teistega 

arvestamist. Tänu sellele projektile 
tegelevad õpetajad ise ka väärtus-
kasvatusega palju teadlikumalt ja 
süsteemsemalt. Õpetajale on see 
hea abivahend. 

Loovus on abiks
Projektiga käib kaasas ka oma me-
toodika, aga suuresti sõltub see õpe-
taja fantaasiast ja loovusest. Ise peab 
mängu sisse minema – kui õpetaja 

usub, usuvad lapsed ka. Metoodikas 
kasutatakse aga teemakaarte, kus 
pildiliselt on lahti joonistatud erine-
vad suhtlussituatsioonid. Nende üle 
lapsed arutlevad, pakuvad käitumis-
lahendusi olukordadele. Tavaliselt 
võetakse selle jaoks klassijuhataja 
tund, mida nimetatakse karukoos-
olekuks. Lisaks on metoodikas ka-
sutusel massaažiraamat, mis annab 
mängulisi juhiseid, kuidas üksteist 

puudutada. See peaks aitama vahet 
teha heal ja halval puudutusel. Kui 
osatakse teist puudutada pehmelt, 
siis ehk naljalt kõvasti ei lööda. Sel-
les vanuses ongi kiusamine enamas-
ti füüsiline, sõnades nad end veel nii 
hästi väljendada ei oska. 

Suur klassi karu
... on reeglina koolis. Tema peaks 
sümboliseerima suurt sõpra, kes 

koolis alati ees ootab. Kui mõni 
laps tuleb pisut pahuramas tujus, 
saab talle klassi karu tunni ajal laua 
peale istuma panna, nagu lohuta-
ma nukrat, et meeleolu paremaks 
läheks. Klassi karu saab mõnikord 
tunni ajal koha ka õpetaja laua peal, 
et anda lastele eeskuju, kuidas vaik-
selt istuda ja õpitavale keskenduda. 
Ühes klassis käib suur karu ka kü-
lakorda laste kodudes. Kaasas on 

Läbi karuprojekti õigete väärtusteni

Esimese klassi klassijuhatajad räägivad, kuidas lillad mängukarud koolipäeva ja õppetöösse on integreeritud.

Septembri alguses andsid kooli vanimad - üheksandikud violetsed sõbrakarud lastele üle. 
Kaasa pakiti ka ports häid nõuandeid, kuidas hoida sõpru ja hoiduda kiusamisest
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Koolikiusamine on sõna, millele ilmselt minusugune 
mitukümmend aastat tagasi, kui ma koolis käisin, 
igapäevaselt ei mõelnud. Siis ei räägitud. Siis ei 

öeldud midagi. Keegi ei öelnud midagi – ei kiusatav ise 
ega õpetajad ega vanemad ega sõbrad. Kõik teemad 
olid tabud alates perekonnaõpetusest kuni seksuaalkas-
vatuseni välja. Vaikselt kannatati kõik ära, keegi ei läinud 
kaebama, ei räägitud kodus vanematele, keegi ei astu-
nud kellegi kaitseks välja ning tegelikult pole ma üldse 
kindel, kas lapsed üldse suhestusid teemaga selliselt, kas 
keegi kiusab kedagi või on ise kiusatav.

Mind ei kiusatud otseselt igapäevaselt, st keegi ei va-
rastanud mu koolikotti nurgast, ei peitnud mu kehalise 
kasvatuse riideid, ei sikutatud ega tiritud patsist või ei 
mõnitatud avalikult, ei hüütud järele sõnu ega kirjutatud 
tundide alguses midagi minu kohta käivat vulgaarset 
tahvlile. Ammugi mitte ei kirjutanud keegi midagi näo-
raamatusse, sest selliseid asju polnud olemas. Õnneks.

Aga ma olin üksi. Väga üksi, sest peaaegu keegi ei 
suhelnud minuga. Ma ei ütleks, et ma nägin välja kole, 
aga imeilus ka ilmselt mitte. Ma ei olnud paks, aga ka 
mitte ultrapeenike. Ma ei osanud kiiresti joosta või kau-
gele hüpata või õhtuti korvpalli platsil mängida. Ma olin 
tark, mulle meeldis lugeda raamatuid, mul oli alati kõik 
õpitud, tundideks ettevalmistatud, kodutööd tehtud. Ma 
meeldisin õpetajatele ja mind kiideti tundides. Järeldus – 
ma olin nohik ja pugeja. Lisaks sellele ei olnud mul kõige 
popimaid riideid (muidugi, mis oli popp 20 aastat taga-
si?) ja minu perekond ei olnud rikas. Minu isa ei käinud 
siis Soomes värvilist traati toomas. Kogu seda komplekti 
arvestades olin ma automaatselt out. Mul ei olnud sõpru, 
keegi ei käinud meil külas, mulle helistati (lauatelefon oli 
peaaegu igas majas siis juba olemas) ainult selleks, et kü-
sida, mis õppida jäi mingiks tunniks või kuidas ma mingit 
ülesannet lahendan. Mul ei olnud kunagi sünnipäevapi-
du, sest keegi ei tulnud. Kui toimusid koolipeod, siis kee-
gi ei võtnud mind tantsima. Kas jätkata näidete toomist?

Minu sõpradeks said minu raamatutegelased ja ku-
juteldavad sõbrad, kelle ma endale välja mõtlesin. Ja 
tundide viisi päevikute pidamine (pastakaga kirjutamine 
vihikusse) ja oma sisemise elu välja ladumine nendele 
lehtedele. Ja mida edasi, seda vanemaks ma sain ja minu 
ainuke lootus oli põgenemine. Ära minna. Mujale. Kus 
keegi mind ei tunne ja keegi mind ei tea. Ja ära ma läksin. 
Teise kooli. Ja tegemist oli pigem instinktiga kui alaealise 
kaalutletud sügavmõttelise otsustusvõimega.

Alles nüüd, täiskasvanu eas, oskan ma tookordset 
minevikku analüüsida ja mõelda, miks ja kuidas see kõik 
oli ja kes oli süüdi või õigemini ‒ kelle tegematajätmiste 
(pigem siiski oskamatuse ja teadmatuse tõttu) mina olin 
üksik ja miks keegi sellele tähelepanu ei osanud pöörata, 
sealhulgas ma ise. See on viinud mind mitmete psühho-
loogide uste taha. Kui ausalt tunnistada, ma ise sellest 
suurt ei mäleta, st aeg on teinud oma töö ja minu emot-
sioon kogu selle perioodi suhtes on raugenud, aga ei 
saa mainimata jätta tõsiasja, et olen ka mina heietanud 
elu lõpetamise mõtteid ja neid ka reaalselt üritanud täi-
de viia. Järelikult on see mõjunud. Rohkem, kui endale 
toona aru on antud. Aga see kõik oleks võinud lõppeda 
ju teisiti ja mind ei pruugiks täna olla siin, et neid sõnu 
kirjutada. Kuidas seda öeldaksegi, et metatasandile jä-
tab meie lapsepõlv meie edasist elu arvestades kõige 
suurema jälje.  

Koolilaps sajandilõpu üheksakümnendatest. 

