
Sissekirjutus 
on südame-
tunnistuse 
küsimus ja 
teenuste 
saamise eeldus

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Novembri esimesel päeval 
startinud hundijahi hoo-
aeg algas Ääsmäe jahiselt-
si küttidele edukalt. Juba 
viiendal päeval tabati kolm 
kriimsilma ja need olid ka 
Harjumaal lubatud kahek-
sast esimesed.

Ääsmäe kütid 
tabasid kohe 
hooaja alguses 
kolm hunti

LK  7

Bussijänes on 
levinud liik

LK 6
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Sõidan ainult paar peatust. 
Siinkandis niikuinii pileti-
kontrolle pole. Olen end 
Tallinna elanikuks regist-
reerinud ja niikuinii saan 
tasuta sõita. Ma ei raatsi 
maksta üle 1 euro lühikese 
sõidu eest. Umbes nii kõla-
vad levinumad bussijänes-
te põhjendused.

Kellele sel 
aastal õlale 
patsutame?

LK 2 LK 3

Mida me 
kadestame? 
Head und, kirge, 
suurt perekonda, 
jõukamat 
päkapikku?

LK 8

Vaatad kadedalt naabri-
naist, kes valmistub mara-
toniks. Kumma taktika oma 
kiivusest lahtisaamiseks 
valid: varastad järgmine 
kord soola laenama min-
nes tema jooksutossud või 
otsid oma omad voodi alt 
välja ja lähed ka korra päe-
vas trassile?

LK 6

Kohvik 
TiPo Laagris 
sulges uksed

Avalikku ruumi rajatud 
skulptuuridesse on raiutud 
religioonid ja sõjad, aasta-

sadu on kivisse kätketud inimeste 
tundeid: usku, leina, armastust, 
nalja. Õnneks lubab tänane päev 
kunsti avalikus ruumis suhtuda 
juba fantaasialennu ja piiride nihu-
tamisega, ei pea piirduma klassika-
liste „Siin elas ja hingas see ja see 
kuulus inimene“ taiestega, kuigi ka 
sellel suunal on kindlasti oma koht 
linnakunstis. 

Nii näiteks levis internetis just 
hiljuti uudis, kuidas Istanbu-
li suurlinnamelus elas ja lõbustas 
nii omasid kui külalisi hoopis üks 
priske moega tänavakass, Tombi-
liks kutsutu. Temaga koos tehti 
pilte ja eriti populaarseks sai foto, 
kus Tombili oma koguka taguotsa 
on mugavalt pargipingile sättinud 
ja piidleb ümbruskonda, esikäpp 
laisalt leenile toetumas. Paraku 
suri loom ära, aga mälestus justkui 
maskotiks saanud kassist jäi linna-
rahvale hinge ja kogutud toetus-
avaldused viisid selleni, et nüüd on 
Tombili igavesti linnarahva silma 
all – skulptuurina.

Laagris sellisest karakteriga 
isendist, olgu ta loom või inimene, 
kuulda pole olnud. Aga Tombi-
li loost tuleb selgelt välja, et oma 
lugu ja legend on see, mis objek-
ti tutvustab ja meeldejäävaks teeb 
ning loob kohaspetsiifilise emot-
siooni. Mis võiks olla Laagri lugu?

Võta mispidi tahes, esiletõus-
vaim motiiv nii tänasest kui ka 
möödunud aegadest on põlluma-
jandus. Nõukaajal tugeva köögivil-
jakasvatuse renomeega ja praegugi 
ühele Eesti suuremale köögivilja-
kasvatajale Sagrole koduks oleva 
aleviku maamärgiks ongi erineva-
tes seltskondades pakutud just kap-
sapea ideed.

Kultuurikomisjoni kutsuti kon-
sultatsooniks tuntud Eesti skulp-
tor Mati Karmin, kes on muide 
näiteks ka Tartu sümboliks saanud 

skuptuuri „Suudlevad tudengid“ 
autor. „On mõistetav, et iga linn 
ja alev püüab end märgatavaks ja 
meeldejäävaks muuta – nii oma-
dele kui külalistele ja turistidele. 
Tunnusskulptuur on üheks või-
malikuks väljundiks. Eriti siis, kui 
see õnnestub ja saab rahvale omaks 
ning muutub paikkonna lahuta-
matuks osaks nagu Brüsseli „Pissiv 
poiss“ ja Bremeni linna moosekan-
did leiab Karmin.

Kapsapea mõtte tunnistab 
skulptor väga inspireerivaks. „On 
ju Kapsapea ka Lutsu ühe lõbusa-
ma jutustuse peategelane… Meie 
Nunnu! Mille pärast puhkeb äge 
(eestlaslik) võitlus. Seega - juba 
suurepärase kujundimäluga süm-
bol. Lisaks soetus ajaloolise ja tä-
nase päevaga – on ju kapsas koos 
teiste juurviljadega olnud ka pikki 
perioode üks peamisi tooteid lin-
narahvale,“ leiab Karmin. 

Tema sõnul on ka ümmargune 
põhikujund skulptuurile parim, 
sest on ju kera üks armsama emot-
siooniga vorm inimsilmale, mee-
nutades väikelapse pea, lõngakera, 
lumepalli – kõik soojad ja armsad 
vasted.

  Karmin on tehnilise lahendu-
sena välja pakkunud plekktahvli-
test keevitatud 3-4 meetri kõrguse 
kapsapea, kujundit võiks läbida väi-
ke läbikäik, kust lapsed pääseksid 
läbi, et siis kapsalehe varjust avalik-
kuse ette ilmuda. „Alternatiiv ku-
rejuttudele. Sellest võiks saada uus 
Laagri kujundsümbol – kust ikkagi 
tulevad lapsed?“ laiendab kunst-
nik tõlgendamisvõimalusi. Lisaks 
minetaks skulptuur sellisel kujul 
ka oma staatilisuse ja liikumatuse 
ning omandaks täiendavaid tähen-
dusi, olles lisaks visuaalsele vaatele 
ka praktiline ja mänguline.

Asukohana on silme ees Jõe-

kääru pargi mänguväljaku mäeots. 
Paistaks silma, oleks väga käidavas 
ja kasutatavas kohas. Võimalike 
teiste kohtadena on arutlusel olnud 
ka näiteks Laagri kooli esine plats, 
kultuurikeskuse pargi pingimägi ja 
ringristmike keskala, aga viimaste 
puhul on vaja arvestada ka liiklus-
ohutuse aspektiga.

Et piirkonna kuvandit luua 
kunsti kaasabil, on oluline, et see 
kõnetaks ka kohalikke elanikke. 
Motiiv hakkab elama ning uusi lu-
gusid ja legende looma ainult siis, 
kui omad usuvad ja omaks võtavad.

Milline avaliku ruumi kujund sobiks 
iseloomustama tänast Saue valda? 
Saue vallale sobiva identiteedi otsingud on viinud ideeni kavandada 
Laagrisse Jõekääru parki kapsapea skulptuur.

AVALIK RUUM

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Värvikas Istanbuli tänavakass sai peale surma skulptuuriks ja rõõmustab 
nüüd nii linnarahvast ja külalisi (www.facebook.com/tombilimemesofficial)

Nõukaajal tugeva köögiviljakasvatuse renomeega ja praegugi ühele Eesti suuremale köögiviljakasvatajale Sagrole 
koduks oleva aleviku maamärgiks ongi erinevates seltskondades pakutud just kapsapea ideed

Ole hea, anna teada oma 
emotsioonidest kapsapea ku-
jundi ja tema asukoha suhtes. 

• Kas kapsapea tundub sobiv 
sümbol? 

• Kui väljapakutu Sind ei kõ-
neta, siis mis võiks olla Sinu 
arvates Laagri aleviku ja Saue 
valla jaoks sobiv sümbol, mida 
avalikus  ruumis  taiesena eks-
poneerida?

• Kas Jõekääru pargi mäenukk 
tundub sobiva asukohana?

