
Me kolmekesi tuleme
Tuntud lastelaulus tul-
di kolmekesi Prääniku-

te maalt. Aasta lõpp on ukse ees 
ning taas tuleb valvel olla, kes akna 
ja ukse tagant piiluvad. Aknad ei 
ole vennad ja hirmul on suured 
silmad. Selles olukorras on kasu-
lik korraks kiiktoolis peatus teha, 
veendumaks, et tasakaalupunkt 
ikka paigas püsib. 

Tulime äsja kolmekesi, kahe 
Eesti kolleegiga, Moldovast. Rii-
gist, mis mingis mõttes oli Eestiga 
möödunud sajandi üheksaküm-
nendate alguses sarnasel lähtepo-
sitsioonil. Täna on Eesti ja Moldo-
va elanike heaolu vahe erinevatel 
hinnangutel 5-10-kordne. Moldo-
vas oodatakse ikka veel päkapikke. 
Lootus oma jõududega jalad alla 
saada pole aastate möödudes just 
suurenenud. Ka meie väike mis-
sioon oli kaasa aidata sellele, et 
meie kogemused ja teadmised ai-
taksid sellel riigil leida oma teed, 
valikutes iseseisvuse ja sõltuvuse 
vahel, Venemaa ja Rumeenia vahel, 
toimiva demokraatia ja minnalaski-
mise vahel. 

Meie siin Eestis tundume olevat 
jõuluillusiooni perioodist tasapi-
si välja kasvanud. Ootame järjest 
vähem kingitusi ja järjest rohkem 
vaatame maailma läbi täiskasvanu 
silmade. Kinke on alati vahva saa-
da, veel parem on neid teha. Aga 
kas eelseisvad jõulud peavad olema 
järjekordne üksteisele ükskõik mil-
le kuuse alla poetamise aeg? Sära-
vad ja helendavad, kaubamärkidest 
sillerdavad ostuorgiad on mulle 
ikka seostunud odavate klaashel-
mestega, mille eest väidetavalt 
omal ajal pärismaalastelt maad 
kätte saadi. Tõsi on muidugi see, 
et alati tundub väärtuslik see, mida 
endal parasjagu ei ole. Aga täiskas-
vanud riigi täiskasvanud kodanikel 
olekski ehk aeg õppida väärtusta-
ma seda, mis meil on ja mitte asen-

dama seda võltsi ja ajutisega.
Väärtuslik ongi see, mis on 

oma. Kui kolm päkapikku olid 
oma pika reisi ära teinud, tõdesid 
nad tõenäoliselt enam kui kunagi 
varem, et Präänikute maal on hea 
ja ilus elada. Ei ole midagi uut te-
gelikult ju selles, et jõulude ajal me 
ikka ja jälle peame kõige olulise-
maks oma lähedasi meeles pidada. 
Ometi kaasneb sellega mingi hüp-
nootiline kõrvaltegevus, mille käi-
gus poed tühjenevad meile vähem 
ja veel vähem vajalikest asjadest. 
Nagu ostaksime oma lähedastele 
neid viimaseid ruutmeetreid ko-
dutunnet klaashelmeste eest. Selle 
asemel, et lihtsalt üksteisele aega 
pühendada, koos olla, kuulata ja 
rääkida, püüda mõista, mis aas-
ta jooksul on juhtunud ja milline 
võiks see järgmine tulla. 

Nagu oma inimest, tuleks meil 

hinnata ka oma riiki. Oma kodu-
kohta. Sündinud armastusest ja 
saanud justkui hea kasvatuse ja 
hariduse, põrkume me riigina täna 
päriselu suurte inimeste problee-
midega ja päris eluga päris maa-
ilmas. See ei ole koht, kus hakata 
targutama, et „ma ju ütlesin“ ja 
„ise oled“ ja „ma lähen oma nurka 
ja ei mängi sinuga“. 

Selline alatoon paraku paljudest 
möödunud aasta võtmeteemadest 
kostub. Olgu jutuks pagulased, 
kooselu, hariduspoliitika, väga kii-
resti toimub üksteisele vastandu-
mine, näpuga näitamine, süüdlase 
otsimine. Teismelise emotsioonid 
prevaleerivad kaine argumentee-
ritud dialoogi üle. Kui veidi para-
fraseerida, siis me oleme kõik koos 
siia tulnud ja ainus, mis selles eta-
pis meid järgmisele aastale vaadates 
edasi aitab, on võime üksteist kuu-

lata, rääkida, mõista suuremat pilti. 
Eesti valik kuuluda Euroopa Liitu 
on olnud teadlik valik. 

Neljakesi nagu neli musketäri 
Üks Saue valla selle aasta märksõ-
nu on kindlasti olnud ühinemislä-
birääkimised. Pikad arutelud Saue 
linna ja Kernu ning Nissi valla 
rahvaesindajate, spetsialistide ja 
konsultantidega päädisid septemb-
ris ühinemislepingu teksti esialgse 
heakskiitmisega volikogude poolt. 
Aasta lõpp on olnud rahvaarute-
lude aeg. Igas vallas on toimunud 
kohtumised kodanikega, arutle-
maks ühinemise hea ja halva üle. 
Ühelt poolt muretsevad maapiir-
kondade inimesed ääremaastumise 
pärast, teiselt poolt linna ja alevi 
inimesed selle pärast, et raha läheb 
keskusest ära. Igaühel oma ja aru-
saadav mure, teisalt on ühinemas 
kõik Eesti mõttes tugevad omava-
litsused ja pole tõenäoline, et raha 
nii linnast kui maalt selle peale kor-
raga kaoks.

Järgmise aasta algamisel toi-
mub praeguse kava kohaselt juba 
ametlik rahvaarvamuse selgitamine 
kõikides nimetatud omavalitsustes. 
See saab tõenäoliseks ka määravaks 
ühinemise üle otsustamisel voliko-
gudes. Kui midagi uueks aastaks 
soovida, siis enim soovin ma meie 
kolmele vallale ja ühele linnale ning 
nende elanikele, et see ühinemine 
meie kõigi jaoks ikka teoks saaks. 
                        ****
Kahekesi. Kiiktooliga
Peale mõningast mõtisklemist hak-
kasin kiikuma. Mõte rändas ühe 
hea inimesega räägitule sellest, et 
eksimised ja läbikukkumised on 
inimlikud. Keegi pole rauast, Prää-
nikute maa päkapikud ammugi. 
Võiksime rohkem ja julgemalt oma 
lähedastega arutleda, mis ei ole 
läinud nii, nagu oleme tahtnud. 
Häbenemata kõik sellega kaasneva 
ennast läbi lastes, teiste puhul seda 
mõistes ja uusi võimalusi andes. 
Miks mitte ka võõrastele oma ko-
gemusi jagades. Sest ainult nii saab 
järgmine aasta tuua uued õnnestu-
mised ja rahulikuma meele.

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Mõnel hakkab sees kee-
rama, kui toidutaldrikul 
salat juhtumisi lihakast-
mega seguneb. Teine 
kontrollib enne magama-
minekut 8 korda, kas ära-
tuskell on ikka aktiivne. 
Kas väiksed veidrad iga-
päevaharjumused teevad 
elu keerulisemaks või liht-
samaks?

Kiiksudest 
kallutatud elu
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Lumehooaja 
põhitõed
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Ei ole eesootav talv kui-
dagi varasematest erinev. 
Küllap tuleb lumi, kül-
lap on seda vaja tõrjuda 
ning hea oleks, kui vald 
ja sauevallakad ses osas 
vastastikku mõistlikud 
oleksid.

2016. aasta 
eelarve on 
taaskord 
investeeringute 
nägu

LK 2 LK 3

Kultuurikuraasiga 
sauevallakas 
tõi kohalikule 
kontserdiskeenele 
hoovimuusika 
formaadi

LK  7

Suuremates saalides, 
laululavadel ja väljakutel 
toimub Eestimaa suvedes 
tuhandeid üritusi. Aga 
oma koduhoovi keegi 
naljalt lava püsti ei pane. 
Marko Sool pani. 

Laagri eakaim 
lasteaed saab 
uue kuue

LK 6

AASTALÕPP

Saue valla avatud 
külaväravate 
üritustesari 
pärjati Harjumaa 
Aasta Tegu 2015 
tiitliga

Aastalõpp kiiktoolis. 
Iseendaga kahekesi

ANDRES
LAISK
vallavanem

Aastalõpus on kasulik korraks kiiktoolis mõttepeatus teha, veendumaks, 
et tasakaalupunkt ikka paigas püsib
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Euroopa Liidu struktuurivahen-
dite toel muudetakse senine 
kitsaks jäänud majaosa uueks 

avaraks 8 rühmale sobivaks lasteaia-
korpuseks. Uutesse ruumidesse asuvad 
logopeedid ja eripedagoog. Lapsed saa-
vad uue loovustoa ning õpetajad õpeta-
jate toa. Ka lasteaia õueala saab värske 
kuue: uued atraktsioonid, uue õuesõp-
pe klassi, päikesekella jne.

Ehitustöödega plaanitakse algust 
teha 2016. aasta varasuvel. Olemasoleva 
vana korpuse lammutustööd toimuksid 
2016. aasta juunis–juulis. Sellel perioo-
dil on lasteaed täiesti suletud. Kuna 

Saue valla 2016. aasta eelarve eel-
nõus ületavad jooksvad tulud 
jooksvaid kulusid. Tulude ja kulu-

de vahe (põhitegevuse tulem) moodus-
tab 10% põhitegevuse tuludest, mis on 
küll madalam 2015. aasta näitajast, kuid 
on siiski igati hea investeerimisvõimeku-
se tagamiseks. 

Tavapäraselt suureneb põhitegevuse 
tulemi näitaja kevadises lisaeelarves, mil 
veelgi täpsustatakse tulusid ja kulusid. 
Pikaajalises plaanis ja kooskõlas kehtiva 
eelarvestrateegiaga on eesmärgiks, et 
põhitegevuse tulem oleks ca 16% eel-
arve põhitegevuse tuludest. See tagaks 
tulevikus vallale võimekuse kasutada 
maksimaalselt ära seaduses lubatud ne-
tovõlakoormuse piirmäära. Võrreldes 
varasema aastaga on tulem langenud, 
kuna oleme tulusid prognoosinud eel-
arve strateegiaga võrreldes madalamaks, 
kuid pidanud vajalikuks jätta kulude kas-
vu eelarvestrateegiaga kavandatud tase-
mele – osalt alalhoidlikkusest.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse ük-
suse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) 
koosneb eelarve põhitegevuse tulude, 

põhitegevuse kulude, investeerimistege-
vuse, finantseerimistegevuse ja likviidse-
te varade muutuse eelarveosast. Sellest 
jaotusest lähtuvalt on järgnevalt toodud 
ka ülevaade 2016. aasta kinnitamisele 
minevast eelarvest.

Põhitegevuse tulud suurenevad
Saue valla 2016. aasta eelarve põhitege-
vuse tulude maht on planeeritud sum-
mas 12,35 mln eurot – seda on 3,6% 
rohkem kui 2015. aasta lisaeelarves.

Tavapärastest tuludest suureneb 
absoluutsummas enim tulu tulumak-
sust. Tulumaksu-tulu planeerimisel on 
aluseks võetud rahandusministeeriumi 

nominaalpalga kasvu prognoosist kon-
servatiivsem eeldus. Tulumaksu-tulu 
planeerimisel on arvestatud ka maksu-
maksjate arvu kasvuga, mis põhineb ot-
seselt elanike arvu kasvul.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 
vähenevad eelarve järgi kuni 14%. Vä-
henemise põhjuseks on vallavalitsuse all-
asutuse, Harku hooldekodu sulgemine 
uuest aastast. 

Põhitegevuse kulu kasvu tingib üldi-
ne hinna- ja palgatasemete tõus 
Saue valla 2016. aasta eelarve põhite-
gevuse kulude maht on 11,09 miljonit 
eurot, võrdluseks oli 2015. aasta lisaeel-
arves see näitaja 10,25 miljonit eurot. 

Põhitegevuse kulude kasvul on ob-
jektiivsed põhjused. Nimelt on eelar-
ve eelnõusse planeeritud pedagoogide 
palgafondi tõus 5%. Palgatõusu täpne 
realiseerimine sõltub riigieelarve ha-
riduskulude jaotusest, mille Vabariigi 
Valitsus kinnitab eeldatavasti uue aasta 
veebruari esimestel päevadel. Ka tõuse-
vad vallavalitsuse ning allasutuste (s.h ka 
Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ) 
personali palgafondid küll varieeruvalt, 
kuid üldiselt ca 5% võrra. Seejuures tu-
leb täpsustada, et allasutuste palgafon-
dide lõplik jaotus jääb allasutuse juhtide 
otsustada. Seega saabub lõplik selgus 

• Saue valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine 
• Saue valla teede kohalike teede nimekirja võtmine ning 
teeregistri andmete täiendamine 
• Laagri alevikus asuva Veskitammi tn 30 kinnisasja äralõi-
ke omandamine 
• Laagri alevikus asuva Sillanurga kinnisasja äralõike oman-
damine 
• Valingu külas asuva Ööbiku tee 1 kinnisasja äralõike 
omandamine 
• Valingu külas asuva Lubjaahju kinnisasja äralõike oman-
damine 
• Valingu külas asuva Hoidla kinnisasja äralõike omanda-
mine 
• Saue vallas Alliku külas asuva Vana-Tammemäe kinnisasja 
äralõike omandamine 
• Haldusülesande täitmiseks volitamise ja volituse andmi-
se halduslepingu muutmine

Volikogus 26. novembril
FINANTS

2016. aasta eelarve 
on taaskord 
investeeringute nägu
Traditsiooniliselt esitab vallavalitsus uue aasta esimesele 
volikogu istungile vastuvõtmiseks algava aasta eelarve. Kuna 
eelarvet loetakse volikogus kolm korda, andis vallavalitsus 
eelarve projekti volikogule üle novembrikuu istungil. Kuigi 
põhimääruse kohaselt saab olulisi muudatusettepanekuid 
eelarvesse teha veel ka teisel eelarve lugemisel, saab siiski juba 
praegu näha, mis nägu eelarve tuleb. 