Ma olin tõrjutud
Minu elukaaslane ütleb üsna 
tihti tüli käigus, et rahune 
maha, ega mina ei ole süüdi, 
et sul oli raske lapsepõlv. Selle 
lause peale lähen ma veel 
rohkem põlema ning kukun talle 
omakorda etteheiteid tegema 
stiilis „kuidas sa võisid midagi 
niisugust öeld“a või „sa ei tea 
mitte midagi minu lapsepõlvest 
ja kuidas ma ennast tundsin“. 
Mida siis õige tähendab see 
minu raske lapsepõlv?

verbaalset ja sotsiaalset kiusamist – nä-
gude tegemist, oma punti mitte võtmist, 
solvavate märkuste tegemist. Väiksemaid 
kiusamisi tuleb esimeses kooliastmes ehk 
rohkem ette, kuna lapsed alles õpivad uues 
keskkonnas kohanema, erinevates olukor-
dades käituma ja teiste inimestega arvesta-
ma. Sellepärast ongi hea, et see programm 
alustab just nendega, kooli kõige pisemate-
ga,“ leiab Krislin Aunapuu.

Räägi inimestega
Aunapuu leiab, et kõige olulisem on lapse-
le selgeks teha, et kui laps tunneb, et teda 
kiusatakse, siis tuleb sellest rääkida. Et laps 
ei võtaks seda kui pealekaebamist. „Kuna 
lastel endil sageli puuduvad veel piisavad 
teadmised, oskused ja elukogemus sellistes 
keerulistes olukordades toime tulemiseks, 
on väga oluline, et ta leiaks enda jaoks 
mõistva ja toetava täiskasvanu, kellega ta 
tunneb ennast turvaliselt ja keda ta usal-
dab,“ ütleb Aunapuu. 

Selleks võib olla ükskõik kes, kas lapse 
ema, isa, vanem õde-vend, naabritädi, õpe-
taja, tugispetsialist või lahke koristajatädi. 
Oluline on siiski enda murest teada anda, 
ainult sel viisil saab last toetada ja aidata. 
„See on kindlasti üks väärtusi, mida mi-
nagi oma igapäevases töös tunnustan – jul-
gust märgata ning abivajajast teada anda, 
iseäranis siis, kui selleks oled sina ise. See, 
kuidas täiskasvanu reageerib lapsele, kes 
tema poole abi saamiseks pöördub, mõju-
tab väga palju seda, kas laps ka edaspidi jul-
geb oma murest kellegagi rääkima minna. 
Ja „Kiusamisest vabaks!“ metoodika just 
seda usaldust ja turvatunnet aitabki meil 
luua,“ nendib sotsiaalpedagoog. 

Kui aga lapsevanemal on kahtlus, et 
tema last koolis kiusatakse, soovitab Auna-
puu kindlasti pöörduda mõne koolis töö-
tava inimese poole, keda usaldatakse, olgu 
selleks lapse klassijuhataja, aineõpetaja, 
kellega on lapsel hea usalduslik suhe, tugis-
petsialist või kooli juhtkonna liige. „Ühisel 
nõul ja jõul on loole lahenduse leidmine 
alati lihtsam. Ja loodetavasti koolipoolset 
tuge nähes tunnevad lapsevanemad, et nad 
ei ole oma murega üksi,“ julgustab Auna-
puu.

• kehalise puudega
• käitumisiseärasusega
• erilise välimusega
• puudulike sotsiaalsete oskustega
• tervisehäiretega
• madala intellektiga
• madala staatusega grupis
   
kiusatakse ka neid, kes:
• ei löö vastu
• on teistest targemad
• on teada, et ei lähe kaebama

KOOLIVÄGIVALLA OHVRIKS 
LANGEB REEGLINA SEE, KES ON 
TEISTEST MILLEGI POOLEST ERINEV

päevikulaadne asi, kuhu laps saab kirja 
panna, mida sel õhtul koos karuga tehti. 
See annab teadmist, milliseid väärtusi ko-
dus hinnatakse, mida lapsega koos tehak-
se. Teiselt poolt õpetab ka kohusetunnet 
– kui karu anti lapsele koju kaasa, siis peab 
tema ise ka vastutama, et see klassi tagasi 
jõuaks. Ei tohi teda maha jätta ega kaota-
da. Klassi karu on ka lastega matkapäeval 
kaasas käinud.

Igal nädalal võtab suur karu tarkuste 
hoidisest (selline purgike, kus paberrul-
lidele on kirja pandud eesti vanasõnad) 

koos mõne lapsega just selle nädala vana-
sõna. Seda siis analüüsitakse, arutatakse, 
mida see tähendab. Eesti vanasõnades on 
tegelikult peidus väärtused, mis aitavad 
lapsel inimeseks kasvada.

Väiksed karud
Kohe kooliaasta alguses said lapsed väike-
sed karud koju kaasa, igaüks sai disainida 
lelule isikupärase kostüümi. Selle mängu-
ga tuldi väga hästi kaasa ja ka vanemad 
olid kaasatud, mis on ka üks eesmärke, et 
silda kodu ja kooli vahele tekitada. Reeg-

lina on väikesed karud klassiruumis, aga 
näiteks koolivaheajaks või nädalavahetu-
sel tohib nad koju kaasa võtta. Just algas 
uus veerand ja lapsed said läbi karu suu 
rääkida, mida tehti vaheajal. Mõni karu 
oli käinud isegi Barcelonas jalgpalli vaa-
tamas, teine Lennusadamas. Lapsed väga 
tahtsid oma muljeid jagada. Ka valusama-
test asjadest saab karu suu läbi rääkida. 
Nendest, mis võibolla haiget teevad ja 
millest oma suuga otse ei julgekski rää-
kida. Kolmanda isiku kaudu on kergem, 
karu on siis nagu hääletoru.

Üheksandikud Kersti* ja Helen* 
on üsna ühel meelel, et Laagri 
koolis on koolikiusamise osas 

kõik korras – midagi hullu ei ole. „Ma 
emaga räägin näiteks päris palju oma 
kooli asjadest ja temagi on imestanud, 
et ma kunagi ei ole jutuks võtnud min-
git kiusamise teemat,“ mõtiskleb Kersti. 

Seda just füüsilise kiusamine kon-
tekstis, emotsionaalseid naginaid tule-
vat siiski aeg-ajalt ette. Et moodustuvad 
kambad, räägitakse mõnd koolikaaslast 
taga, provotseeritakse nii kaua, et vii-
mane endast välja läheb, tehakse teiste 
silmis maha. Mingit väga konkreetset 
põhjust, mille pärast need olukorrad te-
kivad, noored tuua ei oskagi. 

Välimuse pärast pigem ei kiusata, 
olgu siis kehakaalu, juustevärvi või muu 
tõttu. „Seda infot, et iga inimene on 
võrdne ja see, milline sa välja näed, ei 
loe midagi tuleb ikka nii palju peale, et 
selle me oleme ilmselt väga omaks võt-
nud,“ leiab Helen. 

Küll on oluliseks ajaks põhikooli 
algus, mil staatused võivad kujuneda 
selle järgi, kas omatakse mõnd paras-
jagu populaarset asja. „Kui nooremad 
olime, siis olid küll teemad, et kui sul 
pole mingit Apple’i toodet või mingi 
aeg oli kleepsuhullus, siis pidid omama 
konkreetseid kleepse, et olla populaar-
ne,“ meenutab Helen. „Ühelt poolt on 
sel ajal kooliga niigi raske, aga siis lap-
sed hakkavad ka mõtlema, et kes nad ise 
on, kuidas nad suhestuvad maailmaga,“ 
täiendab Kersti.