Ootame tagasisidet  
31. detsembrini e-postil  
info@sauevald.ee. 

Säravamatele mõttevälgatus-
te väljapakkujatele ja kaasa-
mõtlejatele tänutäheks väik-
sed meened.

AVALDA ARVAMUST
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Öeldakse, et ega eestlane napilt ke-
dagi kiitma või kellelegi tunnus-
tavalt õlale patsutama ei lähe. Ja 

siis öeldakse, et igaüks seda sisimas ikka 
vaikselt ootab. Nüüd on lihtne võimalus 
kõva häälega oma poolehoiuavaldus välja 
öelda. Esita oma ettepanekud juba täna 
ja näitame meie tegusatele ja ägedatele, 
et tegelikult me ikka märkame ja oskame 
hinnata. Tunnustused valla tegusatele 
inimestele, organisatsioonidele, ettevõ-
tetele, kes on valla arengusse ning tege-
vusse panustanud, antakse üle veebrua-
ris, kui Saue vald tähistab Eesti Vabariigi 
aastapäeva piduliku vastuvõtuga.

Saue valla aasta tegu 2016 on au-
hind, mis antakse, et väärtustada Saue 
vallale olulise tähtsusega ettevõtmist 
ning selle eestvedajat. Saue valla aasta 
teole oodatakse ettepanekuid koos põh-
jendusega. Kõik esitatavad ettepanekud 
pannakse hääletamiseks välja alates 1. 
jaanuarist Saue valla Facebooki lehel, 
valla kodulehel ja Ääsmäe, Hüüru ning 
Laagri raamatukogudes. Enim hääli 
saanud nominent pärjatakse pidulikult 
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 õpingu-
tes saavutanud silmapaistvaid tulemusi, 
on rahvusvahelisel konkursil või võistlu-
sel saavutanud silmapaistva tulemuse, on 
edukalt esinenud Saue valla korraldatud 
konkursil või esindanud Saue valda edu-
kalt väljaspool valda või muudel tunnus-
tust väärivatel juhtudel. 

Saue valla tänukiri antakse Saue 
valla mittetulundusühingute, seltside, 
laulukooride, muusikaansamblite, spor-
diseltside, näitemänguseltside, kodukau-
nistamise seltside, külaseltside jm eestve-
dajatele, isiklike või vastavate ühingute 
jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud 
suurürituste, võidetud tähtsate konkurs-
side ja võistluste puhul. Tänukirja saab 
anda ka isikule, ettevõttele või kollektii-
vile, kes on toetanud valla poolt või koos-
töös vallaga organiseeritud üritust. 

Saue valla vapimärk on kõrgeim 
tunnustuse vorm ja see antakse saueval-
lakast väärikale kodanikule, kes on ko-
husetundlikult ja pikka aega täitnud oma 
tööülesandeid, saavutades kõrge kvali-
fikatsiooni ning autoriteedi vallas oma 
ala spetsialistide hulgas, ettevõtjale või 
ettevõtte juhile, kes on edukalt arenda-
nud ettevõtlust ja Saue valla majanduselu 
ning pakkunud tööd Saue valla elanikele. 
Vapimärgi kandidaadiks võib esitada ini-
mese nii isiklike kui ettevõtete juubelite 
puhul või ka välisriigi kodaniku, kes on 
programmide, projektide, aktsioonide 
kaudu kaasa aidanud Saue valla sotsiaal-
sele, kultuurilisele ja majanduslikule 
arengule.

Veebruaris välja antavad tunnustused jagunevad neljaks: aas-
ta tegu, volikogu tänukiri, aukiri ja Saue valla vapimärk. Sellisel 
kujul antakse tunnustusavaldusi viimast korda, järgmisel aastal 
samal ajal on juba uus Saue ühendvald, nii et tasub üles anda 
kõik need teod ja tegijad, kes/mis seni tähelepanuta on jäänud.

TUNNUSTUS

Kellele sel aastal õlale patsutame?

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:
Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue 
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine 
vallalehes ca 50% soodsam.

• Saue valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine 
• Saue valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine 
• Nõusoleku andmine riigihanke „Kahe N1 kategooria tar-
besõiduki kasutusrent 2017-2021“ 
• AS Koveki aktsiate omandamine 
• Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 308 
kehtestatud Vanamõisa küla Villa-Veronika kinnistu detailpla-
neeringu osaline kehtetuks tunnistamine Aimari kinnistu osas 
• Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ehitise kasutami-
se otstarbe alusel 
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine 
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine - Haraka 
tee 2a 
• Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks 
• Saue valla teeregistri teede nimekirja andmete täiendamine 
• Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine 
• Saue Vallavolikogu aukirjade andmine 

Saue Vallavolikogus 24. novembril

Kultuuurimaja väljakul näeb nüüd aega. Iseenesest väike ja 
võib olla pisut vanamoeline asi tänasel nutiajastul. Aga üks 
armas proua kunagi küsis, et võiks olla. Et näeks bussiaegu 
vaadata. Nüüd on see siis paigas. Kohtume kella all! 

Saue vallavalitsus ootab kirjalikke kinnitusi jäätmevaldajatelt, 
kes on taotlenud ja saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse 
(s.t vabastuse periood rohkem kui 11 kuud). Kirjaliku kinnitu-
se peab jäätmevaldaja esitama hiljemalt 20. jaanuariks 2017. 
aastaks.

Kirjaliku kinnituse esitamise nõue tuleneb jäätmeseadu-
sest. Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 5 tuleb jäätmeval-
dajal, kes on korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks 
loetud, esitada kohaliku omavalitsuse üksusele järgmise aasta 
20. jaanuariks kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel 
elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei 
esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäät-
meveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Kirjaliku kinnituse vormi saab Saue valla kodulehelt kesk-
konna valdkonna avalduste ja blankettide valikust. Vormi ava-
miseks tuleb klõpsata „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus“ valikule. Kirjalikke 
kinnitusi saab saata nii e-posti teel aadressile info@sauevald.
ee kui ka tavaposti teel Saue vallavalitsuse aadressile Veski-
tammi tn 4, Laagri alevik, Saue vald.

Seiravad seierid

Jäätmeveost vabastatud 
peavad 20. jaanuariks 
esitama kirjaliku kinnituse

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kas Saue valla aasta tegu 2016 
võiks olla mõne rajatise valmimi-
ne, uus algatus või mõne vana 
aastatepikkune püsimine? Siin on 
rida ettevõtmistest, mis selle aas-
taga seostuvad, aga kõik lisaette-
panekud on väga oodatud.

1. Saue linna ja Saue, Nissi ja 
Kernu valdade ühinemislepingu 
allkirjastamine 
2. Kergteede valmimine (Ääs-
mäe, Vae ja Hoiu tänav, Laagri-
Harku, Valingu, Vanamõisa jne)
3. Uue Triibu-Liine lastehoiu 
avamine Hüürus
4. Laagri tennisekeskuse valmi-
mine
5. Vanamõisa külla Kleiso Mardi 
skulptuuri püstitamine
6. Kogukonna telk Vanamõisa 
suvelõpupeol
7. Priileiva suvekohvik Laagris
8. Kõrgtehnoloogilise kirurgia-
instrumentaariumi tootja Karl 
Storzi kontserni tehase avamine 
Laagris
9. Topi ristmiku 3. etapi valmine

10. Koppelmaa küla jõuline si-
senemine valla kultuuriskeenele 
(jaanipäev, teatrietendused)

Kindlasti ei pea piirduma toodud 
näidetega. Häid asju juhtus ja 
tehti kindlasti palju rohkem.

Ära pea paljuks anda oma 
hinnang tehtule ja tegijatele. 
Saada oma ettepanek e-postiga 
aadressile kaija.velmet@sauevald.
ee või osale jaanuarikuus hääletu-
sel veebilehel www.sauevald.ee 
või www.facebook.com/Sauevald.