MARGUS 
RANDMA
rahandusosakonna 
juhataja

SAUE VALLA JA LINNA 
NING KERNU JA NISSI 
VALDADE ÜHINEMIS-
LÄBIRÄÄKIMISTE 
AVALIK ARUTELU

14. detsember kell 19.00 

SAUE VALLA 
KULTUURIKESKUSES LAAGRIS

Arutelul tutvustatakse 
läbirääkimiste senist käiku ning 

ühinemislepingu mustandit, 
vestlusringi käigus on kõigil 

võimalik ühinemisküsimuses 
arvamust avaldada.

• Saue linna ja Välja elurajooni vahelise 
kergtee ehitamine

• Urda jaama juurdepääsude ja 
jalgrattaparkla rajamine Laagris

• Jõekääru pargi valmimine ja uued 
sillad Laagri avalikus vaates

• Robootikaringi käivitamine Laagri 
Koolis ja Tuleviku lasteaias

• Külaväraravate projekt  - ülevallaline 
suvekohvikute ja külade tutvustamise 
üritus

• Saue valla mõisate tuur ja mõisate 
raamatu väljaandmine

• Tasuta vallasisene rongisõit

• Ääsmäe külaplatsi valmimine koos 
turnimislinnakuga

• Karavanipargi valmimine

• Saue valla lasteaedade kevadine 
ühistantsupäev

Hääletada saab läbi Facebooki ja 
Saue valla kodulehe ning vallamajas ja 

raamatukogudes.
Hääletamine kestab 1. jaanuarist 1. 

veebruarini. Võitja kuulutatakse välja Eesti 
Vabariigi aastapäeva peol.

TEE OMA VALIK „SAUE 
VALLA AASTA TEGU 2015“ 
NOMINENTIDE HULGAST

Laagri eakaim lasteaed saab uue kuue
Pääsküla jõe kaldal on juba pea 47 aastat tegutsenud Laagri laste-
aed. 2017. aastaks peaks lasteaia vanem osa sündima täiesti uuena. 

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

Kuna väljaminekud 
investeeringuteks on 
suuremas summas kui 
põhitegevuse tulem, on 
2016. aasta investeeringute 
katteallikaks põhitegevuse 
tulemi kõrval ka 
laenuvahendid.
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Nõmme linnaosas Kadaka 
puiesteel asub Nõmme 
Lastekaitse Liidu Lasteabi 

Keskus. Vabaühendus tegeleb mit-
me projektiga, neist staažikaim on 
lastehoid, mis omakorda kasvas 
välja laste mängu uurimisest ning 
erivajadustega lastele mänguasjade 
disainimisest. Oleme aastaid uuri-
nud väikeste mängijate omavahelisi 
suhteid ning mänguasjade kasutus-
võimalusi õppevahendina. Terapeu-
tilised mänguasjad aitavad lapsel 
mängust rõõmu tundes puudest 
tulenevaid takistusi ületada ning 
tüütuid füüsilisi harjutusi mänguli-
semaks muuta.

Võimalus erivajadustega lastele
Lastehoiu arendavad tegevused on 
mängulised ning arvestavad lapse 
isikupära. Meie hoius saavad edu-
kalt hakkama nii liikumispuudega 
lapsed kui ka need, kel on tähele-
panu- või käitumishäire. Kõik ini-
mesed on omal moel andekad ning 
erilised, lastehoiu roll on lapse aren-
guks sobivate tingimuste loomine. 
Julgustame ka erivajadustega laste 
vanemaid lapsi meie hoidu tooma, 
et kõik emad, kes seda soovivad, 
saaksid rahuliku meelega tööle 
naasta. 

Iga päev kuulame ja kõneleme, 
võrdleme ja arvutame, uurime ning 
vaatleme, kujutleme ja kujutame, 
laulame, tantsime, võimleme, joo-
nistame, voolime ja rebime, sest va-
rajane lapseiga on õppimiseks parim 
aeg. Alusharidus on kõigi järgneva-
te haridusteede vundament. Meie 
lastehoid järgib alushariduse õp-
pekava. Muusikatundides, mis toi-
muvad kord nädalas, saavad lapsed 
tuttavaks erinevate pillidega nagu 

klaver, akordion, kitarr, kannel ning 
rütmipillid ja mõistagi õpivad nad 
laulma-tantsima.

Lastehoius käivad lapsed kolmes 
vanuserühmas: noorimas kaheaas-
tased, keskmises rühmas kolme-
nelja-aastased ning suurte rühmas 
koolieelikud. Igas kümnelapselises 
rühmas on paar-kolm kohta ka 
erivajadustega lastele, tegu on sobi-
tusrühmadega. Lastel on palju te-
gutsemisvõimalusi nii siseruumides 
kui ka õuealal oma mänguväljakul. 
Lastehoius on meie põnnidel kaks 
karvast sõpra: kass Kamilla ja koer 
Lester. Koer on veel kutsikaohtu 
ja omandab usinasti oskusi, et end 
teraapiakoerana tõestada. Kontakt 
loomaga on oluline erivajadustega 
laste arengus.

Lastehoiust alguse saanud sõp-
russidemeid aitab säilitada suvine 
talulaager. Igal suvel, augustikuu 
alguses, veedavad lastehoiu suure-
mad lapsed ning meie vilistlased 
toreda nädala liidu talus Märjamaa 
vallas. Laagrilapsed ööbivad sajan-
divanuses renoveeritud rehielamus 
ja taastatud aidamajas. Talupro-
jekt on lastehoiuga seotud, sest 
lastehoiulaste toidulauale jõuavad 
moosid, mahlad, marjad, puu– ja 
köögiviljad, mis on meie endi kas-
vatatud. Lastehoiu toit valmib meie 
oma köögis. Reedeti on lastehoius 
küpsetamise päev.

440 000 350 000 350 000 160 000 150 000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Laagri Lasteaiale uue korpuse ehitamise omafinantseering

Valla põhiteede ja tänavate mustkatte alla viimine lähtuvalt arengukavas sätestatud prioriteetidest
ning teehoiu vajadustest

Ääsmäe Põhikooli staadioni ehitamine

Kergliiklusteede ehitus

Laagri Kooli kõrval asuvale maa-alale koostatud detailplaneeringu elluviimiseks vajaliku sõidu- ja
kõnniteedevõrgustiku väljaehitamine

Lastehoid eri-
vajadustega lastele

HARIDUS

Nõmme Lastekaitse Liidu Lasteabi Kes-
kuse lastehoius saavad edukalt hakka-
ma nii liikumispuudega kui ka tähele-
panu ning käitumishäirega lapsed, sest 
väikestes rühmades jagub märkamist 
ning hoolt igale lapsele.

KÄRT MERE
Nõmme Lastekaitse 
Liidu Lasteabi 
Keskuse juhatuse 
esimees

töötasude tõusu osas eeldatavasti 
uue aasta esimestel kuudel. Eelarve 
ei ole otseselt töötasude tõusu keh-
testav dokument, aga loob selleks 
võimalused. Eelarve erinevate te-
gevusalade kulude proportsioonid 
võrreldes eelmise aastaga oluliselt 
ei muutu.

Investeeringute võiduajamises 
on esikolmiku vahel tihe rebimi-
ne – juhivad taas investeeringud 
haridusse
Eelarve üheks tähtsaimaks osaks 
on investeerimistegevus, mis on 
koondmahult 2016. aastal väiksem 
kui 2015. aastal.

Saue valla investeeringute maht 
kokku on 2016. aastal 2,86 miljo-
nit eurot (2015. aastal 3,57 miljo-
nit eurot). Sellest suurim osa (0,88 
mln) läheb haridusse, järgnevad 
investeeringud teede ja parklate 
ehitamisse (0,86 mln) ja seejärel 
investeeringud keskkonnakaitsesse 
(0,70 mln). Neist viimane hõlmab 
omakorda poole ulatuses investee-
ringuid vee- ja kanalisatsiooni-ta-
ristusse ning teise poole ulatuses 
investeeringuid avaliku ruumi par-
kide, mängu- ja spordiväljakute 
jms väljaehitamiseks. Hariduse 
valdkonna investeeringutest on sil-

mapaistvaim Laagri lasteaiale uue  
korpuse ehitamine. Projekti omafi-
nantseeringu maksumuseks on 440 
000 eurot, toetusraha lisandub aga 
1 050 000 eurot. Ka on eelarves 
hariduse edendamiseks ette nähtud 
350 000 eurot Ääsmäe põhikoo-
li juurde uue staadioni ehitami-
seks. Nimetatud kolm suuremat 
koondtegevusala moodustavad 
investeeringute mahust 85%. In-
vesteerimistegevuse väljaminekute 
tasakaalustamiseks on investeeri-
mistegevuse sissetulekutena pla-
neeritud 600 000 eurot kinnistute 
müügist ja tulu mõnedest toetus-
meetmetest.

Investeeringud on võimalikud 
võlakoormuse suurendamisel
Kuna väljaminekud investeerin-
guteks on suuremas summas kui 
põhitegevuse tulem, on 2016. 
aasta investeeringute katteallikaks 
põhitegevuse tulemi kõrval ka lae-
nuvahendid. Samas on vaja maksta 
tagasi ka juba võetud lae-
nusid. Netopositsioonis 
suurenevad 2016. aastal 

valla võlakohustused ca 1 mln eu-
rot. Likviidsete vahendite jääk ka-
tab käibevahendite vajaduse, kuid 
suuri varusid ei teki. Eelnevat ar-
vesse võttes on netovõlakoormuse 
tase 2016. aasta lõpuks ligikaudu 
50% põhitegevuse tuludest.

Sarnaselt 2015. aastaga saab 
2016. aasta eelarve olema tugev ja 
suuri tegusid soosiv.

hetkel käib veel projekteerimine 
ja me veel väga täpselt ei tea, kui-
das tööd käivituvad/edenevad, siis 
tõenäoliselt alustaks lasteaed tööd 
augustis.

Ehituse ajal on lasteaia hoole-
kogu ja töötajaskonna ettepane-
kul kavandatud korraldada lasteaia 
töö praeguse „uue osa“ ruumides. 
Kaks rühma jätkavad tööd ole-

masolevates rühmaruumides ning 
ajutiste rühmaruumidena võetakse 
kasutusele võimlemis- ja muusika-
saal. Muusika- ja liikumistunnid 
kohaldatakse ümber nii, et need 
toimuksid rühmaruumides. Igas 
rühmas töötaksid lastele täienda-
va turvalisuse tagamiseks iga päev 
korraga kaks õpetajat (tavapärase 
ühe asemel) ja üks õpetaja abi, kaks 

õpetaja abi tegeleksid lisaks toeta-
vate tegevustega, näiteks rühma-
ruumide päevane koristus. Lasteaia 
personal on plaaninud koos laste-
ga väga palju õues viibida, lapsed 
käiksid jalutamas ja Jõekääru par-
gis mängimas.

Lisaks on ehitusprotsessist tu-
lenevalt kavandatud samaaegselt 
Laagri kooli sügisese ja talvise 
koolivaheajaga lasteaia töö katkes-
tused, need on vajalikud ehitajale 
tööde teostamiseks, mis tekitavad 
suuremat müra või on muul põh-
jusel soovitavad teostada ajal, mil 
ehitusala läheduses (ka suletud 
ruumides) lapsi ei viibi. Ehk siis on 
Laagri lasteaed tuleval aastal sule-
tud Laagri kooli sügisese ja talvise 
koolivaheaja ajal.

Loodame lapsevanemate mõist-
vale suhtumisele ning oleme kind-
lad, et valmiv lasteaiamaja on ajuti-
si ebamugavusi väärt.

NÕMME LASTEKAITSE 
LIIDU LASTEABI KESKUSE 
LASTEHOID ASUB 
PÄÄSKÜLAS KADAKA 
PUIESTEE 89. 
Lisainfot leiab Nõmme 
Lastekaitse Liidu kodulehelt: 
www.nommelkl.ee.
Vanema omaosalus on 70 
eurot kalendrikuus. 
Raske või sügava puudega 
lapse kohamaksumuse katab 
Saue vald täies mahus.