Mõlemad noored siiski tõdevad, et 
põhikooli lõpuklassides käib ka see tee-
ma maha, mõistus tuleb pähe ja osa-
takse juba väärtustada teisi asju ning 
ollakse osavamad probleeme lahenda-
ma. Oma praeguse klassi vaimuga on 
tüdrukud väga rahul. 18 neid ongi ja 
kui mingi tüli kellelgi omavahel tekib, 
siis reeglina saab sellest osa terve klass ja 
üheskoos püütakse seda ka lahendada. 

Vanasti ei olnud klassikollektiivides 
kuigi popid need lapsed, kel tunnistu-
sel ainult viied ja keda peeti pigem pu-
gejateks ja nohikuteks. Kersti ja Heleni 
hinnangul tänapäeval see küll põhjus 
koolikiusamise ohvriks langemiseks ei 
ole, viltu ei vaadata, aga kampadesse 
neid väga siiski ei taheta võtta. „Samas 
ega need n-ö poppide kampade inime-
sed ei saa halbu hindeid. Nad ei ole ehk 

läbinisti viielised, aga kindlasti mitte ka 
õppimises nõrgad. See on siiski au sees, 
et saada häid hindeid ja sellega oma tu-
levikku kindlustada,“ nendib Kersti.

Tänapäevast küberkiusamise teemat 
noored siiski kinnitavad. „Kui keegi tu-
leb sulle sööklas vastu ja ütleb, et sa oled 
kole, siis see polegi nii hull kui siis, kui 
seda tehakse netis. Palju rohkem inimesi 
on siis sellest asjast teadlikud ja isegi, kui 
kustutad maha, siis kusagile netti jäävad 
need asjad ikka alles,“ ütleb Helen. Nad 
on kokku puutunud sellega, et kui keegi 
„ei laigi“ kellegi pilti Facebookis, siis ka 
nii lihtsal põhjusel võib jama tulla.

Õpetajate ja vanemate kaasamise-
ga tundlikesse kiusamisolukordadesse 
on noored nõus. „Kui täiskasvanud ei 
oska ka olukorda lahendada, suudavad 
nad anda probleemile mõne teise vaate-
nurga. Näiteks arusaamise, et kui keegi 
tahab kedagi taga klatšida, siis on see 
rohkem nende klatšijate eneste prob-
leem. Neil kas tõesti pole midagi targe-
mat teha oma eluga või näitab see seda, 
et nad oma ebakindlust varjavad teiste 
mahategemise taha. Endal veel võib-
olla sellist küpsust arusaamiseks ei ole-
gi, täiskasvanu saab seda lapsele anda,“ 
möönab Kersti.

Seda sorti emotsionaalsete kiusa-
misolukordade kohta ütlevad tüdru-
kud siiski: „Tegelikult on õige see, et 
aeg parandab haavad. Mida vanemaks 
me saame, seda rohkem on kogemusi, 
õpime probleeme lahendama. See läheb 
ajaga üle. Selles olukorras tuleb lihtsalt 
aru saada, et need kiusajad-tagarääkijad 
on ise nõrgad, sest peavad enda parema 
enesetunde saavutamiseks teisi maha te-
gema.“

Üldiselt on noorte hinnangul saada-
val siiski piisavalt palju informatsiooni 
koolikiusamise kohta. Neile peetak-
se loenguid, nad loevad välismaistest 
uudistest koolikiusamise tagajärjel 
toimunud enesetappudest ja koolitu-
listamistest, Eesti omamaine noorte-
film „Klasski“ kujutas koolikiusamise 
äärmuslikumat poolt. „Sinikas kaob 
ajapikku ära, aga need emotsionaalsed 
asjad võivad südamepõhja jäädagi. Me 
teame ju, kuhu see võib välja viia, see-
läbi oskame vist ise paremini abi otsima 
minna,“ ütlevad nad lõpetuseks.

*tüdrukute nimed on muudetud

Kõige enam koolikiusamist tuleb 
ette põhikooli algusaastatel

Laagri kooli lõpuklasside noorte hinnangul on nende 
kool nii väike ja kokkuhoidev, et kiusamist pigem ette 
ei tule, aga raskeim aeg võib olla teismeea alguses, 
kui „mõistust veel peas“ ei ole. 
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Koera elu Laagris muutub huvitavamaks

Laagris ja ka kogu Saue vallas 
on see esimene omataoline 
ja rajati spetsiaalselt aleviku 

serva, et oleks elumajadest pisut ee-
mal, aga siiski jalutuskäigu kaugu-
sel. Ligi kahe tuhande ruutmeetri 
suurune plats on aiaga ümbritse-
tud, keskelt eraldatud piirdeaiaga, 
mis jaotab väljaku kaheks – üks pool 
suurtele koertele, teine pisikestele. 
Nende keskel on ka kahe pingiga 
väike puhverala peremeestele jala 
puhkamiseks. 

„Olemas on ka elementaarne 
inventar: spetsiaalsed ekskremendi-
kastid biolagunevate kogumiskot-
tidega, viidad kasutamisreeglitega. 
Tasandasime just ka haljastuse ära, 
nüüd oleneb ilmast, et kas peab 
sooja ja jõuab muru kasvama min-
na. Võib muidugi juhtuda, et enne 
lume tulekut sügisel platsi siiski ka-
sutada ei saa, sõltubki sellest, mis 
ilmaga juhtuma hakkab, räägib ava-
liku ruumi spetsialist Kati Oolo

Novembrikuu jooksul lisatakse 

väljakule ka  treeningelemendid, 
aga lõpulikult valmis saab platsi pi-
gem järgmisel aastal, siis lisatakse 
pinke ja prügikaste, istutakse taimi 
ja kujundatakse Mingit platsi n-ö 
avalikku avamist siiski ei korralda-
ta ja loomaomanikud võivad juba 
praegu, kui pinnas lubab, vabalt 
lemmikutega aega veetmas käia.

Treeningatraktsioonid paiguta-
takse novembris, kokku saab neid 
olema viis: A-kaldpind, rõngas, 
hüppetakistus, slaalompostid ja 
kiik. Elemendid on valmistatud vas-
tavalt FCI agility eeskirjade nõuete-
le ja takistused on koertele ohutud. 
„Agility ehk koeraspordi eesmär-
giks on looma liikuvuse ja arukuse 

arendamine ning samuti tema sot-
sialiseerimine. Paigaldatavad agi-
lity-tooted aitavad arendada koera 
ja peremehe koostööd ning on lem-
mikule rõõmuks,“ usub Oolo.

Kogu investeering väljakusse 

on ligi 17,5 tuhat eurot. Praegu ei 
ole kavas rohkem koerte jalutusväl-
jakuid rajada, küll aga lisanduvad 
Laagri aleviku keskele mõned eks-
kremendikastid, üks on olemas juba 
ka Jõekääru pargis. 

AVALIK RUUM

Urda raudteepeatuse lähedal, Magnumi büroomaja taga saavad neljajalgsed inimese sõbrad nüüd 
spetsiaalselt neile mõeldud jalutus- ja treeningväljakul vabalt ringi lipata.