AVALDA ARVAMUST

Saue valla aasta tegu valitakse 
5. korda. Möödunud aastate 
võitjad:

• 2015. aastal sai tiitli Laagri 
aleviku uus nägu – Jõekääru ja 
Kultuurikeskuse pargid

• 2014. aastal TOPi ristmiku 
valmimine

• 2013. aastal Tuleviku lasteaia 
avamine ja lasteaiakohtade arvu 
kasv laiemalt

• 2012. aastal Laagri-Saue kerg-
tee valmimine

AASTA TEGU 2012-2015

Tänu- ja aukirjade ning 
aasta teo nominentide 
ning vapimärgi saajate 
kandidaatide ETTEPANEKUD 
KOOS PÕHJENDUSTEGA 
palub vallavalitsus saata 
31. DETSEMBRIKS 2016. 
AASTAKS. Ettepanekud  
saata e-posti aadressile  
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 rubriigi alammenüüst 
„Avaldused ja blanketid“.

Tänu- ja aukirja ning vapimärgi 
saajad valib ja kinnitab 
volikogu oma otsusega. 
Aasta teo valib ja kinnitab 
vallavalitsus vastavalt 
hääletustulemustele.
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MTÜ Tuula Tutulus 
– Tuula külakeskuse 
hoone ehitustööde IV 

etapp 81 000 eurot
Tuula ja Pällu külade elanikud 

lõid 2005. aastal MTÜ Tuula tutu-
luse, mis on olnud ühendavaks lüliks 
kahe naaberküla inimestele ühiste 
ürituste ja külade arendustegevus-
te elluviimiseks. Kogukonna ühise 
ettevõtmisena on tänaseks jõutud 
rajada ka kaks kooskäimiskohta – 
vabaõhuplats Tuula Kaldamäel ning 
endisest Tuula mõisa kõrvalhoonest 
on ehitatud küla seltsimaja. 

Projektiga soovitakse jätkata 
hoones ehitustegevust, mille tule-

musena saaks kasutusvalmis sisse-
pääsu ees asuv fuajee, kaks WC-d, 
kaks ringiruumi, tehniline ruum ja 
saali põrand. Nende ruumide val-
mimisega laieneks oluliselt avalikus 
kasutuses oleva hoone kasutusvõi-
malused – saaks suuremate ürituste 
läbiviimise kõrval hakata pakkuma 
regulaarselt huvitegevusi ka lastele 
ja koolinoortele. 

MTÜ Jõgisoo Vabaajake-
kus – Lõokese tänavale raja-
tav multifunktsionaalne vaba 
aja veetmise keskus noortele  
30 452 eurot
Mänguväljak on tsoneeritud erine-
vatele vanuserühmadele, mis tõstab 
selle atraktiivsust ja erinevatele tege-
vustele on planeeritud oma koht. 

Alale on planeeritud: sissepääsu 
juurde jalgrataste hoidja ja prügi-

kast, väikelaste ala, võrkpalliväljak, 
tervisespordivahendite ala (korvpal-
lirõngad, pallisein, tasakaalurada), 
minirularamp, võrkpüramiid, sport-
mängude väljak.

Väikelaste alal on tänaseks välja 
ehitatud mängulinnak, käesoleva 
projektiga soovitakse välja ehitada 
tervisespordivahendite ala ja võrk-
palliväljak, paigaldada võrkpüra-
miid, ehitada piirdeaed ning paigal-
dada jalgrattahoidja ja prügikastid, 
lisaks liivakast ja kahekohaline kiik. 
Sportmängude väljaku ja minirula-
rambi rajamist plaanitakse järgmise 
etapina lähitulevikus. 

Caravanpark OÜ – kompaktlaa-
duri soetamine 15 580,20 eurot
Tänaseks päevaks on Caravanpark 
OÜ jõudnud oma arengus etappi, 
kus Vanamõisa karavanpark töö-

tab täies mahus. Loodud on viis 
töökohta ning koostööd tehak-
se paljude kohalike ettevõtetega. 
Käesoleva projekti eesmärgiks on 
soetada kompaktlaadur Avant 750 
mitmesugusteks hooldus-, ehitus- 
ja korrastustöödeks, mille abil toe-
tada Vanamõisa karavanpargi jät-
kusuutlikkust arendada piirkonnas 
turismiteenuseid. Tulemuseks on 
vähemalt 1-2 uut töökohta, täieneb 
pakutavate turismitoodete ja tee-
nuste sortiment ning lisaks muutub 
piirkonna külaelu kaasaegsemaks ja 
areneb ning elavneb piirkonna ma-
jandustegevus.

Kõige enam taotlusi esitati meet-
messe 1 „Kogukonna investeerin-
gute toetamine“, mille eelarve oli 
209 215 eurot, taotlusi rahuldati 
nelja valla peale kokku 209 215 
euro osas ehk kogu eelarve ulatuses. 
Meetmetesse 3 „Mikroettevõtlu-
se arendamine“, eelarvega 92 984 
eurot, esitatud taotlusi rahuldati  
92 786,48 euro osas.

Kuna kõige keerulisemaks osutus 
Meede 2 „Kogukonna ühistegevus-
te arendamine“, kuhu ei laekunud 
ühtegi taotlust, siis korraldab Nelja 
Valla Kogu avatud ruumi meetodit 
kasutades mõttetalgud, et selgitada 
välja piirkondliku kogukonna va-
jadustest lähtuvad ja probleemide 
lahendamisele keskendunud ideed, 
mida juba tulevas taotlusvoorus 
projektidena realiseerida. 

Ühelt poolt annab see val-
lale võimaluse adekvaat-
semalt planeerida koha-

likku elukorraldust, olgu selleks 
teede korrashoid ja koolikohad, 

sotsiaalabi või kultuurikorraldus. 
Kui on teada potentsiaalsete ka-
sutajate hulk, on planeerimisvõi-
mekus tõhusam ja tulevikuvaade 
selgem.

Teiselt poolt on kõikide nen-
de kohalike teenuste rahastami-
se eelduseks maksude laekumine 
elanikelt, sest üksikisiku tulumaks 
moodustab ca 80% vallaeelarvest. 

2017. aastal laekuvate maksete 
aluseks on 31. detsembri 2016. 
aasta elanikeregistri andmed. Kõi-
kide inimeste palgatulult, kes aas-
tavahetuse seisuga on ametlikult 
valla elanikud, laekub järgmise 
aasta jooksul oluline osa tulumak-
sust valla eelarvesse. Aastasise-
sed muutused registris sel määral 
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 lahtilükkami-
ne või lasteaiakoha saamine, raha-
lised toetused või soodustused on 
eranditult kõik seotud ametliku 
elanikustaatusega.

Sissekirjutus on südametunnistuse küsimus 
ja teenuste saamise eeldus
Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse kirjuta-
tud sinna, kus reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse. Rahvastikuregistri seadus ko-
hustab inimest hoolitsema enda ja laste elukoha aadressi õigsuse eest.

OLULINE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

• 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. 2016

Lasteaia kohatasu soodustus
Lasteaiakoha maksumus lapsevanemale Saue 
valla munitsipaallasteaias on 20% Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alam-
määrast ehk 94 eurot kuus. Kui nii laps kui 
vanemad või üksikvanem on 2016. aasta 31. 
detsembri seisuga Saue valla elanikud, on lap-
se kohatasu Saue munitsipaallasteaias 2017. 
aastal 47 eurot kuus. Kui samast perest käib 
munitsipaallasteasutuses ka teine laps, on lap-
sevanema makstav osalustasu teise lapse eest 
23,50 eurot kuus. Endiselt kehtib 3- ja ena-
malapselistel 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 summast 
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 2,40 eurot päeva kohta.

Huvihariduse toetus
Vald toetab erahuvikoole ja –spordiringe, 
kes on vastavat soovi avaldanud ning vallaga 
lepingu sõlminud, 16 euroga kuus lapse 
kohta, kes koos vähemalt ühe vane-
maga 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 vanematele, 
kelle eest kohalik oma-
valitsus toetust ei mak-
sa. Toetust maksab vald 
otse erahuvikoolile või –ringile  
9 kuu (v.a suvekuud) vältel. Lap-
sevanem ise ühtegi avaldust esitama ei 
pea.