2016. AASTA VIIS SUURIMAT INVESTEERINGUT

440 000 350 000 350 000 160 000 150 000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Laagri Lasteaiale uue korpuse ehitamise omafinantseering

Valla põhiteede ja tänavate mustkatte alla viimine lähtuvalt arengukavas sätestatud prioriteetidest
ning teehoiu vajadustest

Ääsmäe Põhikooli staadioni ehitamine

Kergliiklusteede ehitus

Laagri Kooli kõrval asuvale maa-alale koostatud detailplaneeringu elluviimiseks vajaliku sõidu- ja
kõnniteedevõrgustiku väljaehitamine



KoduvaldNR 12
DETSEMBER 2015 SAUE VALLALEHT4 

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.11.2015 
korraldusega nr 886 Laagri alevi-
kus Pajude pst 5 (katastritunnus 
72701:005:2670, suurusega 3 223 m², 
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnis-
tu ja lähiala detailplaneeringu. Paju-
de pst 5 kinnistul asub 17 korteriga, 
1971. aastal rajatud 2 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega korterelamu, 
ehitisaluse pinnaga kokku 460 m², 
kõrgusega maapinnast 8,1 m.  Detail-
planeeringuga kavandatakse olemas-
olevale korterelamule kuni ühe täiskor-
ruse pealeehitamist ning korterelamu 
rekonstrueerimist, kõrgusega maa-
pinnast katuseharjani kuni 12,0 m, ka-
tusekaldega 0-15 .̊ Korterelamu laien-
damist (pealeehitamist) planeeritakse 
kuni 5 uue korteri tarbeks. Maksimaal-
ne täiskorruste arv on ette nähtud kuni 
3 korrust. Lisaks on detailplaneeringu 
eesmärgiks üldiste maakasutustingi-
muste määramine ja heakorrastuse, 
parkimise, juurdepääsude ning tehno-
võrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeringuga määra-
takse lisaks ehitusõigus ühe kuni 1-kor-
ruselise abihoone rajamiseks. Planee-
ritav maa-ala asub Laagri keskuses 
ning põhja -ja idapoolt piirneb kinnistu 
Tallinna linna halduspiiriga (Nõmme 
linnaosa). Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud korterela-
mumaa.

Saue Vallavalitsus kehtestas 1.12.2015 
korraldusega nr 928 Alliku küla Koru 
(katastritunnus 72701:001:1118, siht-
otstarve maatulundusmaa 100%, 
suurusega 65,35 ha) kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu. Planeeringu-
ga kavandatakse ca 73 ha suurusele 
maa-alale elamurajooni rajamist. Pla-
neeritav maa-ala asub Laagri aleviku 
vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist 
ca 1 km kaugusel. Planeeringuala piir-
neb läänest Pääsküla jõega ja põhja-
poolsesse külge jääb Kotka elamura-
joon, lõunast maatulundusmaadega, 
mis on osaliselt hoonestatud ja idast 
11401 Laagri-Harku teega (Instituudi 
teega) ning Veskimöldre elamurajoo-
niga. Uue planeeringu lahendusega 
kavandatakse kehtiva detailplanee-
ringu uuendamist, sh muuta osaliselt 
kehtiva 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. 
Planeeringus tagatakse haljaskoridor, 
mis kulgeb piki jõe äärt ja 70-80 m 
laiusena territooriumi keskosa läbiv 
haljaskoridor, mis ühineb Harku-Laagri 
maantee ja Alliku küla rohekoridoriga. 
Planeeritava maa-ala ümbruses on 
väljaehitatud tänavate võrgustik, mis 
tagab hea ühenduse Laagri aleviku ja 
Tallinna linnaga. Planeeritava maa-ala-
ga külgneb 11401 Laagri-Harku teega 
ning alasse lõikub perspektiivne Juu-
liku-Tabasalu ühendustee lõik (Laagri 
ümbersõit). Ühendustee tehniline pro-
jekt „Juuliku - Tabasalu tee ühendus-
tee lõigus kõrvalmaantee 11184 Alliku- 
Laagri- Hüüru kuni Instituudi tee“ on 
koostatud 2013. aastal ning projekti 
realiseerimiseks on eraldatud Koru 
kinnistust transpordimaa krunt (Juu-
liku-Tabasalu tee L15, suurusega 3,33 
ha). Detailplaneeringus on Juuliku- Ta-
basalu ühendustee tehnilise projekti 
lahendust muudetud – ühendusteelt 
on kavandatud täiendav juurdepää-
sutee Koru kinnistule (parempööre 
sisse-välja), parempööre Instituudi tee 

ja ühendustee vahelistele kruntidele, 
kergliiklejate ületus (jalakäijate tunnel), 
bussipeatused ning ette on nähtud lik-
videerida ajutine juurdepääs Koru tn 
6a kinnistule. Juurdepääsu likvideeri-
mine toimub peale detailplaneeringu 
kohaste teede väljaehitamist, taga-
des juurdepääsu kvartalisiseste teede 
kaudu. Lisaks juurdepääsule Juuliku-
Tabasalu ühendusteelt on detailpla-
neeringus kavandatud moodustatud 
kruntidele täiendavad juurdepääsud 
Uuetoa teelt, Saueaugu teelt ja Kauri 
teelt. Mitmete juurdepääsude kavan-
damine vähendab ja hajutab nii ole-
masolevate elamukvartalite tänavate 
liikluskoormust kui ka riigimaantee 
liikluskoormust riigimaantee ja planee-
ritud tänavate ristmikel. Tänavavõrgus-
tiku juurde ja pargialadele on planee-
ritud kõnniteed. Lõplik liikluskorraldus 
täpsustatakse ehitusprojektis. Tänava 
maa-alade laiused on planeeritud pii-
savaks, mis võimaldab perspektiivis 
kavandada ühistranspordipeatusi. Pla-
neeringu koostamisel on arvestatud 
Saue valla uues üldplaneeringu ja Har-
jumaa kergliiklusteede teemaplanee-
ringu kohase prioriteetsusastme kerg-
liiklustee rajamisega, mis võimaldab 
ühendada omavahel planeeritavaid 
ja olemasolevaid kergliiklusteelõike. 
Kergliiklustee hakkab kulgema Laagri-
Padula-Saue kergliiklusteelt üle Koru 
tn silla Koru planeeringualale ja seejä-
rel Kotka tee elamupiirkonda. Planee-
ritud ala ulatuses tuleb projekteerida 

kergliiklustee laiuseks 3,5 meetrit. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 1.12.2015 
korraldusega nr 927 Vanamõisa küla 
Rõika tn 7a, Viirpuu tee 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Viirpuu 
tee L1 kinnistute ja lähiala detailpla-
neeringu. Detailplaneeringuga ka-
vandatakse kinnistud kruntida 22-ks 
elamu-, tootmis- ja transpordimaa 
sihtotstarbega krundiks, millest 5 
krunti kavandatakse üksikelamute ja 
abihoonete rajamiseks, 14 elamumaa 
krunti kahe korteriga elamute ja abi-
hoonete rajamiseks, 1 transpordimaa 
krunt juurdepääsutee rajamiseks ja 2 
tootmismaa krunt alajaama ja pumpla 
tarbeks. Lahendatud on juurdepääsu-
teed ning kruntide tehnovarustus, esi-
tatud servituutide vajadus, määratud 
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 
Täiendavalt on planeeritud planee-
ringuala põhjapoolsesse külge, 11186 
Tutermaa-Vanamõisa tee äärde pla-
neeritud parkimisala 28 autole. Parkla 
jääb teenindama eelkõige Tutermaa-
Vanamõisa tee ääres asuva Vanamõisa 
Vabaõhukeskuse külastajaid. Planeeri-
tud on kergtee planeerigualalt Rõika 
tänavale. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalal. Pla-
neeringuala piirneb põhja poolt 11186 
Tutermaa-Vanamõisa teega ja ida-
kirde poolt Vanamõisa külakeskuse 
tiheasutusalaga. Planeeritava maa-ala 
suurus on kokku ca 5,0 ha

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS JA DETSEMBRIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD: 

Saue Vallavalitsus korraldab 
21.12.2015 algusega kell 16.00 Saue 
Vallavalitsuse ruumides volikogu saa-
lis (Veskitammi 4, Laagri alevik) Alliku 
küla Kurrajõe kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu avaliku arutelu. Detail-
planeeringuga kavandatakse kinnistu 
jagada 22-ks elamu-, tootmis-, trans-

pordi-, maatulundus- ja sotsiaalmaa 
(üldkasutatava maa) sihtotstarbega 
krundiks, millest 17 krunti kavanda-
takse üksikelamute ja abihoonete 
püstitamiseks, 3 transpordimaa krunti 
juurdepääsude tagamiseks, 1 toot-
mismaa krunt alajaama tarbeks, üks 
üldkasutatava maa sihtotstarbega 

krunt, mis jääb haljasalaks ning üks 
krunt jääb jätkuvalt maatulundusmaa 
sihtotstarbega. Elamumaa kruntidele 
on lubatud ühe üksikelamu ning kahe 
abihoone rajamine. Saue valla üld-
planeeringu kohaselt asub detailpla-
neeringuks taotletav maa-ala osaliselt 
tiheasustusalas (Kotka tee elamupiir-

konnas). Kurrajõe kinnistu detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku toimu-
mise ajal (10.11.2015 kuni 24.11.2015) 
esitati detailplaneeringu kohta vastu-
väited ja ettepanekud. 
Saue valla territooriumil novembris 
2015 detailplaneeringuid ei algata-
tud. 

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

Lähemat informatsiooni saab planee-
ringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU 

Urda jaama parkla sai loo-
dud selleks, et pakkuda 
vallaelanikele mugavaid 

ühistranspordilahendusi ning par-
gi ja reisi võimalust. Veel sügisel 
oli Urda raudteejaama tagune ala 
kasutu tühermaa. Täna leiab sealt 
korraliku katusealusega jalgratta-
parkla, kus kohti 12 Bikeep tüüpi 
velolukustajale, otse selle ees on 
ka kaamera, et kurikaelte näppe 
ratastest eemal hoida. Lisaks on 
autoparkla 20 masinale, väike bus-
sipeatus ja kolm betoonist male-
kabelauda ooteaegade täitmiseks. 
Tähelepanu väärivad ka parklasse 
paigutatud valgustid. Tegemist on 
säästlike LED-lampidega, aga di-
sainilahendus on spetsiaalselt Saue 

valla tarvis loodud, valgustid mee-
nutavad oma kujult nõtkeid puu-
võrseid, olles täitsa omaette kujun-
duselemendid.

Urda jaama parkla valmimine on 
osa terviklikust ühistranspordi ka-

sutamise soodustamise kavast. Juba 
septembrist saavad sauevallakad 
sõita valla piires tasuta ja väljaspool 
valda soodsamalt Elroni rongides. 
Esimestel kuudel on soodussõidu 
kasutus kasvanud jõudsalt 3000 

reisilt 4000-le. Nüüd on saueval-
lakal lisavõimalus siduda oma iga-
päevane logistika lahti ummikutest 
maanteedel ja jätta ratas või auto 
mugavalt Laagrisse, kasutades linna 
jõudmiseks rongi.

Pikeneva 112 bussiliini graafiku 
koostamisel on arvestatud talvise 
rongide sõiduplaaniga ning jäetud 
endiseks populaarsemate väljumis-
te ajad. Ühtlasi on võimalik Koidu 
külast pääseda bussiga Laagri kes-
kusesse ja Haaberstisse ning soovi 
korral ümber istuda Balti jaama 
suunduvale rongile. Liin 112 kuu-
lub Tallinna ja Harjumaa ühtsesse 
piletisüsteemi ning täispilet Koidu 
külast Haaberstisse maksab 1.60 
eurot ning Laagri keskusesse 90 
senti.

Lisainfo: 
http://www.harjuytk.ee/
piletite-hinnad 

Jäätmeveost 
vabastatud peavad 
20. jaanuariks 
esitama kirjaliku 
kinnituse

Saue Vallavalitsus ootab jäätme-
valdajatelt, kes on saanud jäät-
meveost vabastuse, kirjalikke 

kinnitusi hiljemalt 20. jaanuariks. See 
hõlmab ka suvilaid, kuhu on taotle-
tud perioodilist vabastust talvepe-
rioodiks.

Vastavalt jäätmeseadusele § 69 
lõikele 5 tuleb jäätmevaldajal, kes 
on korraldatud jäätmeveoga ajutiselt 
mitteliitunuks loetud, järgmise aasta 
20. jaanuariks esitada kohaliku oma-
valitsuse üksusele kirjalik kinnitus sel-
le kohta, et kinnistul ei ole eelneva 
aasta kestel elatud või kinnistut ei ole 
kasutatud. 

Kirjalikke kinnitusi  saab saata nii 
e-posti teel (info@sauevald.ee) kui 
ka tavaposti teel Saue Vallavalitsuse 
aadressile. Kirjaliku kinnituse vorm 
on leitav Saue valla kodulehelt www.
sauevald.ee > Keskkond > Avaldu-
sed ja blanketid > Korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks loetud jäät-
mevaldaja kirjalik kinnitus.

Vabastuse saanud jäätmevalda-
jad, kes ei esita 20. jaanuariks kirja-
likku kinnitust, loetakse korraldatud 
jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist 
arvates.

Plaani kohaselt hakkab 4. jaanuarist bussiliin 112 sõitma Laagri keskusest edasi 
Koidu küla ja hiljuti valminud Urda Jaama bussipeatustesse. 

Bussiliiklus jõuab Urda jaama 
ja Koidu külla

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Uus Urda jaama parka koos bussipeatusega
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Lumehooaja põhitõed

Vallamaja on korraldanud lumetõrje 
kõikidel vallale kuuluvatel avalikel 
teedel ja kõikidel erateedel, mille 

kohta on sõlmitud tee avaliku kasutuse le-
pingud. Kuna teehooldeleping senise part-
neri OÜ-ga Kalsep kehtib kuni 2016. aasta 
aprillini, on tegijatel teekond teada ja eel-
miste aastate kogemus olemas, nii et suure-
maid probleeme ei tohiks tekkida. 