Laagri elanik Aali katsub oma labrador-retriiveriga jalutamas käies tavaliselt 
sättida trajektoorid nii, et võimalikult vähe tuleks inimestega teel kohtuda. Aali 
teab, et Charpy välimus kipub inimesi kohutama, tihti aetakse teda segi tõult 
palju ettearvamatuma rotveileriga. Lisaks armastab koer uudistada ja ninaga 
ringi nuuskida, kogu aeg peab looma piirama ja tagasi hoidma, sellepärast 
on perenaisel siiras heameel, et on olemas koht, kus Charpy saab nüüd vabalt 
joosta ja mängida.

Kohalik omaalgatus sillutab teid!

Kui kinnistuomanikud alusta-
sid 2010. aastal omaalgatus-
likus korras MTÜ Välja Selt-

si kaudu teede ehituseks vahendite 
kogumist, et lõpule viia pankrotis-
tunud arendaja tegematajätmised, 
hakkas lumepall veerema ja üks asi 
viis teiseni. 2013. aastaks valmisid 

kogukonna kaasfinantseerimisel esi-
mesed teelõigud, eelmisel aastal said 
Saue valla poolt mustkatte juba sise-
teed: Paju, Vahtra, Jalaka, Toomin-
ga ja Pihlaka tänavad. Lõpule on vii-
dud ka pankrotipesast võõrandatud 
kolme mänguväljaku kõrghaljastus, 
valminud on esimesed spordirajati-
sed korv- ja võrkpalliplatsi näol ning 
oleme astunud esimesed sammud 
„külaväravate“ avamise teel. 

Kuid kus peitus siis lahenduse 
võti? Tõene vastus oleks, et kogu-

konnaliikmete aktiivses osavõtus. 
Kui on koondatud oma kogukonna 
liikmed (näiteks mõne ühingu alla) 
ning saavutatud teatav omavahen-
dite hulk, on võimalik erinevate 
koostööpartnerite abil nii mõndagi 
korda saata. 

Nii ongi Välja elamupiirkonna 
erinevates etappides oma panuse 
andnud Saue vald, siseministeerium 
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
kohaliku omaalgatuse programmi 
(Harju maavalitsus), Põllumajan-

duse Registrite ja Informatsiooni 
Amet (PRIA) LEADER-meetmete 
(4 Valla Kogu) ning Eesti Võrkpalli 
Liit projekti „Võrguplatsid korda“ 
toel. 

Täname oma koostööpartnerid 
ning loodame elamupiirkonna ela-
nike jätkuvale aktiivsele panustami-
sele edasistes projektides!

Ja seda sõna otseses mõttes. Kes oleks võinud veel viis talve 
tagasi arvata, et aastal 2015 on Vanamõisa küla Välja elamupiir-
konnas mustkatte all kõik siseteed ning valmimas ka Saue linna-
ga ühendav kergliiklustee! 

KÜLAS TOIMUB

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
• Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suu-
korviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.
• Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida ta-
rastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest 
eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve 
koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge 
kinnitada.
• Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised, avalikud 
üritused jms) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal 
peab olema peas suukorv.
• Ühissõidukis tuleb koera hoida rihma või keti otsas ja suukorviga 
varustatult. Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses 
transpordikastis või -puuris.
• Ühissõidukis ja muudes avalikes kohtades peab kass olema vastavas 
väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või 
-kotis.
• Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kin-
niseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedal asuvas 
hoones või lähedal asuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera 
tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemal-
viibimine jääb mõistliku aja piiridesse.
• Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paiguta-
tud vastav loomaga viibimist keelav märk.
Allikas: Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

LOOMAGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE

MTÜ 
Välja SeltsKV

KODUVALD

Uus töötaja – kinnisvara projektijuht

Minu nimi on Siisike Lehtsi 
ja olen 45-aastane. Sün-
disin ja kasvasin Viljandis, 

lõpetasin ka Viljandi 5. Keskkooli 
põhikooli. Kuna tegelesin aktiivselt 
spordiga ja mul olid väga head tule-
mused vabariiklikul tasemel, oli tol 
ajal üsna loogiline samm suunduda 
edasi õppima Tallinna Spordiinter-
naatkooli. Õppisin TSIK-is aastatel 

1985-1989 kergejõustiku osakonnas 
odaviske erialal ja omandasin noor-
tetreeneri kutse.

Pärast TSIK-i lõpetamist abiellu-
sin ja kolisin elama Saaremaale. Töö-
tasin algul kehalise kasvatuse õpetaja 
ja treenerina Tornimäe põhikoolis. 
Seoses kolimisega Kuressaarde olin 
sunnitud vahetama ametit, kuna 
hetkel minu erialal tööd ei olnud. 
Töötasin 4 aastat Geodeesiabüroos 
geodeet-tehnik-joonestajana. Samas 
hakkasin otsima väljakutset erasek-
toris turismivaldkonnas. Aastatel 
2000-2009 töötasin OÜ Carlepol 
turundus- ja personalijuhina Saa-

remaal Pidula Kalakasvatuses, kus 
minu põhiülesanded olid personali 
valik ja väljaõpe, müügi organiseeri-
mine ja korraldamine ning reklaam. 
Aastatel 2006-2009 omandasin 
kõrghariduse Tallinna Ülikoolis rek-
reatsioonikorralduse erialal.

Aastal 2011 otsustasin omandada 
uusi kogemusi ja leida väljakutseid 
välismaal. Suundusin elama Ing-
lismaale. Õppisin tundma keelt ja 
kultuuri ning minu otsingud töö-
valdkonnas päädisid ettevõtte juhi-
na firmas Holab Concepts. Minu 
igapäevaste ülesannete hulka kuulus 
ettevõtte sisuline juhtimine, finants-

kontroll, suhtlemine äripartnerite 
ja klientidega, pakkumuste koosta-
mine ja müük, ettevõttele reklaami 
korraldamine, toodete reklaam nii 
näitustel kui spordiüritustel, toodete 
arendus, kvaliteedi kontroll, tööjõu 
värbamine ja koolitus. Inglismaalt 
tulin tagasi juunis 2015 sooviga jää-
da ja panustada Eestisse. 

Alates 15. oktoobrist töötangi 
Saue vallavalitsuses kinnisvara pro-
jektijuhina ja minu teenistuskoha 
eesmärk on Saue vallale kuuluva 
kinnisvara arendamise, kasutusele 
võtmise, kasutusse andmise ja võõ-
randamise korraldamine, lähtudes 

valla kui vara omaniku vajadustest. 
Minu tööülesannete hulka kuuluvad 
vallale kuuluva kinnisvara arendus-
tegevuse koordineerimine ja planee-
rimine nii vallavalitsusesiseselt kui ka 
kontserni kuuluvate üksustega; kin-
nisvaraalaste koostöö-, partnerlus- ja 
kliendisuhete korraldamine avaliku, 
era- ja kolmanda sektoriga.

Olen jätkuvalt sportlik ja ak-
tiivse elustiiliga positiivne inime-
ne. Mulle meeldib mängida laua-
tennist ja korvpalli, sõidan ratta 
ja rulluiskudega, käin jooksmas ja  
jõusaalis. Samuti meeldib matkata ja 
reisida.