Eralasteaia või –hoiu toetus
Toetust makstakse neile lapsevanematele, kel-
le laps koos vähemalt ühe 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 paku-
tud kohta Saue valla munit-

sipaallasteaias või oli laps 
määruse jõustumise ajal 
vanem kui 4 aastat ja ka-
sutas juba kohta eralaste-
aias 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 sei-
suga Saue valla elanikud. Toetuse suurus on 
160 eurot, kui laps ja mõlemad vanemad või 
üksikvanem on Saue valla elanikud. Kui üks 
vanematest elab mujal, on toetuse summa 
poole väiksem ehk 80 eurot.

Soodsam rongisõit
Saue valla sissekirjutusega isik saab Elroni ron-
gides soodsamalt sõita. Elroni II tsooni piires 
on sõit täiesti tasuta ning kaugemale sõites 
maksab sauevallakas pileti eest alati ühe tsooni 
hinna võrra vähem.

Tasuta sõit Saue valla siseliinidel
Saue valla sissekirjutusega isik saab tasuta sõita 
Saue valla sisestel bussiliinidel ehk nn kooli-
bussiliinidel.

Laagri kooli koolikoht
Muuhulgas on elanikustaatusega seotud ka 
Laagri kooli õppima pääsemine. Siinkohal 
tuleb küll meeles pidada, et pingerea tekkimi-
sel on oluline, et vähemalt üks vanem oleks 
2016. aasta 31. detsembri seisuga Saue valla 
elanik ning laps oleks Saue valla elanik hetkel, 
kui vanem esitab kooli avalduse ning ka siis, 
kui laps juba ametlikult kooli vastu võetakse. 
Kui laps ja mõlemad 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 

Leader rahastuse saab kolm Saue valla projekti
MTÜ Nelja Valla Kogule esitatud ja taotlemistingimustele vastanud 17 taotlusest olid kolm sauevallaka-
te kirjutatud – raha saavad Tuula Tutulus, Jõgisoo Vabaajakeskus ja Caravanipark Vanamõisas, kokku 
127 tuhat eurot. Kokku läks taotlejate vahel jagamisele 375 316,21 eurot, ehk Saue valda tuli tubli 40%.

EURORAHA

Mõttetalgud toimuvad 
Tuula külakeskuses  
8. detsembril kell 18-20.30, 
lisainfo www.4kogu.ee.
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Saue Vallavalitsus algatas 22.11.2016 
korraldusega nr 809 Vanamõisa külas 
Vanamõisa tee 20 (72701:002:1326, 
suurusega 5 829 m², elamumaa 100%) ja 
Männituka (72701:002:1325, suurusega 
203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
kinnistute kruntimine, maasihtotstar-
be osaline muutmine transpordimaaks 
ning määratakse ehitusõigus kuni kolme 
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu-
de, parkimise ja tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtteline lahendus. Kinnis-

tud asuvad Vanamõisa külas ning jäävad 
Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni 
vahelisele maa-alale. Kinnistud asuvad 
üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal 
ning maa-ala maakasutuse juhtotstar-
beks on määratud pere- ja ridaelamu-
maa. Üldplaneeringu kaardi kohaselt on 
tegemist kõrghaljastusega maa-alaga, 
kus ehitiste kavandamisel tuleb maksi-
maalselt säilitada kõrghaljastus. Planee-
ritava maa-ala suuruseks on ca 0,61 ha.

Saue Vallavalitsus algatas 29.11.2016 
korraldusega nr 834 Laagri alevikus 
Käspre (72703:001:0800, suurusega 

2,75 ha, maatulundusmaa 100%) ja Lim-
beri (72703:001:0229, suurusega 16 199 
m², maatulundusmaa 100%) kinnistute 
ja lähiala detailplaneeringu. Detailpla-
neeringuga kavandatakse moodustada 
elamu, -sotsiaalmaa,- (üldkasutatav maa) 
ja  transpordimaa krundid. Elamukrunti-
dele määratakse ehitusõigus üksikela-
mute või/ja kahe korteriga elamute raja-
miseks. Planeeringualale korterelamute 
rajamine pole lubatud. Planeeringuga 
lahendatakse juurdepääsud planee-
ritavale alale, tehnovõrkude varustus 
ning määratakse keskkonnakaitselised 
abinõud. Detailplaneeringuga tuleb la-

hendada tänavavõrk  (koos jalgteedega) 
Seljaku ja Väike-Tooma tänavatele ning 
lahenduse väljatöötamisel tuleb vältida 
tupikteid. Arvestades planeeringualaga 
piirneva Seljaku tänaval liikluskoormuse 
suurenemisega, tuleb tagada tänava ja 
planeeritavate elamukruntide vaheli-
sele maa-alale haljasala. Planeeringu-
alale ulatub osaliselt Laagri nahkhiirte 
püsielupaiga piiranguvööd ning ehitis-
mälestise, Peeter Suure Merekindluse 
Pääsküla positsiooni varjenditevaheline 
tunnelisüsteem, mis on ehitatud aas-
tatel 1913-1917 (reg nr 8884). Seetõttu 
on enne detailplaneeringu koostami-

sele asumist vajalik taodelda Muinsus-
kaitseametist vastavad eritingimused. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusega alal ning maakasutuse 
juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja 
ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kin-
nistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajoo-
niga ning lõuna ja lääne poolt piirneb 
Saku valla halduspiiriga. Kinnistud on 
hoonestamata, millel puudub kõrghal-
jastus. Planeeritava maa-ala suuruseks 
on ca 5,0 ha. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 8.11.2016 
korraldusega nr 785 Laagri alevikus 
Nõlvaku tn 10, (72703:001:0262, suu-
rusega 4 262 m², sotsiaalmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
osaline muutmine elamu- ja transpordi-
maaks ning määratakse ehitusõigus ühe 
kuni kolme maapealse korrusega ning 
kuni kaheteistkümne korteriga korte-
relamu, kuni ühe maapealse korrusega 
abihoone, spordiväljaku ja autopark-
late rajamiseks. Nõlvaku tn 10 kinnistu 
krunditakse kolmeks kinnistuks ning 
maasihtotstarve muudetakse osaliselt 

elamu- ja transpordimaaks. Elamumaa 
sihtotstarbega kinnistule (suurusega 1 
801 m²) kavandatakse piirkonda sobilik 
kuni kolme maapealse korrusega ning 
kuni kaheteistkümne korteriga korterela-
mu, kõrgusega maapinnast katuseharja-
ni kuni 12,0 m, katusekaldega 0-15˚ ning 
1-korruseline abihoone, kõrgusega maa-
pinnast katuseharjani kuni 3,0 m. Nõlva-
ku põik tänavaga külgnevale elamukrun-
di äärde moodustatakse transpordimaa 
krunt (suurusega 32 m²), mis liidetakse 
hiljem Nõlvaku põik teemaaga. Trans-
pordimaa krundile kavandatakse uus 
kõnnitee ning tänava ääres olemasoleva 
kõnnitee asemele kavandatakse avalikud 

parkimiskohad. Planeeritava kortermaja 
elanikele kavandatakse parkimiskohad 
oma krundil. Kolmanda krundi maa-
sihtotstarve (suurusega 2 429 m²) jääb 
jätkuvalt sotsiaalmaaks (üldkasutatav 
maa 100%) ning krundile kavandatakse 
rajada piirkonna elanikele spordiväljak ja 
autoparkla. Kuna piirkonnas on valdavalt 
korterelamud ning parkimiskohtadega 
on probleeme, siis Saue Vallavalitsus 
otsustas rajada ca 20 kohalise auto-
parkla, kuhu saavad oma autod parki-
da lähiümbrusesse jäävate kortermaja 
elanikud. Sotsiaalmaa krundiga külgne-
vale Sillaku tänava äärde kavandatakse 
avalikkusele ca 10 parkimiskohta ning 

rajatakse uus kõnnitee. Nõlvaku tn 10 
kinnistu omanik kaasfinantseerib detail-
planeeringus kavandatud sotsiaalmaa 
krundile spordiväljaku, autoparkla ja 
kõnnitee ning Sillaku tänava äärsete ava-
like parkimiskohtade rajamist, mille välja-
ehitamist korraldab vald. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 8.11.2016 
korraldusega nr 784 Vanamõi-
sa külas Hallika 10 (katastritunnus 
72701:002:1384, maatulundusmaa 
100%, suurusega 1,57 ha) kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on Hallika 10 kin-
nistu kruntimine 8-ks elamu-, transpordi- 

ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) 
sihtotstarbega krundiks, millest kuuele 
krundile (suurustega ca 1 500 m²) kavan-
datakse üksikelamute ja abihoonete ra-
jamist, üks transpordimaa sihtotstarbe-
ga krunti moodustatakse juurdepääsude 
tagamiseks ning üks krunt jääb sotsiaal-
maa (haljasala) sihtotstarbega. Lahenda-
tud on kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud haljastu-
se ja heakorrastuse nõuded. Juurdepääs 
planeeringualale on lahendatud läbi 
Ojakalda tee L2 Välja teeni. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detailpla-
neeringuks taotletav maa-ala tiheasus-
tusalal, juhtotstarbega elamumaa. 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2016 
otsusega nr 83 osaliselt kehtetuks Saue 
Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korral-
dusega nr 308 kehtestatud Vanamõisa 
küla Villa-Veronika kinnistu detailplanee-
ringu Aimari kinnistu osas. Aimari kinnistu 
jääb kehtiva Vanamõisa küla Villa-Veroni-
ka kinnistu detailplaneeringu koosseisu. 
Detailplaneeringuga on olemasolev Villa-
Veronika kinnistu suurusega ca 10,0 ha ja-
gatud kolmeks väikeelamukrundiks (Villa-
Veronika, Aimari ja Mesikäpa kinnistud) 
ning kruntidele on määratud ehitusõigus 
kuni kolme üksikelamu ja abihoonete ra-

jamiseks. Aimari kinnistule määrati ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoo-
ne rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 
350 m². Abihoone kõrgus on lubatud 
kuni 5,0 m. Katuse kalle on lubatud 35-
45 .̊ Aimari kinnistule on rajatud hooned, 
mille asukoht ei ole kooskõlas kehtesta-
tud detailplaneeringuga. Kinnistul paik-
nevad hooned on ehitatud väljaspoole 
planeeringuga määratud hoonestusala, 
st lubatud hoonestualast ca 60 m kaugu-
sele. Aimari kinnistu omanik esitas Saue 
Vallavalitsusele projekteerimistingimuste 
taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse 

nihutada detailplaneeringu kohast hoo-
nestusala Mesikäpa kinnistu piiri äärest 
Kokerdi 2 kinnistu piiri äärde. Samuti soo-
vitakse püstitada lisaks üksikelamule kaks 
abihoonet kõrgusega 6,0 m ja katuse 
kaldega 25-35 .̊ Soovitud hoonestusala 
nihutamine ületab seadusega lubatud 
10% määra. Soovitud abihoone kõrguse 
suurendamine ületab seadusega lubatud 
10% määra. 

Ehitusseadustiku¹ § 27 lõike 4 punkti 
2 kohaselt on võimalik muuta  hoones-
tusala tingimusi, sealhulgas hoonestus-
ala suurendada, vähendada, keerata või 

nihutada, kuid mitte rohkem kui 10 prot-
sendi ulatuses esialgsest lahendusest 
ja punkti 3 kohaselt on võimalik kõrgust 
muuta, kuid mitte rohkem kui 10 protsen-
di ulatuses esialgsest lahendusest ning 
punkti 4 kohaselt on võimalik täpsustada 
arhitektuurilisi tingimusi. Projekteerimis-
tingimustega ei saa muuta lubatud hoo-
nete arvu. Enne projekteerimistingimuste 
väljastamist tuleb tunnistada detailpla-
neering Aimari kinnistu osas kehtetuks. 
Planeerimisseaduse“ § 140 lõike 1 punkti 
2 kohaselt võib kehtestatud detailplanee-
ringu või selle osa kehtetuks tunnistada, 

kui planeeringu koostamise korraldaja 
või planeeritava kinnistu omanik soovib 
planeeringu elluviimisest loobuda. Käes-
oleval juhul soovib kinnistu omanik pla-
neeringu elluviimisest kehtestatud kujul 
osaliselt loobuda. 

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud. Lähemat informat-
siooni saab planeeringute spetsialistilt 
Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.metsa-
ots@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu 
projekteerimistingimuste määrami-
seks avatud menetlusena Laagri alevi-
kus, Kaselaane tn 23  (katastritunnus 
72703:001:0426; 1 309 m2 elamumaa) 
kinnistul lähtudes Vanasilla 31a, Tammi-

tooma, Võsatooma, Kasesalu ja Sünklaa-
ne kinnistute detailplaneeringust (Loov 
Arhitektid OÜ töö nr 04-06) suurenda-
des Kaselaane tn 23 kinnistu hoonestus-
ala 10 % ulatuses esialgsest lahendusest 
Kaselaane tn 25 kinnistu piiri suunas.

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste määra-
miseks avatud menetlusena Alliku kü-
las, Pääsukese tee 8  (katastritunnus 
72701:001:0516; 2 008 m² elamumaa) 
kinnistul lähtudes Alliku küla Pääsuke 

kinnistu detailplaneeringust (Mart Liho 
Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 01/01/02) 
kavandades kinnistule kahe korteriga 
elamu.

Lähemat informatsiooni hoone-
te tingimuste kohta saab ehitusnõu-

nikult Kalle Normannilt 654 1135  
kalle.normann@sauevald.ee arvamused 
esitada hiljemalt 18.12.2016 Saue Valla-
valitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri 
alevik; info@sauevald.ee) 

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS 2016 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD: 

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS 2016 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD: 

TEADE DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMISEST

AVATUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUS

Uue omavalitsusmaja asuko-
hana nähti juba ühinemis-
lepingut kinnitades ette 

Saue linnale kuuluvat krunti linna 
südames aadressil Kütise 8a ning le-
piti kokku, et väärika väljanägemise 
ja asjaliku atmosfääri loomise tar-
beks viiakse esimese sammuna läbi 
arhitektuurikonkurss.

Juba kevadel, kohe peale ühi-
nemisotsuse vastuvõtmist, alus-

tasime kõnelusi Eesti Arhitektide 
Liiduga (EAL), kellel on sedalaadi 
konkursside läbiviimiseks kaalukad 
kogemused ja head kontaktvõrgus-
tikud arhitektide seas nii kodu- kui 
välismaal. EAL oli koostööplaaniga 
päri, aga enne arhitektuurikonkur-
siga alustamist oli vaja täpsemat sel-
gust saada, missugust ja kui suurt 
maja õigupoolest vaja on. 

Selleks puhuks käisime suvel 
tutvumas värskemat sorti näide-
tega Rakveres ja Sõmerul, kus hil-
juti on omavalitsuste tarbeks uued 
majad ehitatud. Seejärel ootasime, 
kuni täpsustub nägemus uues vallas 

tööle hakkavate ametnike arvu suu-
rusjärgust. Kui esmane struktuuri-
projekt hakkas ilmet võtma, tekkis 
ligikaudne arusaam, kui suurt maja 
tarvis on. Jõudsime järeldusele, et 
vajame ligi 1600 ruutmeetri suu-
rust kahekorruselist büroohoonet, 
millega hoone väljaarendamise tei-
ses etapis oleks võimalik liita saal 
avalike kultuuri- ja vaba aja tege-
vuste tarbeks. Siinkohal on arves-
se võetud ka seda, et mitte kõik 
ühendvalla ametnikud ja töötajad ei 
hakka igapäevaselt tööle Sauel, vaid 
ka piirkondlikes halduskeskustes 
Laagris, Haibas ja Riisiperes.