Esimeses järjekorras puhastatakse põhi-
lised valda läbivad avalikud teed ning need 
teed, kus liigub ka koolibuss. Kõikide ava-
like põiktänavate puhastusega tegeletakse 
järk-järgult 12 tunni jooksul peale tuisu 
või lumesaju lõppu ning seejärel alustatak-
se avalduse alusel teenuse saajate sissesõitu-
de lükkamist. Enne suurt talve veel mõned 
olulised meeldetuletused.

Tehnilistest nõuetest elamute  
juurdepääsuteedel
Teenuse saamine eeldab eraomaniku isiklik-
ku panust: teeservad, kraavid ja muud ohud 
peavad olema tähistatud, nii et pimedal ajal 
ja lume paksusest hoolimata on tee asukoht 
visuaalselt määratav, tee kõrval ja lõpus on 
koht, kuhu lund lükata, lume raskuse all tee-
le kaarduvad oksad on eemaldatud ja traktor 
pääseb takistusteta läbi. Kui tingimused ei 
ole täidetud, on lume lükkajal õigus jätta 
need kinnistud teenindamata. Seega vaada-
ke koju sõites oma tee kriitilise pilguga üle ja 
võtke vajalikud tööd veel enne sügava talve 
saabumist ette.

Teeäärsete kivide eemaldamisest
On arusaadav, et suvel soovitakse kaitsta 
teeäärse haljastuse säilimist, kuid selline 
tegevus ei ole talvisel ajal põhjendatud. Nii 
tiheasumis kui ka hajaasustuses peavad ki-
vid olema tee servast 1,5 meetri kaugusel. 
Tegelikult ongi nii, et inimesed võitlevad 

küll teega külgneva haljasala säilimise ni-
mel, kuid seavad oma mitteseaduspärase 
tegevusega (s.o suurte kivide paigutus tee 
serva lähedale) ohtu teiste liiklejate ohutuse. 
Inimesed, palun saage aru, et kivide eemal-
damine on vajalik tegevus ja enne lume saa-
bumist on kive oluliselt lihtsam tee servast 
kaugemale nihutada – seega palume seda 
aegsasti teha. 

Tasuta talvine teehooldus avalduse alusel
Endiselt on võimalik esitada hajaasustuse 
elanikul avaldus, et saada oma maja sissesõi-
duteele tasuta talihooldust. Teenuse saamise 
eelduseks on registrijärgne sauevallakastaa-
tus, aga samas tuleb seda majapidamist ka 
reaalselt elukohana kasutada. Infoks nende-
le, kes on juba eelneval aastal avalduse teinud 
ja mõtlevad, kas vaja uus avaldus teha, siis 
teadke, et hetkest, mil teie tee osas teenus 
rakendus, kehtib avaldus kuni 4 aastat. Ta-
suta lumetõrjeteenuse osutamist alustatakse 
12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju 
lõppemist, juhul kui lumekihi paksus üle-
tab 20 cm. Teenus ei sisalda libeduse tõrjet, 
lume laadimist ja äravedu, vaid keskendub 
erakorralistele lumeoludele.

Tegijal juhtub
Tegijal juhtub ja juhtuda võib ka sahame-
hel, kui ta lund lükates kogemata kriimustab 
kellegi autot või sõidab puruks kellegi aia. 
Selliste juhtumite korral palume toimunu 

korrektselt fikseerida ning informeerida 
piirkonna lumetõrje juhti, kuna ettevõte 
vastutab ja sõidukid on kindlustatud. Prob-
leemide korral võib teavitada ka vallavalit-
sust. 

Kuidas käituda suurte lumeolude korral?
Kui näete ilmaennustusest, et tuleb tugev 
lumetorm ja halvad ilmastikuolud, siis:

1. Ärge parkige oma autot avalikule sõi-
duteele, kuna parkivad autod takistavad 
saha liikumise teekonda ning parkiv auto 
tähendab kogu tänava lumetõrje teenuse 
katkemist, samuti võib sahk kogemata autot 
vigastada.

2. Kui näete, et riigi kõrvalmaantee on 
niivõrd paksu lumekihi all, et on oht tee-
le kinni jääda, siis lükake oma sõit edasi ja 
teavitage maanteeinfot, et olete lumevangis, 
sest kui jääte kinni suurte lumeoludega suu-
re tähtsusega tee keskel, ei pääse sahk teist 
mööda ja kogu piirkonna elanikud jäävad 
pikaks ajaks lumevangi. 

TEED JA TÄNAVAD

Ei ole eesootav talv kuidagi varasematest erinev. Küllap tuleb lumi, küllap 
on seda vaja tõrjuda ning hea oleks, kui vald ja sauevallakad ses osas 
vastastikku mõistlikud oleksid.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

VALLA TEEDE HOOLDAJA JA 
VASTUTAV ISIK:
Vallas teeb lumetõrjetöid OÜ 
Kalsep. 
Meister Kalle Muhel, telefon 
5135 136, e-post lumi@kalsep.ee. 
Riigimaanteede hooldeküsimustes 
pöörduda otse maanteeinfosse 
telefonil 1510.

LUME JA LÖRTSI EEMALDAMINE SÕIDUTEELT (TUNDIDES)

Laagri, Alliku, Koidu, 
Hüüru ja Vatsla põhijao-
tustänavad

8 (*raskete ilmastikuolude rakendudes määrab teeoman-
ik igakordselt hooldustsükli aja pikenemise tähtaja)

Valla kõikides külades 
ja ka Laagris jaotus- ja 
kõrvaltänavad

12 (*raskete ilmastikuolude rakendudes määrab teeo-
manik igakordselt hooldustsükli aja pikenemise tähtaja)

Erateed avalduse alusel 
(Saue valla elanik)

Alustatakse 12 tunni jooksul ja lõpetatakse 36 jooksul 
pärast lumesaju või tuisu lõppemist (rasketehnika kasu-
tamisvajaduse korral pikeneb tähtaeg 96 tunnini).

Aiandusühistute teed
Alustatakse 12 tunni jooksul ja lõpetatakse 36 tunni 
jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist.

SAUE VALD 
Valla keskväljaku jõulupuu kultuuri-
keskuse uuendatud pargis on tuledes 
ja detsember võib tulla. Looduslik ja 
igihaljas. Olgu see väljak selle aas-

ta kingituseks kõigile vallaelanikele, loodetavasti 
saab omaks. Selle puu juures on vähemalt järgmi-
sel kuul kohtumispaik.
 

MALA LUMI 
See kuusk võiks jäädagi meie valla 
jõulupuuks. Park on vahva ja üldse nii 
tore on siin vallas elada.
 
SAUE VALD 
Ju ta jääbki, kui omaks võetakse. Nii 
oli parki kavandades vähemalt plaa-
nis.
 
DIANA POUDEL 
Tegelikult oleks tore, kui tekiks tradit-
sioon, et uue aasta ööl kuuse ümber 
saab tuttavatele head uut soovida...

EVELIN OLEN 
Väga lahe ja tore üllatus meile kõigi-
le... nii vallakatele kui külalistele! Oma 
silm on kuningas J
 
EVELIN KÜÜTS 
Väga uhke, tuleb oma silmaga üle 
vaadata!

 
KAI KLEIN 
Väga lahedad muusikariistad J
  

KAIRET MOISTUS 
Suur tänu! Nii tore on olla sauevalla-
kas! Meie vald on nii kauniks tehtud! :)

 

Sauevallakas 
Facebookis

KUI JÕULUKUUSE 
TÖÖ SAAB TEHTUD…
…toome need Jõekäääru parki ja süü-
tame laupäeval, 9. jaanuaril kell 16 ühe 
sooja ja toreda lõkke!
Sauevallakad saavad oma jõulukuuski 
tuua alates 2. jaanuarist Laagri alevikus 
asuvasse uude Jõekääru parki sealsele 
lõkkeasemele. 
Kui kuusk toas 9. jaanuarini kaunis 
püsib, saate laupäevahommikul ühes-
koos ehted ära võtta, siis kuuse kelgule 
panna, kell 15 tulla kogu perega kultuu-
rikeskusesse kuulama meesansamblit 
Vikero ning siis kell 16 tulla Jõekääru 
parki lõket tegema. Lõkkeplatsi juures 
pakume ka mõnusat sooja jooki.
Ilusat saabuvat jõuluaega!
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Ühelt poolt annab see vallale 
võimaluse adekvaatsemalt 
planeerida kohalikku elu-

korraldust, olgu selleks teede kor-
rashoid ja koolikohad, sotsiaalabi 
või kultuurikorraldus. Kui on teada 
potentsiaalsete kasutajate 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. 

Sissekirjutusest tõusev kasu on 
ka isiklikus rahakotis tuntav, sest 
Saue vallas on paljude toetuste ja 
teenuste saamise eeldus seotud 
elanikeregistri kirjega, olgu selleks 
talvine teede lumest lahtilükkamine 
või lasteaiakoha saamine, rahalised 
toetused või soodustused on eran-
ditult kõik seotud ametliku elani-
kustaatusega.

Sissekirjutus on südametunniste küsimus 
ja teenuste saamise eeldus

KASULIK

Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus reaal-
selt elatakse ja hüvesid tarbitakse. Rahvastikuregistri seadus kohustab inimest hoolitsema enda ja laste 
elukoha aadressi õigsuse eest.

• 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

• Lasteaia kohatasu soodustus
Kui nii laps kui vanemad või üksikvanem on 
2015. aasta 31. detsembri seisuga Saue valla 
elanikud, on lapse kohatasu Saue munitsi-
paallasteaias 2016. aastal 43 eurot kuus. Kui 
samast perest käib munitsipaallasteasutuses 
ka teine laps, on lapsevanema makstav osalus-
tasu 21,50 eurot kuus. Endiselt kehtib 3- ja 
enamalapselistel peredel avalduse esitamisel 
100% osalustasu soodustus.

Vastav soodustuste kord rakendub ka neile 
lapsevanematele, kelle lapsed käivad Saue lin-
na munitsipaallasteaias.

• Lasteaia toidukulu päevamaksumuse 
soodustus
Lasteaedades kehtestatud toidukulu päeva-
maksumus on 2,40 eurot päevas. Kui laps 
ja vanem(ad) on 31. detsembri seisuga Saue 
valla elanikud, tasuvad vanemad sellest sum-
mast 1,47 eurot päevas ning vald lisab omalt 
poolt 0,93 eurot. Kui valla sissekirjutust ei 

ole, tuleb lapsevanemal endal tasuda kogu 
toidupäeva maksumus ehk siis 2,40 eurot 
päeva kohta.

• Huvihariduse toetus
Vald toetab erahuvikoole ja –spordiringe, kes 
on vastavat soovi avaldanud ning vallaga le-
pingu sõlminud, 16 euroga kuus lapse kohta, 
kes koos vanematega on aasta lõpu seisuga 
Saue valla elanikud. See tähendab, et Saue 
valla lapse vanemale esitatav arve saab olema 
16 euro võrra väiksem, kui nende laste vane-
matele, kelle eest kohalik omavalitsus toetust 
ei maksa.

• Eralasteaia või –hoiu toetus
Toetust makstakse neile lapsevanematele, 
kelle laps koos vähemalt 1 vanemaga on eel-
mise aasta 31. detsembri seisuga Saue valla 
elanikud. Kui laps ja mõlemad vanemad on 
Saue valla elanikud, on toetuse suurus kuni 
280 eurot kuus. Täpne summa sõltub konk-

reetse eralasteaia või -hoiuga sõlmitud lepin-
gust ning lapse kohatasu suurusest. Kui 31. 
detsembri seisuga on valla elanikud laps ja 
üks vanem, siis on toetuse summa 128 eurot 
kuus. Toetuse saamise eelduseks on see, et 
lapsele ei ole pakutud kohta Saue valla munit-
sipaallasteaias 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 ük-
sikvanem kui ka laps peavad olema 31. det-
sembri seisuga Saue valla elanikud. Toetuse 
suurus on 160 eurot, kui laps ja mõlemad 
vanemad või üksikvanem on Saue valla ela-
nikud. Kui üks vanematest elab mujal, on 
toetuse summa poole väiksem ehk 80 eurot.

• Soodsam rongisõit
Saue valda sissekirjutust omav isik saab Elro-

ni rongides soodsamalt sõita. Elroni II tsoo-
ni piires 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 
koolibussiliinidel.

• Laagri Kooli koolikoht
Muuhulgas on sissekirjutusega seotud ka 
Laagri Kooli õppima pääsemine. Siinkohal 
tuleb küll meeles pidada, et pingerea tekki-
misel muutub määravaks eelkõige see, millal 
laps ja vähemalt üks vanematest on ametlikult 
Saue valla elanikuks saanud. Kui laps ja mõ-
lemad vanemad on meie valla elanikud, asub 
ettepoole nimekirjas laps, kelle üks vanem on 
kauem vallas elanud. Sealjuures eelistatakse 
omakorda neid lapsi, kellel õde või vend on 
juba Laagri koolis õppimas.