UUS
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Seljakotirändur: „Kõigile, kellel Eesti elust 
villand, minge mitte nädalaks Türki, vaid 
terveks aastaks reisima.“

Plaan Austraaliasse minna tek-
kis tegelikult minu tüdruk-
sõbral Monikal. Ta oli varem 

käinud USA-s, maailma näinud 
ning oli suur tahtmine kuhugi veel 
minna. Minus see mingeid tundeid 
väga ei tekitanud, ei olnud väga 
vaimustuses. Olin just 2014. aasta 
kevadel tulnud ajateenistusest, raha 
eriti ei olnud, seega otsustasime, et 
oleme suve Eestis, teenime raha ja 
siis sügisel vaatame. Sügisel oli Mo-
nika kindel mineja, mina aga olin 
ikka kahevahel. Mitte et ma poleks 
tahtnud reisida, aga mul polnud 
välismaal elamisega kogemusi ja 
väiksed hirmud olid ka: keel, töö 
leidmine, elamine, kui kiiresti kaa-
sa võetud raha (mida ei olnud väga 
palju) kulub jne. 

Lõpuks, kui Monika hakkas 
pileteid ostma, otsustasin viimasel 
hetkel, et okei, ostame mulle ka. 
Rääkisime vanematele ning minu 
ema oli kahe käega poolt, isa jäi 
aga ühest töötjast ilma – tema väga 
rahul ei olnud. Koole ega otseselt 
unelmate tööd samuti pooleli pol-
nud, nii et see minek oli väga liht-
ne. 

Austraalia on sihtpunktiks iga 
aasta üle 2000 eestlasele, viisat on 
kerge saada, kui oled alla 30 aasta 
vana. Eesmärgiks võtsime aasta, 
et kogeda midagi erinevat, ringi 
reisida ja ka natuke rohkem raha 
teenida. Hetkel oleme siin üle aasta 
juba olnud ja meeldib väga. Kuna 
raha teenib tõesti palju rohkem kui 
Eestis ja kulud oluliselt suuremad 
pole, on siin ideaalne võimalus rin-
gi reisida. Esimesest aastast jäi mei-
le natuke väheks, seega otsustasime 
ka teiseks aastaks viisa teha. Mina 
tegelikult tunnen juba praegu, et ka 
teisest aastast jääb väheks.

Teekond siia on muidugi pikk ja 
väsitav. Kolm päeva reisimist, koha-
le jõudes oli ajatsoon teine ja pikk 
lend seljataga, aga kohapeal midagi 
organiseeritud polnud, peale selle, 
et tuttav eestlane tuli lennujaama 
vastu. Saime Perthi kesklinna hos-
telisse, vahepeal elasime ka tuttava-
te juures, kuni kaks nädalat hiljem 
leidsime elamise. Pärast kolmandat 
nädalat meil tööd veel polnud, Mo-
nikal oli küll poole kohaga kohvi-
kutöö, aga Perth tundus meie jaoks 
igav ka – kesklinn oli suhteliselt 
väike ja edasi ainult elamurajoonid, 
ümberringi kõrb. Otsustasime lah-
kuda.

Käänuline algus
Saime pakkumise Melbourni, kus 
pidime maja eest hoolitsema ja ni-
pet-näpet kodutöid tegema, aga 
elada saime tasuta. Jälle uus koht, 
jälle uuesti CV-sid saatma ja jaga-
ma. Monika leidis suhteliselt ruttu 
rannakohvikus ettekandjana tööd, 
palk jäi küll alla keskmise, aga abiks 
ikka. Mina olin poolteist kuud töö-
ta, kuid kui elamine on tasuta, siis 
ei ole hullu, sest toidu peale kulub 
sama raha, mis Eestis. Lõpuks õn-
nestus mul saada haljastustööd – 
olin väga ärevil enne proovipäeva, 
ikkagi esimene töö välismaal. 

Olin ühele kohalikule mehe-
le abiks, no see, kes haamri kätte 
annab ja postide jaoks segu valmis 
teeb – ehitasime puidust aedasid. 
Alguses sujus kõik hästi, sain palga 
ilusti kätte, see ei olnud ka Aust-
raalia kohta väga hea, aga käis see-
gi. Päevad olid pikad, 10-12 tundi 
iga päev ja ikka 6-7 päeva nädalas. 
Kuna palk oli mustalt ja boss oli ka 
kahtlane tüüp, siis hakkas juhtuma 
see, mida ma algul natuke kartsin. 
Pärast teist nädalat hakkas ta otsi-
ma põhjuseid, miks mitte rohkem 
maksta. Proovisin olukorra sirgeks 
rääkida, aga asja ei saanud ja lasin 
päeva pealt jalga. Kolm nädalat olin 
jälle tööta, aga õnneks oli jõuluaeg 
ja aastavahtus ja oligi parem, et va-
baks sain. 

Peale aastavahetust sain uue töö 
tuttavate eestlaste kaudu, kes juba 
koju tagasi olid läinud. Seekord 
korralik firma, kus sai ametlikku 
palka. Kõik hakkas sujuma, palk 
oli hea, töö meeldis ja oli raha, et 
käia-uurida ümbrust. Töö ise oli 
peamiselt suurte telkide ja lavade 
transport ja ülespanek. Jaanuarist 
aprillini teenisin piisavalt raha, ost-
sime auto ja reisime poolteist kuud 
ringi. Tegime terve idaranniku 
roadtrip’i ehk siis Melbourne–Syd-
ney–Brisbane–Townsville-Cairns. 
Üritasime kõikvõimalikd ilusad ko-
had läbi käia, mida kohalik reisiraa-
mat soovitas.

Kolm kuud kõrbefarmis
Lootus oli leida Cairnsi kandis 
tööd, aga seal kõik jälle nii kergelt 
ei läinud. Kuna algas kohalik talv, 
siis hooaeg oli lõppenud. Me loot-
sime banaanifarmi saada, neid on 
seal palju ja tööjõudu alati oodatak-
se. Selgus aga, et banaanil on mingi 
bakter küljes ja tööd peaaegu pole-
gi, nii nägime Cairnsi rannas sadu, 
kui mitte tuhandeid teisi seljakoti-
rändureid, kes kõik nutitelefonides 
erinevatelt lehekülgedelt töökuulu-
tusi otsisid. 

Nägime, et seal eriti lootust 
pole, peale kaht nädalat Cairnsis 
otsustasime, et tuleb allapoole ta-
gasi sõita. Leidsime Queenslandi 
keskelt väikese linnakese nimega 
Roma. Linn on põhimõtteliselt 
kõrbes. Seal kasvatati peamiselt 
loomi, kuigi Eesti karjamaadega 
võrreldes ei olnud seal minu arva-
tes suurt midagi süüa. Aga loomad 
kasvasid ja kohalikud näisid eluga 
väga rahul olevat. Tulime sinna 
kuulutuse peale internetis, otsiti 

paari. Mehele meestetööd ja naisele 
naistetööd. 

Sain palju kõrbes mootorrat-
taga karju kokku ajada, traktoriga 
mööda punaseid liivaväljasid sõita 
ja muid aiatöid teha. Monika üles-
andeks oli toakoristus ja samuti 
aias tegutsemine. Keskus oli 40 
km kaugusel, peale tööd me sinna 
ei viitsinud minna ja käisime vaid 
laupäeviti nädala söögivaru ostmas. 
Teisele poole meie farmist jäi 120 
km peale veel viis farmi, ehk siis 
võite asustustihedust ette kujutada. 
Vahepeal lõputud karjamaad, pal-
judel farmeritel suuremad maad kui 
Eesti pindala kokku. 