Novembri keskel sai EAL-iga 
sõlmitav koostöölepe kõigi ühi-
nemise osapoolte heakskiidu ning 
Saue linnaga sõlmitud lepingu alu-
sel kuulutab EAL tuleva aasta jaa-
nuari keskel arhitektuurikonkursi 
välja. 

Seejärel on arhitektidel aega 
kolm kuud oma nägemusi kirjelda-
da, konkursi tähtaeg on praeguste 
plaanide kohaselt aprilli keskel. Pea-
le seda alustab tööd arhitektidest ja 
omavalitsuste esindajatest koosnev 
žürii ning konkursitulemuste väl-
jakuulutamiseni peaksime jõudma 
maikuu teises pooles. 

Laagris valmis uus teelõik, mis 
on üheks osaks Juuliku – Ta-
basalu suurest ühendusteest, 

mis moodustab Tallinnale ringi 
vähendades seeläbi pealinna läbi-
vat liiklust. Tänu objektile väheneb 
liiklus ka Laagri asulas, sest tran-
siitliiklus hakkab kulgema asulast 
mööda.  

Ehituse käigus valmis uus 1,6 ki-
lomeetri pikkune teelõik, millel on 
üks jõesild ja üks jalakäijate tunnel. 
Lisaks ehitati üks ringristmik ning 
rajati tänavavalgustus poole objekti 
ulatuses.  

Objekti ehitas AS Teede REV-2 
ja rahastas Maanteeamet ning ko-
gumaksumus oli üle kahe miljoni 
euro.

MAANTEEAMET

Uue valla keskusehoone arhitektuurikonkursi plaanid said paika Uus teelõik vähendab 
transiitliiklust Laagris

Märtsikuise ühinemisotsusega käis kaasas plaan, et Kernu valla, Nissi valla, Saue 
linna ja Saue valla ühine vallamaja hakkab asuma Sauel ning veel enne, kui uus 
vald 2017. aasta sügisel sünnib, hakatakse majaehituse ettevalmistustega pihta. 

KADRI 
TILLEMANN
ühinemis-
läbirääkimiste 
koordinaator
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Saue valla 2017. aasta eelarve 
eelnõus ületavad jooksvad tu-
lud jooksvaid kulusid. Tulude 

ja kulude vahe (põhitegevuse tulem) 
moodustab ligi 15% põhitegevu-
se tuludest. Arvestades, et väiksed 
alatäitumised erinevatelt eelarve-
kirjetelt kokku moodustavad suure 
summa, on aga oodata 2017. eelar-
ve tegelikul täitumisel veel oluliselt 
paremat põhitegevuse tulemi näi-
tajat. Arvame, et see võib küündida 
isegi 18% juurde, mis oleks kohalike 
omavalitsuste võrdluses väga hea tu-
lemus. 

Vallavalitsus peab püüdlema suu-
rema majandusliku efektiivsuse 
poole, mida põhitegevuse tulem 
väljendabki. Ent alates järgmisest 
eelarveaastast on see eesmärk veel-
gi tugevamalt motiveeritud. Nimelt 
alates aastast 2017 hakkab varase-
mate riigi kehtestatud piirangute 
kadumisest tingituna laenuvõime 
otseselt sõltuma põhitegevuse tule-
mist ehk suurem põhitegevuse tule-
mi määr hakkab tähendama suure-
mat laenuvõimet. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse 
üksuse finantsjuhtimise seadusele 
(KOFS) koosneb eelarve põhitege-
vuse tulude, põhitegevuse kulude, 
investeerimistegevuse, finantsee-
rimistegevuse ja likviidsete varade 
muutuse eelarveosast. Sellest jaotu-
sest lähtuvalt on järgnevalt toodud 
ka ülevaade 2017. aasta kinnitamise-
le minevast eelarvest.

Põhitegevuse tulud suurenevad
Saue valla 2017. aasta eelarve põhi-
tegevuse tulude maht on planeeri-
tud summas 13,6 mln eurot – seda 
on 7,3% rohkem kui 2016. aasta lisa-
eelarves. Tavapärastest tuludest suu-
reneb absoluutsummas enim tulu 
tulumaksust. Tulumaksu-tulu pla-
neerimisel on aluseks võetud rahan-
dusministeeriumi nominaalpalga 
kasvu prognoosist konservatiivsem 
eeldus. Tulumaksu-tulu planeerimi-
sel on arvestatud ka maksumaksjate 
arvu kasvuga.

  Riigilt tegevuskuludeks saada-
vad toetused vähenevad seetõttu, 
et riik hakkab ise korraldama arvle-
mist erakoolidega, mistõttu ei anna 
selleks ka enam toetust kohalikele 
omavalitsustele.

Põhitegevuse kulu kasvu tingib 
üldine hinna- ja palgatasemete 
tõus 
Saue valla 2017. aasta eelarve põ-

hitegevuse kulude maht on 11,6 
miljonit eurot, võrdluseks oli 2016. 
aasta lisaeelarves see näitaja 11,2 
miljonit eurot. 

Põhitegevuse kulude kasvul on 
objektiivsed põhjused. Nimelt on 
eelarve eelnõusse planeeritud õpe-
tajate palga tõus selliselt, et 2017. 
aastal oleks õpetaja arvestuslikuks 

keskmiseks palgaks 1 240 eurot, 
mille on eesmärgiks seadnud oma-
korda riik. Palgatõusu täpne reali-
seerimine sõltub riigi eelarve hari-
duskulude jaotusest, mille Vabariigi 
Valitsus kinnitab eeldatavasti uue 
aasta veebruari esimestel päevadel. 

Ka tõusevad vallavalitsuse ning 
allasutuste (sh ka Laagri Haridus- ja 

Spordikeskus OÜ) personali palga-
fondid küll varieeruvalt, kuid üldi-
selt ca 5,5% võrra. Seejuures tuleb 
täpsustada, et allasutuste palgafon-
dide lõplik jaotus jääb allasutuse 
juhtide otsustada. Seega saabub 
lõplik selgus töötasude tõusu osas 
eeldatavasti uue aasta esimestel kuu-
del. Eelarve ei ole otseselt töötasu-

de tõusu kehtestav dokument, aga 
loob selleks võimalused. Palgafondi 
tõusu ulatus põhineb rahandusmi-
nisteeriumi vastaval majandusprog-
noosil.

Eelarve erinevate tegevusalade 
kulude proportsioonid võrreldes 
eelmise aastaga oluliselt ei muutu.

Investeeringute maht on 
rekordiline
Investeeringute maht on Saue valla 
eelarves 2017. aastal ligi kolm korda 
suurem, kui see on olnud tavapära-
selt. Saue valla investeeringute maht 
on 2017. aastal 9,8 miljonit eurot 
(2016. aastal oli 3 miljonit eurot). 

Sellest suurim osa (3,8 mln eu-
rot) läheb haridusse, kus on pea-
misteks investeeringuteks Ääsmäe 
põhikooli uue tiiva ja staadioni 
ehitus ning Laagri lasteaia uue tiiva 
ehitus ja osaliselt olemasoleva hoo-
ne rekonstrueerimine. Järgnevad 
investeeringud valdavalt (kerg-) tee-
de ehitusse (1,8 mln eurot).

Ka alustatakse 2017. aastal uue 
Laagri tervisekeskuse rajamist ning 
eraldatakse mitmeid investeeringu-
toetusi vaba aja ja kultuuri edenda-
miseks, üheks näiteks selle kohta on 
700 000 euro eraldamine Ääsmäe 
külakogule Ääsmäele uue külakes-
kuse ehitamiseks, milleks annab 
kaasrahastuse ka Leaderi prog-
ramm.

 Et elamise keskkonda paranda-
da, on planeeritud investeeringu-
teks 560 000 eurot Laagri alevikus 
parkide ning välikunstiobjektide 
väljaarendamiseks. 