Valik vallaelaniku soodustusi 

Mäletatavasti toimus Saue 
vallas maist septembrini 
külast külla kulgev sünd-

musteseeria, kus 16 külast osales 
13 ja Laagri alevik veel pealekauba. 
Avati ilusaid aedu, peeti puhveteid 
ja poode, organiseeriti käsitöötu-
basid ja väljamüüke. Inimesed said 
võimaluse tutvustada oma harras-
tusi ja hobisid ning jagada oskusi-
teadmisi. Külastajaid kõikide üri-
tuste peale oli kindlasti tuhandeid, 
sadades võib ehk lugeda neid, kes 
moel või teisel ürituste korraldami-
sel kaasa aitasid, aga algne initsiatiiv 
tuli Ääsmäe kandist.

Kuigi kaaskonkurendid tiitlile 
Harjumaa Aasta tegu 2015 olid kõ-
vad – Voose talispordipäevad (Anija 
vald), Kose-Kõrvemaa Filmiõhtute 
käivitamine (Anija vald), Lastehoiu 
koht igale Harku valla lapsele alates 

1,5 eluaastast (Harku vald), Hiire-
kese Perekeskuse loomine (Keila 
linn), Alexela Group energiatalgud 
(Paldiski linn), Pikavere Mõis MTÜ 
(Raasiku vald) – siis just sauevalla-
katel oli au tiitel koju tuua.

Lisaks seisis nomineeritute seas 
veel kaks sauevallakat, nimelt kandi-
deerisid Sädeinimese tiitlile ääsmäe-
kad Olivi Suurkütt ja Marek Muid-
re. 

Harjumaa Aasta Tegija on kon-
kurss, kus Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus, Harjumaa LEA-
DER tegevusgrupid, Kodukant 
Harjumaa, Harjumaa Omavalit-
suste Liit ja Harju Maavalitsus tun-
nustavad viimase aasta silmapaistva-
maid inimesi, kodanikuühendusi, 
ettevõtteid ja tegusid.

Saue valla avatud külaväravate ürituste sari pärjati Harjumaa Aasta Tegu 2015 tiitliga
Novembrikuu lõpus toimunud tänuüritusel, kus Harjumaa erksamaid tegijaid ja tegemisi välja hüüti, oli 
lavale asja ka sauevallakatel.

• Aasta väikeettevõte OÜ Rambo.ee (Itaaliapitsa, Rae vald) 
• Aasta ettevõte AS Year (Anija vald)
• Parim LEADER investeeringuprojekt Niliske talu puuviljahoidla 

(Harku vald, Nelja Valla Kogu) 
• Aasta toetaja Neio OÜ (Anija vald)
• Aasta tegu Saue valla avatud külaväravad (Saue vald) 
• Parim LEADER kogukonna arendamise projekt „Toredusega uude 

kooliaastasse“ (Raasiku vald, Ida-Harju Koostöökoda) 
• Aasta sädeinimene Andrus Saliste (Harku vald) 
• Aasta küla Viskla küla (Kose vald) 
• Aasta kodanikuühendus Muraste külaselts (Harku vald)

HARJUMAA AASTA TEGIJAD 2015: KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ääsmäekas Ave Kruus uhkusega diplomit näitamas kahele oma küla inime-
sele Marekile ja Olvile, kes olid nomineeritud Aasta Sädeinimeste kategoorias
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Kiiksude poolt kallutatud elu

Kompulsiivsed ehk sundteod 
on tegevused või rituaalid, 
mida inimene justkui peab 

tegema. Need võivad tunduda 
kõrvaltvaatajale täiesti absurdsed 
ja ega tegija isegi neid enamasti 
mõtesta, ta vaid juhindub mingist 
alateadlikust vajadusest. 

Mõnikord võib see teha elu kee-
ruliseks. No kui mõistlik on alusta-
da tüli sellest, et elukaaslane hakib 
porgandit supi sisse pikuti, mitte 
kuubikutena? Või kas pole absurd-
ne teha draamat, kui saadad mehe 
poodi ja ta tuleb sealt tagasi valet 
värvi vetsupaberiga? Või kui glu-
teenivaba elu pooldav naine keel-
dub suudlemast meest, kes on äsja 
võileiba söönud? Nii võib juhtuda. 
Juhtubki.

Samas võivad väiksed kiiksud 
olla ka hoopis inspireerivad ja dist-
siplineerivad. Väidetavalt armastas 
leiutaja Nikola Tesla töötada pi-
medas. Kontorisse jõudes palus ta 
assistendil lasta akendele kardinad 
ette ja tõsta need üles ainult siis, 
kui väljas peaks olema äikesetorm. 
Kirjanik Victor Hugo andis kirju-
tamise ajaks kõik seljas olevad rii-
ded teenindajale ja noomis, et ta 
ei tohi neid tagastada enne, kui on 
oma päevatööga ühele poole saa-
nud. Aga luuletaja Friedrich Schil-
ler hoidis kirjutuslaua sahtlites mä-
danenud õunu, mille lõhn innustas 
teda luuletusi kirjutama.
/ www.inspiratsioon.ee/

Paljudel pealtnäha täiesti adek-
vaatsetel inimestel võib olla kiikse, 
mis nii muigama kui pead vangu-
tama panevad. Mõned näited saue-
vallakatelt.

Värvide kooskõlamine
Mul on mingi teema värvidega. 
Ma kahtlustan, et see ulatub taga-
si lapsepõlve, kui ema ütles, et üks 
enesest lugupidav naine ei kanna 
kunagi rohkem kui kolme värvi. 
Täna on see omandanud kaugelt 
suuremad mõõtmed kui vaid koti 
ja kingade omavaheline toonisobi-
vus. Vetsupaber näiteks peab ole-
ma kollane. Miks? Sest vaip on kol-
lane. Ja kätepesuseep. Ja käterätik. 
Ja kollast vetsupaberit, sellist ilusat 
kollast, pakub ainult Rimi, mis 
kahjuks ei ole mu kodupood. Nii 
et kui ma sinna juhtumisi satun, 
tulen enamasti korraliku hunniku 
rullidega välja. 

Tükk aega ei olnud mul kodus 
veiniklaase. Ma keeldusin ostmast 
läbipaistvaid. Need pidid olema 
kollased. Hea küll, bordoopuna-
sed oleksid ka läbi läinud. See ei 
olegi nii lihtne, kui lähed poodi 
sedavõrd konkreetse sooviga. Läks 

tubli pool aastat, kuni leidsin.
Köögitehnika peab sobima 

mööbli värvidega. Ja küünlad kor-
teri sisekujundusega. Ärme unus-
tame toasusse. Need ka. Voodi-
pesu? Absoluutselt! Kord kinkis 
sõbranna mulle hirmkalli brändi 
nimega tekikoti ning padjapüüri. 
Paar kuud hiljem küsis, et kuidas 
on. Pidin tunnistama, et ei ole saa-
nud kasutada, sest värvidega sobi-
vat aluslina ei ole ma veel leidnud. 
Ütleme nii, et sõbranna oli kergelt 
solvunud. 

Riietusest ma parem ei räägigi. 
See on veel ekstra ooper.

Nimekirjade kütkes
Kui ma tulen hommikul kontorisse 
ja laua peal ei ole eesootava päeva 
tööde nimekirja, siis ma olen suh-
teliselt segaduses. Tavaliselt teen 
eelmisel õhtul nimekirja valmis ja 
neid töid, mida seal kirjas ei ole, 
ma järgmisel päeval lihtsalt ei tee-
gi. Päeva lõpus kriipsutan tehtu 
maha, mis tegemata jäi, kannan 
üle järgmisse päeva. Eraeluliste as-
jade kohta on mul eraldi nimekiri. 
Mine poodi, laki küüned, kasuta 
hambaniiti, kirjuta emale. Sellised 
asjad on seal kõik kirjas. Kui kirjas 
ei ole, siis ei tee ka. Ma ise arvan, 
et tegelikult on selline harjumus 
üsna distsiplineeriv, kuigi sõbrad 
on nalja visanud, et esimene käsk 
mu nimekirjades ongi see, et tee 
nimekiri.

Vanasti oli mul kaks eraldi 
märkmikku ka, täna saan ühega 
hakkama. Kusjuures need märkmi-
kud on mul aastast 1996 kõik alles. 
Ükskõik kuhu ka kolin, alati tule-
vad need minuga kaasa. Esoteerika 
usku ema ütleb, et ei ole tervislik 
neid märkmikke ja päevikuid enda-
ga kaasas tassida, sest siis nagu ei 
suudaks inimene oma minevikust 
lahti lasta. Aga minul on justnimelt 
hirm, et kui ma nad ära viskan, siis 
kaotan nagu ühenduse oma mine-
vikuga ja mul täiesti ükstaskõik, 

mis arvavad selle kohta kõik maa-
ilma esoteerikud kokku.

Süsteemide loojad
Raamatud minu riiulites on alati 
süsteemselt paigutatud. Kõigepealt 
on teemablokid: seiklusjutud, eso-
teerika, ilukirjandus... Kui on ühe 
sarja raamatud ja ühekõrgused, siis 
reastan need tähestikulises järje-
korras. Kui on erineva kõrgusega 
raamatud, siis selles järgekorras, 
kõrgeim alati vasakul. 

Tassid minu köögiriiulil peavad 
olema alati sirges reas ja kõrvad va-
sakule poole. Ja nõudepesurestist 
ärme üldse räägi. See pole mis-
ki juhuslik ladustamine, seal on 
süsteem ja strateegia. Kõige taha 
suured taldrikud, ettepoole väik-
semad, tassidel on oma koht. Kui 
keegi teine need sinna valesti reas-
tab, siis ma vaikselt käin ja tõstan 
ringi.

Pesu triikimisel on mul ka süs-
teem. Alati laotan triikimata pesu 
kahte hunnikusse. Ja mitte kunagi 
ei hakka ma pealtpoolt võtma, vaid 
keeran hunnikud ringi ja siis hak-
kan kahe kaupa mõlemast riideid 
võtma. See, et mul võiks olla mi-
dagi konkreetset kusagilt hunniku 
keskelt vaja, selline asi ei tööta. Ala-
ti pealtoolt.

Kindlad kujud köögipoolel
Mul on mingi arusaam, kuidas 
mingis toidus peavad asjad olema 
lõigatud. Mind hullult häirib, kui 
on teistmoodi. Kodus on ette tul-
nud nii mõnigi dramaatiline olu-
kord sellepärast. Ma hoian end küll 
tagasi, kui elukaaslane on olnud nii 
armas ja mulle supimaterjali valmis 
hakkinud, aga jumal küll – Aasia-
pärases supis ei saa olla porgandid 
ratasteks lõigatud! Piklikud peavad 
ju olema. Rattakujulised võivad va-
naema kalasupi sees olla. Ma tead-
vustan küll, et see on minu prob-
leem, aga mind ikka tõsiselt häirib, 
kui on valesti.

Pimeduses peidus
Ma põhimõtteliselt elan pimedas. 
Kardinad on kogu aeg ees. Kogu 
aeg. Kui keegi tuleb ja need eest 
ära lükkab, tunnen ma end füüsi-
liselt halvasti ja olen sunnitud need 
tagasi nihutama. Köögi laes olevast 
kahest lambipirnist on mul alati 
üks välja keeratud. Magamistoas 
pole laelampi üldse. Vannitoa lüli-
ti on seadistatav – saab keerata nii 
hämaramaks kui valgemaks. Ma ei 
kujuta ette, kes on need inimesed, 
kes tahaks hommikul täisvalgu-
se peale lasta ja pesema minna. Ja 
see ei ole isegi nali – on ette tul-
nud kordi, kus ma olen tagurpidi 
kampsuniga majast välja läinud. 
Ma lihtsalt ei ole märganud pime-
das. Ja mu arst ütleb, et pidev pi-
medas elamine on mu käbinäärme 
ajus tuksi keeranud ja sellest olen 
ma saanud unehäired. Aga ma 
tõesti tunnen end valges ruumis 
halvasti.

Prillid vahele
Mul on kirjeldamatult palju pril-
le. Päikseprille. 0-klaasiga prille. 
Punaseid, siniseid, pruune. Pakse-
mate raamidega, väljakutsuvamaid 
ja tagasihoidlikumaid. Mulle meel-
dib, kui prillid on minu ja maailma 
vahel. Kuidagi turvaline on. Selle-
pärast ei ole näiteks päikseprillidel 
minu jaoks olulist seost päiksega. 
Ma võin vabalt kell 8 sombusel no-
vembrihommikul laekuda kohale, 
prill ninal. Ja mõnikord ei saa ma 
ise ka aru, et mul on ühed prillid 
pealael ja teised ninal. Prille on 
kontoris, autos, kodus. Igaks ju-
huks. Mine tea...

Liikumise trajektoorid
Kodust tööle ja töölt koju sõites 
pean valima alati erinevad trajek-
toorid, ma ei suuda sama teed kaks 
korda läbida. Mõtlen alati enne 
läbi, mis kaudu sõidan. Ja kui näi-
teks jalutama lähen, peab teekond 
alati moodustama ringi. Näiteks 
seda Laagri-Saue kergteed ma ka-
sutada ei suuda. Mis mõttes ma 
kõnnin edasi-tagasi? See ei ole väga 
mõeldav.

Numbrite maagia
Äratuskellal peavad numbrid olema 
kuidagi sünkroonselt. Ei ole nii, et 
heliseb, kell 7:00. Peab olema 7:07, 
6:56 või 8:08. Lihtsalt peab.

Teleka vaatamine käib nii, et 
alati alustan esimesest kanalinu-
pust. Ma võin ju küll teada, et film, 
mida tahan vaadata, on eetris 19. 
kanalil, aga ma lihtsalt pean eelne-
vad 18 ka läbi klõpsutama. 