Pärast kolme kuud seal tööta-
mist otsustasime tagasi Melborne’i 
sõita. Vahepeal helistasid aga tut-
tavad eestlased ja kutsusid meid 
avokaadofarmi tööle. Olime seal 
poolteist kuud, taheti kauemaks-
ki jätta, kuid mul oli Melboune’i 
vanas töökohas kokku lepitud, et 
tulen septembrist nende juurde ta-
gasi. Vahepeal puhkasime Sydney’s 
mõne päeva ja olimegi ringiga ta-
gasi Melborne’is. Kokku sõitsime 

umbes 15 000 km. Arvestades, et 
meil kolm kuud seal kõrbefarmis 
auto põhimõtteliselt seisis, siis pä-
ris palju. Vahemaad on üldse teise 
tähenduse saanud. Kui enne plaa-
nisime mitu nädalat Tallinn-Tartu 
sõitu ette, siis siin on tavaline 1000 
km läbi sõita, et sõbrale üheks päe-
vaks külla minna. 

Sülle ei kuku iseenesest midagi 
Mulle on hakanud Austraalia väga 
meeldima, kliima on hea ja Me-

lbourne väga ilus ja mõnus linn. 
Kuigi talvel ehk siis Eesti suvel on 
siin vaid 10-15 kraadi sooja, saab 
alati selleks ajaks 2000 km ülespoo-
le puhkama või tööle sõita. Hetkel, 
oktoobri lõpus, on siin ööpäeva-
ringselt 25-35 kraadi. Aastaga on 
juba nii ära harjutud, et raske on 
loobuda. Hea kliima, hea palk, ini-
mesed on sõbralikud ja see, et täies-
ti suvaline inimene tänaval sinuga 
rääkima hakkab ja tervise kohta 
pärib, on tavaline. 

Siiamaani koduigatsust või soo-
vi lahkuda küll pole tulnud, pigem 
ikka veel natuke kauemaks jääda või 
siis Uus-Meremaale edasi minna. 
Monika tahab järgmisel aastal küll 
Eestisse tulla, aga hetkel plaanime 
pool aastat olla Melborne’is. Korter 
on kesklinnast 20 minuti kaugusel, 
töö samuti ja randa on 200 meetrit, 
ei teagi, mida veel tahta. Kellel Ees-
ti elust villand, soovitan kuskile rei-
sima minna terveks aastaks, mitte 
kaheks nädalaks Türki. Saab näha 
maailma, teisi kultuure ja ma usun, 
et kui kord Eestisse tagasi minna, 
on päris palju kogemusi juures. Iga 
algus on raske, aga hiljem, kui süs-
teem on selge, läheb kõik ladusalt. 

Aga ega midagi kätte ei kuku, 
tuleb ikka tööd teha. Mina näiteks 
töötan tihti ka nädalavahetuseti, 
sest kohalikud töökaaslased ei tule 
isegi 1,5-kordse tasu eest reeglina 
välja. Tihedatel nädalatel on seitse 
päeva töö, rahulikumatel ka ainult 
kolm, kokkuvõttes on kõik balan-
sis. Eks tuleb ennast tõestada ja näi-
data, et sinuga saab arvestada, miks 
muidu kutsuti mind firmasse tagasi 
ja saan töötunde rohkem, kui teised 
backpacker’id. 

Aasta tagasi samal ajal oli kohati 
küll tunne, et tuleb kodust tagasi-
sõiduraha paluda. Otseselt rahalist 
kriisi polnud, aga oht selleks oli ole-
mas. Mõeldes tagasi, siis kui oleks 
mõnda asja varem teadnud, oleks 
palju kergem olnud. Hetkel elame 
koos ühe Eesti kutiga, kes tuli siia 
nädal tagasi ja saab minu kaudu 
juba töö ja korteri. Oleks meil nii 
vedanud, oleks esimene aasta ka 
ehk lõbusam olnud. 

Samas annab see n-ö nullist 
alustamine jälle elukogemust juur-
de, eriti võõras riigis, võõra kultuu-
ri ja võõraste kommete seas. Kõik, 
kes arvavad, et elu siin on nagu 
Aafrika pagulasel, et tuled Eestist 
ja saad korteri koos 1000-dollarili-
se taskurahaga kuus, siis eksite, ka 
siin tuleb tööd teha ja vaeva näha. 

Kokkuvõttes on see olnud igati 
positiivne kogemus, eriti hetkel, kui 
kõik on suurepärane, millegi pärast 
eriti muretsema ei pea. Olen koha-
likku ellu sisse elanud ning kultuuri 
ja kommetega ära harjunud. Taga-
situlekule pole mõelnud, plaan on 
varsti paar kuud hoopis Aasias ringi 
reisida ja seejärel siia tööle tagasi 
tulla. Eks ole näha, mis elu toob, 
kuid kindlasti uurin võimalusi ka 
Uus-Meremaal ja Kanadas, mis on 
samuti populaarsed sihtkohad eest-
laste seas. Aga võib-olla tulen taga-
si ja jään Eestisse. Eks siingi tujud 
ning mõtted muutuvad.

REISIJUTT

Ergo räägib, kuidas tüdruksõber ta näppu võttis ja Austraaliasse meelitas. Kuidas aasta jagu päevi hil-
jem on ta edukalt ellujäämiskoolituse võõras riigis läbinud: ehitanud aedu, ajanud mootorrattaga kõrbes 
loomakarja kokku, püstitanud kontsertidel esinemistelke, aga saanud ka kuhjaga uusi kogemusi loodu-
sest, inimestest, võõrast kultuurist. Ja on eluga väga rahul.

ERGO 
KALJUSTE 
Vanamõisa külaKV

KODUVALD
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REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623

 MAHUTID, SEPTIKUD, 
PUMPLAD

MÜÜK, REMONT

veemehed@veemehed.ee 
+372 5036623

Jõuluetendus

muinasjutujaam
Jõulutall

sepikoda

Jõuluvana Jõulukoda

meisterdamise koda

Kelgumägi, lumelinn, 
uisuplats, suusarajad 

(lume olemasolul)
Päkapikkude 
söögimaja

14.-18.12 PROGRAMMID 
LASTEAEDADELE, KOOLIDELE JA 
ETTEVÕTETELE ETTETELLIMISEL

19.-20.12 JÕULUMAA KOOS 
JÕULUTURUGA AVATUD 

PEREDELE KELL 10.00-18.00

www.vabaõhukeskus.ee

jõuluturg

19.-20.
detsember

Programm ja 
tegevused jõululaval

JÕULURONG

JÕULURONG

PILETID SAADAVAL 
PILETILEVIS

AUTOR:
 ANDRUS KIVIRÄHK

LÕBUS LUGULÕBUS LUGU

MÄNGIB:

 JAN UUSPÕLD

KUNSTNIK:
   LAURA VERTE

MUUSIKA:
 JAAN PEHK

LAVASTAJA:
HENDRIK TOOMPERE JR 
  (EESTI DRAAMATEATER)

W
W

W
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R
E
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.E
E

6. detsember kell 14
LAAGRI CITY 
KONTSERDIMAJAS

20. november
Saue kontserdisaalis

John Patricku komöödia

facebook.com/
vanabaskiniteater

Piletid hinnaga 14/12 eurot müügil Piletilevis, 
Saue Huvikeskuse E-N 15.00-18.00 ja

 tund enne algust kohapeal.