Investeerimistegevuse väljami-
nekute tasakaalustamiseks on in-
vesteerimistegevuse sissetulekutes 
planeeritud ligi pool miljonit eurot 
eurot vallale kuuluvate kinnistute 
müügist ja 1,9 mln eurot sihtfinant-
seerimise tulu projektimeetmetest.

Investeeringute tõttu 
võlakoormus kasvab
Valla põhitegevuse tulem tuleb 
suhteliselt suur, kuid kuna pla-
neeritavate investeeringute maht 
on veelgi suuremates mõõtmetes, 
siis on 2017. aasta investeeringute 
katteallikaks põhitegevuse tulemi 
kõrval ka laenuvahendid. Samas on 
vaja maksta tagasi ka juba võetud 
laenusid. 

Netopositsioonis suurenevad 
2017. aastal valla võlakohustused 
ca 5 mln eurot. Likviidsete vahen-
dite jääk katab käibevahendite va-
jaduse, kuid suuri varusid ei teki.  
Eelnevat arvesse võttes hakkab neto-
võlakoormuse tase 2017. aasta lõpus  
liginema 80%-le põhitegevuse  
tuludest.

2017. aasta eelarve – investeeringud, 
investeeringud ja veelkord investeeringud
Traditsiooniliselt esitab vallavalitsus uue aasta esimesele volikogu istungile vastuvõtmiseks algava 
aasta eelarve. Kuna eelarvet loetakse volikogus kolm korda, siis selles ajakavas püsimiseks andis val-
lavalitsus eelarve projekti volikogule üle novembrikuu istungil. Kuigi põhimääruse kohaselt saab olulisi 
muudatusettepanekuid eelarvesse teha veel ka teisel lugemisel, annab juba eelarve praegune projekt 
ülevaate järgmise aasta eelarve olemusest. 

FINANTS

MARGUS 
RANDMA 
rahandusosa-
konna juhataja

2016. AASTA I
 LISAEELARVE 

2017. AASTA 
EELARVE

Maksutulud Tulumaks, maamaks, reklaamimaks 10352722,92 11 308 000

Tulud kaupade ja 
teenuste müügist

Peamiselt lasteaiakohtade vanemate poolt tasutavad os-
alustasud ja teiste omavalitsuste poolt meilt ostetud lasteaia-
kohtade tasu. Samuti ka näiteks kultuurimaja piletitulu ning 
sotsiaalkorterite renditulud

632 323 657 000

Saadavad toetused 
tegevuskuludeks

Riigilt saadav toetus, eelkõige koolide õpetajate palkadeks ja 
valla teede hooldamiseks 1 570 388 1 478 055

Muud tegevustulud 93 776 122 730

12 649 210 13 565 785

2016. AASTA I
 LISAEELARVE 

2017. AASTA 
EELARVE

Haridus
Koolide õpetajate palgad, koolihoonete ülalpidamine, sama 
lasteaedade kohta ning lisaks ka koolitoit 6 642 743 7 111 571

Üldised valitsussektori 
teenused

vallavalitsuse, vallavolikogu palgad, vallamaja ülalpidamine, 
laenuintresside kulud jms. 1 134 946 1 180 095

Majandus
Peamiselt teede hooldus, valda läbiva ühistranspordi kulud, 
erinevate uute avalike rajatiste ja hoonete projekteerimiskulud 1 071 078 1 012 197

Sotsiaalne kaitse Peamiselt toetused ja üldhooldekodude ostmine abivajajatele 1 064 469 937 338

Vabaaeg ja kultuur
Peamiselt MTÜ-de toetamine ja avalike ürituste korraldamine 
ja laste huvialategevuse toetamine 847 276 867 786

Keskkonnakaitse
Peamiselt prügiveo korraldus ja avalike parkide ja haljasalade 
haljastus 242 000 268 000

Elamu- ja 
kommunaalmajandus

Peamiselt tänavavalgustus ja vallale kuuluvate sotsiaalkorterite 
ülalpidamine 209 190 224 547

Avalik kord ja julgeolek Patrullteenus 17 896 17 961

Tervishoid Perearstikeskuse ruumide kommunaalkulud 5 025 5 025

11 234 623 11 624 520

OBJEKTID MAKSUMUS

Ääsmäe Põhikooli uue tiiva ja staadioni ehitus  (valmimisaeg 2017. aasta lõpp) 2 000 000
Uued teed, s.h kergliiklusteed, olemasolevate teede mustkatte alla viimine jms (valmivad vahemikus 
augustist (mustkatted) novembrini (kergteed) 2017) 1 610 000

Laagri Lasteaia juurdeehitus ja osaliselt olemasoleva hoone renoveerimine (valmimisaeg august 2017) 1 596 665
Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse rajamine, koduõendusteenuse loomine (ehitus algab 
oktoobris 2017, objekt valmib  augustis 2018) 719 370

Vallapoolne finantseering Ääsmäe Külakeskuse ehitamiseks (ehitus algab 2017. aasta teises pooles, 
objekt valmib 2018. aasta sügiseks)* 700 000

Teemanti park Laagris (valmimisaeg juuli 2017) 560 000

Ülejäänud objektid 2 546 806

9 732 841

PÕHITEGEVUSE TULUD (2016-2017)

PÕHITEGEVUSE KULUD (2016-2017)

SUUREMAD INVESTEERINGUD

*objekti elluviimine sõltub  ehitusprojekti korrigeerimisest eelarvelisse mahtu või kaasfinantseeringu leidmisest

Vallapoolne 
finantseering

MTÜ Ääsmäe Külakogu Ääsmäe Külakeskuse ehitamine* 700 000
MTÜ Tuula Tutulus Tuula Seltsimaja 5. etapi ehitamine 121 000

Hüüru Külaselts
Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks multifunktsionaalseks külas-
tuskeskuseks 100 000

Saue-Jõgisoo Haridusselts Jõgisoo Seltsimaja maaküttele viimine 6 080

MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus Lõokese tn multifunktsionaalne vaba aja veetmise plats 4 229

MTÜ Maidla Külaselts Suvilate piirkonna terviseraja võimlemisala inventar 3 180

MTÜ Maidla Külaselts Seltsimaja mänguala II etapp 2 957

MTÜ Vanamõisa Küla Vanamõisa seltsimaja LED-infotahvel 1 960

INVESTEERINGUD KÜLADESSE

*objekti elluviimine sõltub ehitusprojekti korrigeerimisest eelarvelisse mahtu või kaasfinantseeringu leidmisest
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Ilusat suve!

Umbes nii kõlavad levinu-
mad bussijäneste põh-
jendused. „Kas tõesti on 

bussijänes Saue vallas levinud liik?“ 
kergitab lehelugeja kulmu. Nagu 
selgub liinide 18, 27 ja 20A oktoob-
rikuu statistikast, on bussijäneseid 
vägagi palju. 

Kontrollbussidega (mis loenda-
vad kõiki sisenejaid) kogutud sta-
tistika näitab, et kui te vaatate otsa 
oma naaberreisijale siis tõenäoliselt 
on ta „jänes“ või siis olete seda teie. 
Nimelt selgub, et suisa 50% reisija-
test ei valideeri oma sõitu või ei tasu 
pileti eest. 

Miks valideerimata jätmine või 
piletita sõitmine halb on? 

Esiteks võib „jänes“ muidugi 
trahvi saada, aga see on vahetu ja 
isiklik tagajärg. Tegelikult on oma 
sõidu registreerimata jätmisel ka 
veel olulisem tagajärg – nimelt pla-
neeritakse bussiliinide sagedust ja 

tööd lähtuvalt sõitjate arvust. Kui 
pole sõitjaid, pole ka busse vaja ehk 
siis nii „jänesest“ ja kahjuks ka tema 
tublidest kaassõitjatest, kes oma 
pileti valideerivad, võib tulevikus 
saada kergesti jalakäija, kuna bussi-
liiklus on väga hõredaks muudetud 
või sootuks lõpetatud. Lähtuvalt 
eelpoolt toodud mõtlemapanevast 
statistikast on otsustanud Tallinna 
transpordiamet ja Saue vallavalitsus 
pöörata tulevikus kõrgendatud tä-
helepanu piletikontrollile Saue valda 

sisenevatel linnaliinidel. Seega hea 
lehelugeja, palun valideeri kindlasti 
oma sõit ning soovita seda teha ka 
oma naabril.