Kui sõidan pikka maad auto 
kõrvalistmel või bussis, hakkan vas-
tutulevate autode numbrimärkidel 
keskmisi leidma. See on kuidagi 
lõdvestav ja rahustav. Ja soovitavalt 
peab olema tulemus paarisarv.

ELU

Mõnel hakkab sees keerama, kui toidutaldrikul salat juhtumisi lihakastmega 
seguneb. Teine kontrollib enne magamaminekut 8 korda, kas äratuskell on ikka 
aktiivne. Kolmas peab kütust võttes koguse timmima alati 30 liitri peale. Kas 
väiksed veidrad igapäevaharjumused teevad elu keerulisemaks või lihtsamaks?

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Nõrk ego otsib 
korrastatust 
välisest

Obsessiiv-kompulsiivset ehk sund-
häiret iseloomustavad korduvad 
obsessioonid ehk sundmõtted või 
kompulsioonid ehk sundteod. Ob-
sessiivsed mõtted on ideed, kujut-
lused või impulsid, mis tungivad 
stereotüüpsel viisil pidevalt inimese 
teadvusse. Need häirivad inimest 
ennast peaaegu alati ning ta püüab 
neid sageli, kuigi edutult, maha su-
ruda.

Tüüpiliselt on sundmõtted seotud 
saastumisega, korra või sümmeetria-
ga, kahtlemisega, agressiivse või hir-
mutava teoga ning seksuaasete ku-
jutlustega. Sagedasemad sundteod 
on pesemine, puhastamine, korista-
mine/sättimine, kontrollimine, mõne 
tegevuse kordamine (nt ukseläve üle-
tamine kindel arv kordi) ja kogumine. 
/www.sensus.ee/ 

Kes siis on see deemon, kes meie 
peades istub ja meid sunnib tegude-
le, mis on ilmselgelt irratsionaalsed? 
See on reeglina ego hirm kadumise 
ees ehk kui meie ego pole piisavalt 
tugev ja korrastatud, siis ta hakkab 
seda korrastatust otsima välisest. 
Näiteks inimese sund kõike ritta sea-
da on tegelikult ego püüe ennast 
korrastada. Ego otsib välisest korrast 
justkui saalungeid, millele toetuda, et 
vältida enese laiali lagunemist. Alati 
pole see seos nii ilmne ja sunduslik 
tegevus on lihtsalt välja kujuneneud 
tingrefleks ärevuse maandamiseks. 
Hea näide oleks siin imekauni nime-
tusega häire trihhotillomaania, mille 
puhul inimesel on sund oma juukseid 
närida ja näppida. Raskematel juh-
tudel võib see viia täieliku kiilaspäi-
suseni, rääkimata vaimsetest kanna-
tusetest, mida selline inimene peab 
läbi elama.

Obsessiiv-kompulsiivne häire on 
ärevushäire ehk see kaasneb n-ö 
ülemõtlemisega – püüdega omada 
välise maailma üle rohkem kontrolli, 
kui meie Looja seda heaks on arva-
nud. See on sisuliselt see, kui meie 
mõistus ei usalda südant ja püüab 
südames jõuga võimu haarata. Jõu-
ga pole see aga võimalik ja tulemu-
seks on igikestev konflikt, mis toidab 
jätkuvalt meie ärevust, mis omakorda 
vajab siis vaigistamist. Ainus, mis sel-
le konflikti ja sellest tuleneva ärevuse 
vaigistaks, oleks ego julgus usalda-
da, aga kuivõrd selleks egol just jul-
gust ei jagu, siis tekivad nn asendus-
käitumised, mis justkui rahustavad, 
aga tegelikult hoopis piinavad meid.

Miks siis tabab mõnda meist sel-
line katsumus? Nagu ikka, on siingi 
taustaks lapsepõlv ja toonased pere-
suhted. Lühidalt on tollest ajast meis-
se jäänud usk, et maailm meie ümber 
on ohtlik või et me ise oleme liiga 
nõrgad, et muutuvate oludega toime 
tulla. Seetõttu tunneb ego lagunemi-
se ohtu ja hakkab enesekaitseks ra-
kendama erinevaid ego kaitseid. Osa 
neist on igati adekvaatsed ja tõesti 
aitavad meil liiga raskeid kogemusi 
vältida, osa aga on ilmselged ülerea-
geeringud, muutes meie elu hoopis 
raskemaks.

MART LAISK
psühholoog 
Vatsla külast

Kiiksuomanik: Kui ma tulen hommikul kontorisse ja laua peal ei ole eesoota-
va päeva tööde nimekirja, siis ma olen suhteliselt segaduses
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Piirkonnapolitseinik: kuidas 
pimedas paremini silma paista?

Ilmselt teab peaaegu iga auto-
juht seda tunnet, kui pimedal 
ajal ilmub tee ääres äkki näh-

tavale tume kogu. Ilma helkurita 
jalakäijat on öisel maanteel lähitu-
le valguses näha vaid paarikümne 
meetri kauguselt. Auto pidurdus-
maa on aga kaks korda pikem.

On tõeline vedamine, kui selli-
ne olukord lõpeb vaid ehmatusega. 
Paraku on ohtralt ka juhtumeid, 
kus pimedas liikuv jalakäija või 
jalgrattur saab autolt löögi. Eel-
misel aastal hukkus 14 helkurita 
jalakäijat ja üks jalgrattur, kelle 
sõiduvahendil polnud helkurit ega 
tulesid.

Et oma eluga mitte riskida, ta-
sub pimedal ajal liikudes kanda vä-
hemalt üht helkurit. Mitme helkuri 
koos kasutamine on aga veel parem 
lahendus, sest kogemus näitab, et 
üksainus helkur võib halva näh-
tavuse korral märkamatuks jääda. 
Pealegi on täiskasvanutele saada 
helkuritega varustatud käe- ja spor-
dikotte, jalatseid, ülerõivaid ning 
spordiriietust. 

Laste puhul tasuks kasutada 
helkurribaga mütsi – väikese kasvu 
tõttu ei pruugi nad lumevallide või 
muu tee ääres leiduva tagant auto-
juhile silma paista. Pisematele uut 
talvevarustust ostma minnes tasuks 
kindlasti eelistada ka muud helku-
ritega varustatud kaupa. Samas 
saab helkurpaelu ja –ribasid ka ise 
rõivastele õmmelda või kleepida. 

Kuna helkur võib õues ringi 
trampiva lapse riietelt ära kuluda 
või katki minna, tasuks enne tal-
vehooaja algust kõik helkurid üle 
kontrollida. Kellele tavalised, paela 

otsas rippuvad plastist helkurid ei 
meeldi, võib kasutada ka nn rull-
helkurit, mida saab kanda ümber 
käekoti rihma, jopevarruka või jala. 

Lisaks helkurile võib tähelepa-
nu pöörata ka riietusele, sest pime-
das on paremini nähtavad need ja-
lakäijad ja jalgratturid, kelle rõivad 
on erksavärvilised. Samas ei tohiks 
lootma jääda ainult erkroosade või 
neoonroheliste riiete peale, sest 
helkurit need ei asenda.

Helkurid on vajalikud ka 
jalgrattal ja lemmikloomal
Nagu mainitud, hukkus eelmisel 
aastal üks liiklusõnnetusse sattu-
nud jalgrattur, kelle sõiduvahendil 
helkurit ega tulesid polnud. Et pi-
medas paremini silma paista, võiks 
jalgrattur oma ratta varustada ko-

darahelkuritega ning ees valge ja 
taga punase helkuri ning tulega. 

Kuna õnnetusse võib sattuda 
lisaks jalakäijale või jalgratturile 
ka lemmikloom, tasuks helkuriga 
varustada ka neljajalgsed sõbrad. 
Koerte jaoks on kauplustes müügil 
helkuritega varustatud kaelarih-
mad, traksid, jalutusrihmad ja eri-
nevad vestid.

Kindlasti on mõistlik ka oma 
lähedaste, sõprade ja kolleegide tä-
helepanu juhtida sellele, et helku-
ri kandmine on oluline omaenda 
ohutuse tagamiseks. Kui märkate, 
et teie lähedane ei kanna pimedal 
ajal helkurit ning ta võib seetõttu 
autojuhile teel märkamatuks jääda, 
juhtige sellele tema tähelepanu või 
kinkige talle helkur. Helkuri kand-
mine võib päästa elu!

TURVALISUS

Eelmisel aastal sai liiklusõnnetustes vigastada 357 jalakäijat. 
Märkimisväärse osa nendest õnnetustest oleks saanud ära 
hoida ühe väga lihtsa ja odava võttega. 

KADI KUUSEOJA
Saue linna ja 
valla piirkonna-
politseinik

ÄÄSMÄE KOOLI  

JÕULULAAT JA -KONTSERT 

TEISIPÄEVAL, 22. DETSEMBRIL 

LAADA UKSED AVATAKSE 
KELL 17.30. 

Lisaks laadakaubale avatud 
KOHVIK ja  

SUUR ÕNNELOOS! 

 
KONTSERDI  ALGUS KELL 18.30. 

TOOMAPÄEVAL 

21. detsember

kell 18

tuleteater 
Kel�rius & Kirss Garden

Kultuurikeskuse pargis

Tasuta!

Särts tuleb ka 2016. aastal

Särts 2016 on Saue vallas elav 
7-26-aastane noor. Ta on ehk 
osalenud mõnes toredas pro-

jektis või korraldanud põnevaid üri-
tusi. Tal võib olla ette näidata häid 
sportlikke tulemusi või on saavuta-
nud mõnel konkursil hea koha. Ta 

on aktiivne ning paistab silma oma 
tegevusega. Teda on märgatud!

Ja kui teie olete sellist noort 
märganud, siis kindlasti tasub te-
mast märku anda e-posti aadressile: 
sauevallanoored@gmail.com. Palu-
me kirjale lisada noore ees- ja pe-
rekonnanime, kontakti, kooli ning 
kirjelduse sellest, millega ta on silma 
paistnud. Särts 2016 kandidaate 
saab esitada 17. jaanuarini.

Kõikide kandidaatide seast valib 

just selleks ürituseks kokku pan-
dud žürii välja kolm, kellele antakse 
veebruaris toimuval pidulikul üritu-
sel üle Särts 2016 tiitel.  

Lisaks Särts 2016 tiitlile antakse 
sel aastal välja ka tiitel „Kõige noor-
tesõbralikum tegu”. Kõik ettepane-
kud sellele tiitlile on oodatud samu-
ti aadressile sauevallanoored@gmail.
com hiljemalt 1. jaanuariks.  Esita-
tud ettepanekud lähevad rahvahää-
letusele ning noortesõbralikem tegu 

kuulutatakse välja samuti veebruaris 
toimuval tunnustusüritusel. 

Särts 2016 üritus algab 4. 
veebruaril kell 18.30 Saue valla 
kultuurikeskuses. Peol tunnustatak-
se tublimaid, saab torti ja lavalt ülla-
tab kõikide noorte unelmate esineja. 
Kes täpselt, jätame veel natukeseks 
ajaks saladuseks. Peole tuleb tulla 
ise, kuid kõik soovijad viiakse ühise 

bussiga peale pidu oma kodukülla. 
Bussisõidusoovist tuleb jaanuari lõ-
puks teada anda Saue valla noorte 
e-aadressile sauevallanoored@gmail.
com.

Kindlasti tasub vaadata põhjali-
kult enda ümber ning tunnustada 
neid, kes on silma paistnud. Nii et 
silmad-kõrvad lahti ja ettepanekuid 
kirjutama! 

Kui juba kaks aastat on olnud võimalik noori sauevallakaid üles 
esitada Särtsu tiitlile, siis ei jää see vahva võimalus ka 2016. aastal 
tulemata. Ürituse eesmärk on tunnustada kogukonnas silma paist-
nud noori ning anda neile motivatsiooni samas vaimus jätkata. 

NOORED

KERTTU 
VETEMA
Saue valla noor 
inimene

5. veebruaril 2015 toimunud Särts 2015 üritusel ulatati tiitel kolmele 
tublile Saue valla noorele:  
• Carl Enn Hellat, kellel on vaatamata oma noorele eale ette näidata 
suuri saavutusi golfis;
• Grete-Liina Miller, kes oma energia ja aktiivsusega on suutnud kaa-
sata noori enda ümber ning on panustanud ka Särtsu ürituse õnnetu-
misse;
• Ketlin Ribelis, kel lisaks eeskujulikule käitumisele ning laiale silmarin-
gile on ette näidata ka sportlikkus ning musikaalsus. 
Ürituse muusikalise poole eest hoolitses Birgit Õigemeel. 

TAGASIVAADE SÄRTS 2015 ÜRITUSELE

Mitmed Saue valla külad andsid pimeda aja saabudes ka oma panuse turva-
lisusesse - ehiti helkuritega puid ja põõsaid
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Kultuurikuraasiga sauevallakas tõi kohalikule 
kontserdiskeenele hoovimuusika formaadi

Suuremates saalides, laulu-
lavadel ja väljakutel toimub 
Eestimaa suvedes tuhandeid 

üritusi. Aga oma koduhoovi kee-
gi naljalt lava püsti ei pane. Marko 
Sool pani. Tiksutas mõnda aega 
oma peas mõtet, et Koidu küla ko-
dumaja taga ruumi on, kontsertide 
korraldamise kogemust tagataskus 
ka, kontakte kohalike muusikute 
seas samuti. Et mis oleks, kui....