RAIVO RÜÜTEL, ANNE PALUVER, MARIKA KOROLEV,
KÄRT REEMANN , JANEK SARAPSON

VANA
BASKINI
TEATER

Kui riik petab meid, siis 
          meie võime riiki petta

    
                             TREENINGPÄEV!TASUTA

Lisaks kõik kaardid 

Ootame Sind
22. novembril

klubisse 
   Laagri Tervis

-20%
ning tasuta liitumine!

12:00-12:30 Easy Fit
12:40-13:10 TBA
13:20-13:50 Jooga
14.00-14:30 Zumba
14:40-15:10 Fatburning

www.laagritervis.ee

SAUE VALLA
KULTUURIKESKUSE

ÕUEL

11.00  PIPARKOOGI TÖÖTUBA

HOOVIKOHVIKUS
 pakutakse JÕULUGLÖGI
 ja koduseid küpsetisi! 
 

12.00 LAPSI OOTAB JÕULUVANA
 Hea laps, valmista ette üks luuletus või lauluke, 
 mida jõuluvanale ette vuristada!
 Kõiki julgeid ja häid lapsi ootab jõuluvana
 kingikotis magus üllatus!
  

  
  Üllatuskülaline JÕULUVANA MARTIN

Lisainfo: Saue valla Kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri, tel 679 6765

Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.
Kogu piletitulu lastakse õhku!

Peasponsor pürotehnikafirma

Hr. Surma Seikluspargis

13. novembril
kell 18

Lisainfo: surm.ee

Vanamõisa Jõulumaa pakub põnevat avastamisrõõmu

Jõulumaad hakkavad ehtima 
sellel aastal ülisuured lume-
memmed, vitstest punutud kit-

sed ning kunstniku loodud ehised. 
Saab piiluda Jõuluvana elamisse, 
näha tema kodu, kööki ja tuba, kus 
valmivad kingitused ning kus ta 
ka laste kirjadele vastab. „Kui sain 
ettepaneku aidata Jõuluvanal tema 
tegemisi kujundada, olin kohe rõõ-
muga nõus. Mulle meeldib talvine 
aeg, mil puude otsa tohib kaunistu-
si riputada, sussi sisse üllatusi ooda-
ta ja elada nagu muinasjutus,“ rää-
gib Jõulumaa korraldamises kaasa 

lööv kujunduskunstnik Tiia Mets.
„Lisaks juba kõigile traditsioo-

nilistele tegevuskodadele on sellel 
aastal palju uut ja põnevat, nii et 
ka neil, kes juba varasematel aasta-
tel Jõulumaal käinud, on kindlasti 
põhjust taas tulla,“ usub peakorral-
daja Katrin Krause. 

Päris uus tegevuskoda on Jõulu-
maal sellel aastal Muinasjutujaam, 
kus muinasjutuvestja viib lapsed 
muinasjutu imedemaale. Lood ja 
jutud on kujundatud mõnusa muu-
sikalise taustaga. Muinasjutujaama 
vaateaknaid ehib Eesti nukukunst-
nike ühine jõulunäitus. „Autorinu-
kud on täiesti eraldi valdkond, need 
ei ole teatrinukud ega ka otseselt 
mängimiseks mõeldud tegelased. 
Kunstnikud teevad sellist loomin-

gut just näituste jaoks, neid saab 
ka kodude kaunistamisel kasutada, 
nagu seda ajalooliselt on tehtud n-ö 
salonginukkudega. Nukkude tege-
miseks kasutatakse väga erinevaid 
tehnikaid – maalimist, õmblemist, 
puidutööd,“ soovitab Tiia Mets 
kindlasti pilk peale vistata.

Traditsiooniliselt pannakse Va-
namõisa Jõulumaal püsti mitu eri-
palgelist tegevuskoda, alustades 
kohast, kus Jõuluvana isiklikult tu-
lijatele lugusid pajatab, põske paitab 
ja imedesse uskuma paneb, lõpeta-
des sepikojaga, kus puhastverd sepp 
oma võimsaid tööriistu alasi kohal 
demonstreerib ning julgemad ka 
ise sepahaamri kätte võtta saavad. 
Jõulutallis on esindatud valik kodu-
majapidamises elavatest loomadest. 

Näha saab elusuuruses lehma, näp-
pida lamba villast selga ja imetleda 
küülikute armsust. Kui aga nälg 
näpistama hakkab, on võimalus 
keha kinnitada Päkapikkude söögi-
majas ning nautida jõululaval üles 
astuvaid esinejaid ja jõuluetendust. 
Jõulumaad ehib suur ehteis kuusk 
ning kui lund on piisavalt, saab ka 
kelgumäest alla lasta.

Vanamõisa Jõulumaa alustas 
2013. aastal, mullu külastas Jõu-
lumaad üheksa päeva jooksul pea 
4500 inimest. Kaugemaid tulijaid 
oodatakse ka sellel aastal Rakve-
rest ja Ida-Virumaalt ning aktiivselt 
osalevad lasteaiad ja koolid Tallin-
nast ning kogu Harjumaalt: Äma-
rist, Piritalt, Riisiperest, Padiselt, 
Kallaverest, Laulasmaalt jne.

Detsembrikuu seitsme päeva kestel muutub Vanamõisa vabaõhukeskus tõeliseks 
talviseks imedeaiaks. 

KÜLAS TOIMUB

KATRIN KRAUSE
Vanamõisa 
Jõulumaa 
peakorraldaja

Pärnu mnt. 558a
MAKSIMARKETI TAGA

• REHVITÖÖD
• SÕIDUAUTODE  

REMONT JA HOOLDUS
• PAKIAUTODE  

REMONT 
 JA HOOLDUS

• KERE- JA VÄRVITÖÖD 
SÕIDU- JA  

VEOAUTODELE

INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926     
tel. 52 86 436

e-mail. info@laagriauto.ee
www.laagriauto.ee
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KULTUURIKALENDER NOVEMBER - DETEMBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

7.11 Isadepäev koos kloun Ummiga. Tasuta kell 11 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

7.11 Kontsert-õhtusöök Ääsmäel
3-käigulise õhtusöögi valmistab 
Janno Roon ja muusikaga kostitab 
Dave&Gus bänd.

MTÜ Ääsmäe Külakogu

Laudu broneeritakse kuni 5.11 
(minimaalselt 4 inimest lauas). 
Laudade broneerimine aasmae.
weebly.com

9.11 Teater - Mart Müürisepp 
monoetenduses „Mees metsast“

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. 
Piletid hinnaga 12/10 € eelmüügis 
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses 
alates 26.10.

Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

12.11 HELKURIPUUD ilmuvad taas
Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus ja 
külakeskused

13.11 Harjumaa koolinoorte 
vokaalansamblite festival

kell 10-16 Saue valla kultuurikesku-
ses, tasuta

Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus, HOL tel 6796786

13.11 Pürojämm 2015

kell 18 Vatslas. Pilet 10 € ja kogu pi-
letitulu lastakse sõna otseses mõttes 
õhku. Ilutulestikku, välku ja pauku 
lastakse 2,5 tundi järjest! 

OÜ Tõsised Töötegijad surm@surm.ee

14.11 Õpituba - kingikarpide valmistamine kell 11-14 Jõgisoo seltsimajas, osa-
lustasu 14 € 

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

vajalik eelregistreerumine
Hannamai.sildam@gmail.com, 
info www.jõgisoo.ee

15.11 Lasteteater Miku-Manni etendus 
„Kulda väärt“ kell 12 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo 

Haridusselts

Liisi Särak tel 5190 9011,
liisi@jõgisoo.ee
 

17.11-
31.12 Eve Reinväli vilditud nukkude näitus Saue valla kultuurikeskuse pikas 

saalis Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

20.11 Saue valla sünnipäevakontsert – 
ESTONIAN VOICES. Tasuta

kell 19 Saue valla kultuurikesku-
ses  (piletite broneerimine alates 
2.11.2015)

Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

21.11
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 
90. juubel, tanstuks ans Audru 
Jõelaevanduse Punt

Jõgisoo Seltsimajas, vajalik eelre-
gistreerimine 10. novembriks.

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Ülle Rondo 50 12 033 
www.jõgisoo.ee

22.11
Käsitöö õpituba – heegeldamine 
ringvarrastega, juhendaja Veronika 
Nuter

kell 11.30 Hüüru mõisas MTü Hüüru Külaselts
vajalik eelregistreerumine 16. 
novembriks – Irja Targama 
tel 5238261

27.11 KINO. KINO.KINO. Mängufilm 
„Roukli“. Pilet 3/2 €

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikes-
kuses

Saue valla kultuurikeskus, 
MTÜ Vanamõisa Küla, 
MTÜ Kinobuss

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

29.11 Lionsite advendikontsert. Tasuta kell 18 Laagri koolis LC Laagri Lions klubi

4.12 Saue valla eakate jõulupidu Kell 11 Saue valla kultuurikeskuses Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus

5.12 Puuetega ja erivajadustega laste  
jõulupidu kell 11 Saue valla kultuurikeskuses Saue vallavalitsus, Saue 

valla kultuurikeskus

5.12 Päkapikutöötuba – töötoad ja väike 
laat

kell 11-14 Jõgisoo seltsimajas, tasu-
ta, töötoad alates 2 €

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Hanna-Mai Sildam tel 5037 393,
www.jõgisoo.ee

6.12 Päkapikk – Lõbus lugu
(kirjutas Kivirähk, mängib Uuspõld) kell 14 Laagri City Kontserdimaja Laagri City Kontserdimaja Piletilevi.ee

6.12 Mängukool  5-7-aastastele lastele. 
Arendav mänguhommik.

kell 11-13 Jõgisoo seltsimajas,     
Osalustasu 6 €, vajalik eelregistree-
rimine

Ivika Suigusaar
Ivika 5120 730,
info@mangukool.ee
www.jõgisoo.ee

10.12

Käsikellade ansambel Campanelli 
jõulukontsert. Piletid hinnaga 
3/2 € müügil Piletimaailmas ja 
kultuurikeskuses.

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

12.12 Laagri jõuluturg kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse 
õuel

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

12.12 Õpituba – valmistame jõulukaarte ja 
kaunistame jõulukotte

kell 11-14 Jõgisoo seltsimajas, 
osalustasu 14 €. 

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

vajalik eelregistreerumine:
Hannamai.sildam@gmail.com, 
info www.jõgisoo.ee

13.12 Laste jõulupidu ja etendus 
„Metsloomade jõulud“

kell 12 Jõgisoo seltsimajas. Vaatame 
jõuluetendust ja külla tuleb jõulu-
vana!

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

vajalik eelregistreerumine
Ülle Rondo  tel 5012 033,
www.jõgisoo.ee

19. ja 
20.12 Vanamõisa jõulumaa ja jõuluturg kell 10-18 Vanamõisa Vabaõhukes-

kuses MTÜ Vanamõisa Küla www.vabaõhukeskus.ee 

20.12 Hüüru laste jõulupidu kell 16 Hüüru mõisas MTÜ Hüüru Külaselts
vajalik eelregistreerumine 
1.12.2015 Irja Targama tel 
5238261

22.12
Laagri City Jõulumuusika 2015 
(peaesineja Mari Pokinen ja kohalikud 
isetegijad)

kell 19 Laagri City Kontserdimaja Laagri City Kontserdimaja Piletilevi.ee

Buss väljub küladest Laagrisse

Koju saab samuti bussiga

EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA 
INIMESTELE  

4.detsembril 2015 kell 11:00

Maidla mõisa juurest 9.15

Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30

Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40

Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45

Valingult (mõisa juurest) 9.50

Vanamõisast Rõika tn ots 10.05

Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.15

Harku hooldekodu teeristis 10.20

JÕULUPIDU 

kavas:
• Tervitused
• Mustkunstiteater
• Üllatusesinejad
• Kohvilaud 

Saue valla kultuurikeskuses

29. novem� il kell 16.00
Laagri koolis

Esinevad 
Laagri ja Ääsmäe 

koolide lapsed tantsude ja 
lauludega

Minu Tantsukool
Heino Seljamaa
Õnneloos, kus iga loos võidab

Korraldab Lions Laagri klubi

1. advendi kontsert
Heategevuslik

Üritus on tasuta!
LC Laagri LAAGRI KOOL

SOOVIN  
OSTA GARAAŽI 

LAAGRIS
530 274 87

ELEMENTIDE KOOSTAJATELE
Kasuks tuleb: kohusetunne, ausus, täpsus ja korrektsus.
Pakume: pidevat tööd sisekeskkonnas ja 
konkurentsivõimelist palka. 
Palun saatke CV e-posti aadressile info@7element.ee. 
Lisainfo +372 5656 1255, Reijo. Tööleasumine kohe!

PAKUB SEOSES TÖÖMAHU KASVUGA TÖÖD 
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee
KODUVISIIDID

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

Hoiame kodud 
tuleohutuna

 Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001

info@lõõrid.ee  www.lõõrid.ee

MÜÜA TOOREST, POOLKUIVA JA 
KUIVA KÜTTEPUUD

• Hall lepp, sanglepp, saar, okaspuu, kask ja segapuu
• Puud laotud kujul autokastis, konteineris ja  

1,5m3 kottides küttepuujäägid.
Küsi lisa: 5343 0708, lauri@halukalur.ee

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968

MTÜ EESTI POTTSEPAD 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

Arhitektuuribüroo
TAVA OÜ

Pakub järgmisi teenuseid:

   Arhitektuursed ehitusprojektid
   Hoonete tagantjärgi seadustamised

info@abtava.ee  58 171 894
   50 80 2102

Finants ja Marketing OÜ 
www.fmd.ee  
info@fmd.ee   
55 99 5605

Kõik Sinu ettevõttele vajalikud 
äriteenused ühest kohast

http://www.fmd.ee/

SISEVIIMISTLUSTÖÖD, 
ERAMAJAD, KORTERID 

JA KONTORID.
Kontakt. 56662076  

rocky.ehitus@gmail.com 
Aivar Nurme

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus.

Südamlik kaastunne Liinale ja  
Silverile pisipoja

ROMET’I
kaotuse puhul 

Tiina, Arne, Aila ja Tarvo

Maga vaikselt, puhka rahus -  
südamed on sinuga...

Mälestuste päikesekullas jääd  
Sa ikka meiega..

Avaldame kaastunnet 

ROMET RÄTSEPA 

(28.04.2012—23.10.2015) lähedastele. 
Sõbrannad: Helen, Katri,  

Mari ja Egle peredega

Avaldame kaastunnet  
Evelinile kalli ema 

TIIU 
surma puhul. 

 Endised töökaaslased Muumiperest, 
Annika, Kaia, Mailis, Mariann