Oli nii, et Marko võttis kõne 
Inese mänedžmendile ja päev 
löödi lukku. Mees vormistas kont-
serdile kutse Facebookis ja info 
läks sealt kobamisi liikvele. Oma 
sõbrad jagasid Facebookis teadet 
edasi ja sealt tulid juba järgmised ja 
järgmised kontaktid. Esimese paa-
ri päevaga osteti kolmkümmend 
pääset, see andis julgust. Rohkem 
reklaami vaja polnudki. „Tegelikult 
olen oma elus sarnase formaadiga 
asju kunagi ka tööks teinud. Aas-
taid tagasi tegime pundiga Paslepas 
sarnast asja ja inimesi jätkus. See 
andis enesekindlust, et inimesed 
otsivad natuke tavatumaid kesk-
kondi ja kontserdiformaate,“ usub 
Marko. 

Ta tegi panuse oma sõprade-
le, nende sõpradele, külarahvale 
– ja ei pidanud pettuma. Pileteid 
müüdi ligi 150 inimesele ja tegeli-
kult oleks olnud varu rohkemaksi 
– huvilisi jätkus, aga ühel hetkel 
tõmbas Marko joone vahele. Üt-
leb, et muidugi oleks võinud 600 
ruutmeetrile ka 600 inimest ma-
hutada, aga siis poleks see olnud 
enam see. Idee oli ju korraldada 
selline kodune mõnus olemine, 
kus kaasavõetud lapsed saavad va-
balt ringi silgata, naabrid omavahel 
väiksemaid pundikesi moodustada. 
„Ei olnud ju eesmärk massiüritust 
korraldada ja hoobilt rikkaks saa-
da“, naerab Marko. 

Oluliselt rikkamaks mees 
muidugi ei saanud ka, sest iga 
euro, mis esineja kuludest üle jää-
mist tõotas, suunas Marko üritu-
se korraldamisse tagasi. „Iga vaba 
sent läks asja ägedamaks tegemi-
seks,“ nendib Marko. Alguses ei 
olnud plaani rentida laudu-toole 
ja mõnusaid kott-toole murul tšil-
limiseks, aga kui tundus, et raha-
liselt veab välja, telliti needki. Ko-
hale kutsuti ka Rohujuure kohvik 
Tabasalust, kes maheda suupärase-
ga ürituse kulgu toetas. 

Lõpliku laksu ülemeelelisse 
muusikalisse seisundisse jõud-
misele andis muidugi Ines oma 
intensiivselt intiimse kontserdiga, 
mille lõpulooks oli telesaatest tun-
tuks saanud Terminaatori „Torm“. 
Üdijudinateni ilus elamus täiskuise 

taeva all.
Kui esimese kontserdi lava ehi-

tus lahendati peremehe terrassile 
katuse peale tõmbamisega, siis 
järgmise, Chalice’i ürituse jaoks 
pandi püsti juba ekstra 260-ruut-
meetriline telk koos soojenduslam-
pide ja valgustusega. Eestimaine 
september ei võimalda enam vä-
liüritust, vähemasti mitte kaasne-
vate vappevärinateta. „Seda telki 
lappisime siin kokku eelmisel ööl 
kella kaheni ja pool pühapäeva 
võtsime maha ka seda,“ meenutab 
Marko. 

Üldiselt ollagi nii, et kiireim 
aeg on kontserdipäev ise ja sellele 
eelnev. Muidu suuremat sekelda-
mist, mis päevatööd ja pereelu se-
gama hakkaksid, küll ei ole. „Kok-
kulepped muusikutega, vajadusel 
tehnika ja telgi paigaldajatega, rek-

laamflaier, piletimüük ja ongi 
enam-vähem kõik,“ teab Marko 
oma kogemusest. Tema tegutsebki 
enamasti üksipäini, abikaasa vahel 
annab ka natuke abi. Muide, Inese 
kontserdi kõige noorem külaline 
oli napilt 9-päevane perepoeg, kes 
kontserdi armsasti kärus maha ma-
gas.

Kas naabrite unerahu kontser-
tidega häritud sai, Marko ei teagi. 
„Eestlane ilmselt tuleks ütlema, 
kui talle midagi ei meeldiks. Aga 
keegi ei ole tulnud, nii et vist on 
siis okei,“ loodab mees. Pigem lõõ-
pisid naabrid ise mõnusalt kaasa. 
Näiteks lubasid üleaedsed edaspidi 
oma terrassile ka pileteid müüma 
hakata – et küsivad natuke vähem 
raha ja vaade on sama hea kui kont-
serdihooviltki J.

Eesti artistid ei ole kuigi 

pepsid, teab Marko. Mõni tahab 
snäkki, mõni peeglit, mõni klaa-
si veini. Peamised nõudmised on 
neil tehnikale, aga mitte vahuvei-
nile ja vaarikatele. Ines näiteks jõi 
pererahva koduköögis rahulikult 
teed ning palus perenaiselt õhtu-
kargusesse salligi laenuks, oli oma 
koju unustanud. Chalice’i kontser-
di järgselt peeti koos muusikutega 
maha ka n-ö järelpidu, mille lõppu 
Marko ise ära oodada ei jaksanud-
ki, vajus enne voodisse. Marko 
kogemuse järgi oskavad ka muu-
sikud ise sellist teistmoodi kodust 
kontserdiõhkkonda hinnata, suhe 
publikuga on palju lähedasem ja 
vabam.

Kahe koduhoovikontserdi 
pealt teab Marko öelda, et see on 
ka tegijale endale äge. Adrenaliin 
on laes ja kui siis inimesed pärast 

positiivset tagasisidet annavad ja 
paluvad end edasiste ürituste tarvis 
listi panna, siis see on nagu komp-
liment. Ja uued kontserdid tulevad. 
Kindlasti 2016. aasta kolmel suve-
kuul, aga kui lumi maha tuleb, siis 
ehk ka midagi talvel juba. Kusjuuu-
res mees plaanib ka n-ö tootearen-
dust – järgmisel suvel saavad ehk 
väike gurmeeõhtusöök ja muusi-
kaelamus kokku pandud.

Marko innustab teisigi saue-
vallakaid oma koduhoove kont-
serdilavadeks tegema. Mingit 
raketiteadust ei ole, eelarve peaks 
kaine mõistusega planeerimisel 
nulli kindlasti tulema, aga positiiv-
set laengut saab korraldaja kõvasti. 
„Konkurents on hea. Ja ma tahaks 
ise ka vahelduseks mõne naabri 
õuele kontserdile minna,“ loodab 
Marko.

Koidu küla on Marko igatahes 
kohalikul kultuuriskeenel nähta-
vaks teinud.

KULTUUR

Täiskuu augusti taevas. Poolteistsada muusikahuvilist ühes Koidu küla koduhoovis. Lauljatar Ines on kogu 
oma haldjalikus hapruses alustamas kontserti. Ühte omanäolisemat möödunud suvel Saue vallas. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
Kuidas valida esinejat kodu-
kontserdile?
• Mõistlik oleks valida ikkagi 
hetkel tuntud nimed. 
• Samas ei sobi ilmselt 7-liik-
meline rokkbbänd, pigem 
akustiline ja väiksem versioon.
• Kui esineja on valmis lisaks 
muusikale vürtsitama esine-
mist ka vahetekstidega oma 
elust, arvamisest ja lugudest, 
siis see sobib sellisesse intiim-
semasse formaati väga hästi.

Suuremad kulud kodukont-
serdi korraldamisel
• esineja
• tehnika ja valgustus
• välivetsud
• lava või telk (oleneb esinejast 
ja aastaajast)
• istumiskohad (võivad, ei pea 
olema, saab inimesed ka oma 
mattide/tekkidega kutsuda)
• miinimumeelarve ca 2000 
eurot

Nõuandeid kodukontserdi 
korraldamisel
• Ametlikku ürituse korralda-
mise luba ei ole vaja, kui vära-
val pileteid ei müü, kümneks 
on kontsert läbi ja ilutulestikku 
ei korralda.
• Kutsu naabrid ja naabrite 
naabrid ise kontserdile, siis 
on lärmi ja suurema sahmimi-
se pärast vähem meelepaha 
oodata.
• Leia lähim avalik parkla, sest 
ega kodutänava asukad ei ole 
rõõmsad, kui tee umbe on 
sõidetud.
• Maksa saadud tulu pealt 
maksud ka ilusasti ära.
• Kontserdipäev peaks olema 
laupäev.

HOOVIMUUSIKA

Marko koduõuele kogunes ühel augustiõhtul pea 150 inimest esimest hoovikontserti nautima

Eesti artistid ei ole kuigi pepsid. Ines näiteks jõi pererahva koduköögis rahulikult teed ja kaminasimsile jäi mälestuseks 
ühispilt koos bändimeeste, lauljatari ja pererahvaga
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Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus 
tähistas sportlikult isadepäeva

Mõte isadepäeva tähistamisest hak-
kas meil küpsema juba septemb-
ris. Kui igal aastal on emadepäe-

va suurelt tähistatud, siis võiks midagi erilist 
teha ka isadele, sest ka neil on meie elus väga 
suur roll. Kõige suurem küsimus oli seega, 
kuidas seda teha. Korjasime vähehaaval in-
ternetist mõtteid ja panime tekkinud ideed 
kirja. Eesmärk oli, et isa ning laps täidak-
sid ülesandeid koos, et nad saaks omavahel 
suhelda ja pakutud tegevus oleks mõlemale 
jõukohane. Otsustasime korraldada erine-
vaid teatevõistlusi. Terve kuu oli meil võist-
luskava paigas, kuid mida lähemale üritus 
jõudis ning mida rohkem võistkondi end 
kirja pani, hakkas tunduma, et kavas on vaja 
teha mõned muudatused. Nii saigi viimasel 
nädalal uued võistlused välja mõeldud, aga 
eelmised panime sahtlisse sobivamaid aegu 
ootama. 

6. novembril tähistasime seega ühes-
koos isadepäeva. Kokku registreerus meie 

esimesele isadepäeva üritusele viis isa koos 
oma lastega. Õhtujuhiks oli Rauno Varik 
ning võistluste tutvustamiseks olid abiks ka 
Ääsmäe noored, kes üheskoos õhtujuhiga 
viisid läbi soojendusharjutused ning tutvus-
tasid osalejatele teatevõistlusi. Õhtu jooksul 
pakkusime välja viis erinevat teatevõistlust 
ning vaheajal oli ka publikul võimalik üht 
harjutust teha. Oli rõõm näha, kuidas isad 

ja lapsed tegutsesid koos, juhendasid ning 
toetasid teineteist. Meie jaoks üritus õnnes-
tus, kuigi leidus ka probleeme, millele kohe 
lahendust ei leidnudki, aga see oli õppetund 
meile kõigile, et järgmisel korral veelgi pa-
remini korraldada. Aitäh kõigile, kes osa 
võtsid, tänud võistlejatele, publikule ja eriti 
noortele, kes üritust läbi viia aitasid, teiega 
oli tore. Järgmisel aastal siis uuesti! 

KÜLAS TOIMUB

Noortekeskusesse mahtus novembris kaks väga tegusat üritust. Esimene oli 
Halloween, kus osales väga palju noori ning rõõm oli näha, kui paljud olid 
oma kostüümidega vaeva näinud. Seekord ei taha ma teile aga rääkida 
mitte Halloweenist, vaid ühest teisest üritusest, mida me Ääsmäel esma-
kordselt organiseerisime ning kuni viimase minutini ei teadnud, kuidas see 
meil välja kukub ja kas üldse hakkama saame. 

IMBI TIGASSON
Ääsmäe noor-
sootöötaja

Kool, kus õpivad ka lapsevanemad

Tänu sellele on meil möödunud aas-
tatel olnud väga hea võimalus kuu-
lata AS-i Sertifitseerimiskeskuse 

juhi Kalev Pihli loengut lapse turvalisusest 
Internetis, loengut teemal “Kuidas mõista 
vanusega seotud erinevusi kasvatuses ja la-
hendada oskuslikumalt probleeme” (lektor 
Tiina Naarits-Linn) ning eelmisel õppe-
aastal lektor Triin Kahre loengut “Kuidas 
toetada oma last koolis? Mida mina lapse-
vanemana selleks teha saan?”. 

Seekord oli üldkoosolekule kohale tul-
nud lapsevanematel ja ka kooli persona-
lil suur rõõm osa saada väga tunnustatud 
lektori, Rocca al Mare Seminari koolitaja 
Meedi Neeme loengust teemal „Tõhus 
kool = hoolivad õpetajad, lapsevanemad ja 
õpilased“.  Lektor on rikkaliku kogemus-
tepagasiga õpetaja, psühholoog, nõustaja, 
superviisor ja koolitaja. 

Tooksin välja mõningad teemad, mida 
lektor loengul puudutas ja mille üle võiksi-
me kõik vahel mõelda.

Põhilise sõnumina tõi lektor välja, et 

kõik kooli kogukonna liikmed (õpilased, 
õpetajad, lapsevanemad) on kolleegid ning 
sellest tuleneb ka kõik muu, mis tõhusa ko-
gukonna toimimiseks vajalik: eetilised väär-
tused, üksteisega arvestamine, koostöö, 
hoolivus, usaldus jms. Kõne all oleva kogu-
konna ühiseks nimetajaks on lapsed – on ju 
nemad põhjuseks, miks koolid olemas on! 

Väga oluline on osapoolte vaheline ta-
gasiside – kogukond peab omavahel kõne-
lema! Sellest tuleneb koostöö, mis tugineb 
kokkulepetel, jagatud vastutusel, koos te-
gutsemisel jne.

Tõhus kool ei saa toimida, kui ei ole 
armastust ja lugupidamist enda vastu! Ar-
mastus enda vastu algab oma lapse/õpeta-
ja/lapsevanema tugevuste ja annete tund-
misest ja kasutamisest. 

Milline siis on tõhus kool? 
See on kool, kus on kogukonna poolt loo-
dud positiivne õhustik; seal on edukad nii 
õpilased kui ka õpetajad; sinna kuuluvad 
hoolivad, targad ning nõudlikud õpetajad 
ja lapsevanemada; energiline koolijuht; seal 
suhtlevad omavahel kõik osapooled. Tõ-
husa kooli eelduseks on see, et kõik kogu-
konna liikmed tahavad end hästi tunda ja 
edukad olla!

Koolituse praktiline osa koosnes kõigile 
osalejatele jagatud küsimustele vastamises. 
Kõik küsimused, mis lapsevanema vastust 
ootasid, lähtusid teemast „Kuidas mina 
oma lapse arengut toetan?“. Siinjuures ei 
olnud õigeid ja valesid vastuseid - iga lapse-
vanem sai lihtsalt mõned minutid mõelda 
ja ka enda jaoks kirja panna, kas ja kuidas ta 
oma lapse arengut suunab ja arendab. 

Tagasiside nii sellele kui ka eelnevatele 
koolitustele on Ääsmäe kooli lapsevane-
mate poolt olnud väga positiivne. Ehkki 
loengud on igapäevaelulistel teemadel, os-
kavad lektorid alati välja tuua mõtteid koos 
näidetega elust enesest, mille peale lapseva-
nem (aga ka õpetaja) alati oma argipäevaru-
tiinis ei tulegi. Seepärast on hea, kui keegi 
vahel meid kahe jalaga maa peale toob. Ja 
mis kõige tähtsam – loengud on eranditult 
olnud äärmiselt professionaalsed! 

Loodan väga, et lastevanemate koolita-
mise traditsioon Ääsmäe koolis jätkub. Ar-
van, et kogukonna koostöös suudame välja 
mõelda huvipakkuvaid ning kõiki osapooli 
puudutavaid teemasid ja asjalikke lektoreid.

Ääsmäe kooli lastevanemate nimel soo-
vin kooli juhtkonda tänada sellise hariva 
võimaluse ja traditsiooni eest!

HARIDUS

See, et koolis toimub igal õppeaastal lastevanemate üldkoosolek, on tava-
pärane. Ääsmäe koolis teeb päeva eriliseks kooli juhtkonna poolt ellu kut-
sutud traditsioon ühendada üldkoosolekuga  praktiline ning teemakohane 
loeng lapsevanematele.

KAIRI SULE
Ääsmäe kooli 
hoolekogu 
esimees

SISSEPÄÄS PRII

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES 
16.12.2015 KELL 19.0016.12.2015 KELL 19.00

Igale Eestivastsündinule 
kingitakse raamat 
“Pisike puu”. 

L a s t e k i r j a n d u s e 
klassikast ja hetke-
seisu paremikust 
pani beebiraamatu 
kokku Eesti Laste-
kirjanduse Keskus. 
Raamat valmis selle 
aasta oktoobris ja 
vastavalt sündivuse 
statistikale jõud-
sid raamatupakid 
ka Saue valda.   
01.01 – 31.08. 2015 
sündinud uuele Saue valla ilmakodanikule mõel-
dud raamatu saab kätte lähimast raamatukogust. 
Ülejäänud sel aastal sündinud saavad raamatu 
järgmisel aastal. Raamatule võib järgi tulla ka 12. 
detsembril Saue valla kultuurikeskusesse, kui toi-
mub  Laagri jõuluturg.

Saue valla Kultuurikesks võtab tööle   

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE  
ADMINISTRAATOR-KORISTAJA
Tööaeg E-R 16.00 - 22.00, L vajadusel, P 10.00 
- 22.00. Pikk ja lühike nädal.   Asukoht: Saue 
vald, Laagri, Veskitammi 8

TÖÖÜLESANDED:
• Kultuurikeskuse igapäevase sisulise töö 
koordineerimine 
• Info jagamine ja edastamine 
kultuurikeskuse külastajatele 
• huviringide- ja gruppide vastuvõtmine, 
korra tagamine
• kultuurikeskuse ruumide korrashoidmine ja 
koristamine
• kultuurikeskuse väli- ja siseürituste 
toimkonna töös osalemine

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• avatud ja abivalmis suhtleja
• positiivse ellusuhtumisega
• koostöövõimeline
• pingetaluvus

OMALT POOLT PAKUME: 
• mitmekesist ja huvitavad tööd 
kultuuriasutuses
• meeldivat töökeskkonda ja hoolivaid 
kolleege
• 0,6 kohaga tööaega

Lisainfo: kandidaadilt ootame 
elulookirjeldust hiljemalt 21.12.2015. 
Tööle asumise aeg ASAP.
Kontakt: Saue valla Kultuurikeskuse juhataja 
Ingrid Novikova, tel 53465917, 6796785, 
veskitammi@sauevald.ee
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KALATÖÖTLEJAID
Huvi korral võtke ühendust:

Telefonil: 5011294
e-mail: anne@mvwool.eu

Angerja tee 32, Hüüru küla, Saue vald

Seoses töömahu 
suurenemisega 
võtame tööle:

POTTSEPATÖÖD JA 
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS. 

Uute küttekehade ehitus ja 
vanade remont. 9- aastane 

töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 56903327

Otsime lapsehoidjat energilistele ja 
rõõmsameelsetele 2a. vanustele kaksikutest 
tüdrukutele. Vajame hoidjat Sauel 2-3 päeval 

nädalas. Hoiuaeg 4-5h päevas. Eeldame, 
et hoidjal on varasem lastehoiu kogemus 

ning tahtmine ja teadmised, kuidas lastega 
aktiivselt tegeleda. Sobivusel pikaajaline 

koostöö. Hoiutasu kokkuleppel. Tel 56462776.

KULTUURIKALENDER DETSEMBRIS
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

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

Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

12.12 Õpituba – valmistame jõulukaarte ja 
kaunistame jõulukotte

kell 11-14 Jõgisoo seltsimajas, osalus-
tasu 14 €. 

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

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

13.12 Laste jõulupidu ja etendus 
„Metsloomade jõulud“

kell 11 Jõgisoo seltsimajas. Vaatame 
jõuluetendust ja külla tuleb jõuluvana!

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

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

13.12

Vanamõisa jõulupidu. Muusika Vanamõisa 
Jõulupopi Brigaadilt ja Wannamoisa 
Segakoorilt. Õhtut juhib Kiiksuga 
Jõuluvana.

kell 17 Vanamõisa Vabaõhukeskuse 
palksaalis. Avatud jõulutall, 
muinasjutu kojas nukukunstnike 
näitus, piiluda saab Jõuluvana 
elamisse, lapsi sõidutab 
jõulurong ning meisterdame koos 
päkapikkudega.

MTÜ Vanamõisa 
Küla

Katame ühise jõululaua! Võta kaasa 
ühisele jõululauale söögipoolist. Kui 
soovid oma sõpruskonnale lauda 
broneerida siis võta kontakti 
katrin@kodukyla.ee

14.-
18.12

Vanamõisa jõulumaa külastused 
gruppidele

MTÜ Vanamõisa 
Küla www.vabaõhukeskus.ee 

16.12 Wannamoisa segakoori ja Saue valla 
mänguteatri jõulukontsert

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses, 
tasuta

Wannamoisa 
segakoor, Saue 
valla mänguteater

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

19.12 Maidla jõulupidu

kell 18
Esineb ansambel Mosquito, lastele 
mängud ja Jõuluvana, õhtusöök. Pilet 
10 €

Maidla külaseltsi 
juhatus

Pileteid saab osta 14. detsembrini 
Kristi käest igal esmaspäeval Maidla 
seltsimajas kell 19-21. Kristi tel 
5544932

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
Külla tuleb Jõuluvana ja Tallinna las-
teteater Lepatriinu lavastusega „Ma 
soovin, et...“

MTÜ Hüüru 
Külaselts

vajalik eelregistreerumine 1.12.2015 
Irja Targama tel 5238261

Laupäeval 12. detsember 2015 toimub õpituba kell 11:00-14:00  
Jõgisoo Seltsimajas: 

 

„Jõulukaartide valmistamine ja kingikottide 
kaunistamine“. 

Kõik saavad valmistada omale jõulukaardi ning kaunistada kingikoti.  
Vajalik materjal on kohapeal olemas. Õpitoa hind 14-. Juhendajaks on 
käsitöö salongi “Teeme teistmoodi” juhendaja Signe. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Info ja registreerimine hannamai.sildam@gmail.com. Palume registreerida 
hiljemalt neljapäeval!  Tasumine kohapeal sularahas.  
 

Lisainfo:  www.jõgisoo.ee      www.facebook.com/jogisoo 

 

LASTE JÕULUPIDU 
13.detsembril 2015 

Kell 11:00 
 

Külla tuleb lasteteater Rõõmulill etendusega 

 „METSLOOMADE JÕULUD “  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osalustasu 4 EUR, palume eelnevalt registreerida 11.detsembriks 2015. 

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts arveldusarve number EE322200001120083061 
(selgitusse märkida laste nimed) 

 
 

info@jõgisoo.ee         www.jõgisoo.ee     Tel. 50 12033 

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

Heategu teeb imet!Heategu teeb imet!

Laadal leidub meelepärast nii suurtele kui väikestele:
- isetehtud head ja eestimaist jõulutoitu, suitsuliha, mett ja 
sinepit, hoidiseid, leiba ja piparkooke
- kõike jõuludega seonduvat, käsitööd, puust, lambavillast ja 
linasest esemeid
- kauneimaid jõulukuuski
- sooja jooki ja sööki
- kohal on reibas jõuluvana
- heategevuslik loosiratas
- esinevad suured ja väikesed lauljad ja tantsijad 

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste abistamiseks.

TABASALU LIONS KLUBI kutsub 
laupäeval, 12. detsembril kell 11-16

Harku valla heategevuslikule

Prolexplast
MED I A 

Vanamõisa vabaõhukeskuse palksaalis

13. detsember kell 17.00

Hea Vanamõisa küla rahvas - ootame 
Sind Vanamõisa küla jõulupeole!

Muusikalist meeleolu loob Vanamõisa 
Jõulupopi Brigaad ja Wannamoisa Segakoor.

Õhtut juhib „Kiiksuga jõuluvana“

Katame ühise jõululaua! Võta kaasa ühisele jõululauale 
söögipoolist.  Kui soovid oma sõpruskonnale lauda broneerida 

siis võta kontakti katrin@kodukyla.ee. 

Avatud jõulutall, muinasjutu kojas Nukukunstnike näitus, 
piiluda saab Jõuluvana elamisse, lapsi sõidutab Jõulurong 

ning meisterdame koos päkapikkudega.
Avatud kohvik!

Info: katrin@kodukyla.ee, 5140761

Vanamõisa   Jõulupidu

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
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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

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

MÜÜA KÜTTEPUUD - 
lõhutud toores lehtpuu, 

hind alates 28€; metsakuiv 
okaspuu  al 35€, tarne al 10 rm, 

transport hinnas. 
Tel: 50 24 895   

info@pajakapuit.ee

15. jaanuaril 2016 avame Järve Keskuses uue ja mitmekülgse esinduse. Laienevas Järve esinduses saame pakkuda 
senisest märksa avaramat teenuste paketti. Lisaks igapäevastele pangaküsimustele saab nõu ka kodulaenu ja 
investeerimisteemadel. 

See võimaldab edaspidi teenindada ka Nõmme piirkonna kliente ning ühendame eelpool nimetatud kuupäevast 
Järve ja Nõmme kontorid ühiseks universaalseks Järve esinduseks. 
Tänasele Nõmme kontorile lähim sularahaautomaat asub Nõmme keskuses Comarketi sissepääsu juures aadressil 
Jaama 2. Nõustaja abi vajavate toimingutega ootame Teid alates 15. jaanuarist Järve Keskuse uude esindusse. 
Lisaks panga esindustele saate jätkuvalt kasutada meie interneti- ja mobiilipanga ning nõustamiskeskuse 
(tel 6 310 310) teenuseid ööpäevaringselt.

Alates 15. jaanuarist on laienenud Järve esinduse lahtiolekuajad järgmised:
Järve kontor (Pärnu mnt 238)
E–R 10.00–19.00
L 10.00–15.00

Kohtumiseni Järve Keskuse esinduses!
Teie Swedbank

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega saate tutvuda www.swedbank.ee. 
Lisainfot panga teenuste kohta saate 24h nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

Nõmme ja Järve kontorid liituvad 
ühiseks universaalesinduseks

Tule leia ilusaid jõulukinke 
Veskitammi 3 asuvas Galathea 

kosmeetikatoodete ladu/kauplusest! 

PALJUD TOOTED JÕULUHINNAGA 

-50% SOODSAMAD!

  
            

Ostame:                    
    * raieõigust   
    * metsakinnistuid  

Teostame:       
   * raie ja kokkuveo teenust  

Puhastame: 
          * võsast kraavide ja teede ääred 

            * võsastunud põllud ja heinamaad 
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