Sarnane mure on seotud ka Saue 
valla siseliinidega, mis peamiselt vii-
vad lapsi kooli ja koolist koju. Ro-
heline kaart või õpilaspilet jäi koju. 
Mul polegi õpilaspiletit. Ma kao-
tasin ära. Vabandustest pole jällegi 
puudus. Ja kui bussijuht kindlamal 
häälel meenutab valideerimise vaja-
dust, ollakse varmad emmele-issi-

le kaebama, et bussijuht on kuri ja 
paha. 

Tegelikult on valideerimine väga 
oluline statistika kogumiseks. Kas 
liinile on vaja suuremat bussi või on 
liin vaja jagada mitmeks osaks. Just 
sellised otsused sünnivad statistika 
alusel. Ja muidugi ka otsused liini 
sulgemiseks, kui buss on tühi. Li-
saks on Saue valla nn koolibusside 
näol tegemist maakonnaliini bussi-
dega, mis kuuluvad Harjumaa üht-
sesse piletisüsteemi. See omakorda 
tähendab, et sõidu eest tuleb tasuda 
(Saue valla elanikele on isikustatud  
rohelise kaardi valideerimisel sõit 
tasuta). Kuna tegemist on maakon-
naliinidega siis võib igal hetkel si-
seneda bussi ka Harju maavalitsuse 
piletikontrolör ning trahvida piletita 
sõitjaid.

Niisiis palve lapsevanematele – 
palun veenduge, et teie lapsel oleks 
olemas ja kaasas isikustatud õpilas-
pilet või roheline kaart ning selgita-
ge talle valideerimise vajalikkust. 

Kokkuvõttes – ühistransport on 
kallis, kuid väga vajalik, suhtugem 
sellesse siis heaperemehelikult!

„Kui oleks aprill, arvaks, 
et see on nali, aga 
praegu on see ikka 

meeletult kurb. Kuidas nii toimiv 
asi lõpetada saab... ja kust on või-
malik maailma parimaid mandli-
criossant’e nüüd saada ja kõik muud 
imehead maitsed? No äkki ikka 
mõtlete ringi,“ ahastab Kaire TiPo 
Facebooki seinal peale seda, kui sin-
na on ilmunud teade kohviku sulge-
mise kohta. 

Talle sekundeerib Riina: „Olen 
praegu Stockholmist teel Tallinna 
ja pidin Laagri inimesena uudist 
kuuldes ehmatusest pikali kukku-
ma.“ Kai ütleb aitäh: „TiPos oli 
alati hea ja mõnus olla ja söögid 
suurepärased! Ja aitäh, et lubasite 
väikestel kutsikatel Nublul ja Ama-
deusil enda juures nende esimese 
kohvikokugemuse saada.“ Ka Kaja 
tänab: „Mina tänan samuti, et te 
läbi aastate kvaliteedis järeleandmisi 
ei teinud. Oleks selliseid südame-
tunnistusega kokki-omanikke vaid 
rohkem! Jään igatsema mu lem-
mikuid kreemi-rosinasaiakesi, kus 

tõesti millegagi pole koonerdatud!“
Tõepoolest on uudis kurb, sest 

TiPo oli ainus selline päris kohvi-
kumõõtu asi Laagris. Kümnetes 
valikutes saiakesi, ahvatlevad koo-
gid letis, lõunapakkumised üsna 
restorani mõõtu ja vormi. Oli koht, 
kus teha kiire lõuna või õhtul sõpra-
dega pikemalt jutustada. Aga äri on 
äri ja kui ots otsaga ikka kokku ei 
tule, siis ei aita unistused ega suur 
tahtmine. 

„TiPo oli selline vahva küla koh-
vik. Igal hommikul sai ikka klien-
tidega koos kohvi joodud ja päeva-
plaane arutatud. See pilt ei lähe mul 
kunagi meelest, millised järjekorrad 
uksest välja ulatusid. Kuid õhtud 
jäid väga vaikseks. Öeldakse, et Ees-
ti riiki juhitakse Exceliga, siis sama 
tehakse ka kohvikute ja restorani-
dega. Kui tabelid näitavad miinust, 
pole asi hea. Kui näitab plussi, siis 
tasub jätkata,“ selgitab omanik ja 
peakokk Kristjan Koosma.

TiPo oli olemuselt pereettevõte, 
elati ja töötati samas majas. See-
ga kohvikumaja kellelegi maha ei 
müüda ja rendile ei anta. „Laagrist 
me küll ära ei kao. Laseme uutel 
unistustel vormuda ja vaatame, 
mis edasi saama hakkab,“ naeratab 
Koosma. 

Bussijänes on levinud liik

Kohvik TiPo sulges uksed

Sõidan ainult paar peatust. Siinkandis niikuinii piletikontrolle pole. Olen end 
Tallinna elanikuks registreerinud ja niikuinii saan tasuta sõita. Ma ei raatsi 
maksta üle 1 euro lühikese sõidu eest. 

Viis aastat ja paar kuud peale pakkus TiPo kohalikele head toitu ja kohvikumee-
leolu. Väidetavalt käidi Vasalemmastki magusat ostmas. Päevastel aegadel kip-
pusid järjekorrad uksest välja, aga õhtud olid vaiksed. Liiga vaiksed Exceli-mate-
maatika jaoks. Tabelid näitasid miinust ja kohvikuomanikud enam ei jaksanud.

TRANSPORT

ETTEVÕTE

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Seni oli Laagris püsti neli val-
vekaamerat, peamiselt aleviku 
südames – vallamaja ja kultuu-
rikeskuse juures. Lisakaamerate 
asukohad ei ole juhuslikud, need 
tuginevad vallamaja haldusosa-
konna juhataja Silver Libe sõnul 
politsei statistikale ja eesmärk on 
jälgida transpordivahendite liiku-
mist alevikus. 

„Kaetud on suuremad ristmi-
kud ja enam kasutatavad liiklus-
sõlmed. Põhimõtteliselt jäävad 
kaamerasilma alla kõik trans-
pordivahendid, mis alevikku 
sisenevad või siit väljuvad. See 
aitab politseil avastada kiiremini 
erinevaid süütegusid, olgu need 
liiklussituatsioonid või ka vara-
vastased kuriteod, sest needki 
tehakse valdavalt mõnd trans-
pordivahendit kasutades,“ selgi-
tab Libe. 

Paigaldatavate turvakaamera-
te pildid lähevad otse Politsei- ja 
Piirivalveameti juhtimiskesku-
sesse ning lihtsalt põnevusest ei 
pääse neile ligi ei Saue vallavalit-
suse töötajad ega ka tavakoda-
nikud. „Küll aga saab uue aasta 
algusest vallakodanik vajadusel 
ise pöörduda politseisse, kui on 
põhjust kahtlustada mõnd väär-
tegu ja vaja kinnitust kaamerapil-
dilt,“ ütleb Libe.

Kaamerate kasutamisest ning 
sellest, et liikleja on jõudnud kaa-
merate vaatevälja, teavitavad ka 
vastavad märgised. 

Sellesse projekti investeeriti 
valla eelarvest 20 000 eurot ja 
see on viimaste aastate suurim 
rahasüst turvavaldkonda. „Iga-
kuised kulud turvapatrullile olid 
enne ja ka jätkuvad, aga ühe-
kordse investeeringuna on see 
tõepoolest üle aastate suurim,“ 
kinnitab Libe. Ka igakuised kaa-
merate hoolduskulud jäävad 
edaspidi valla kanda.

Mis aga puudutab valla ülejää-
nud piirkondade turvalisust, siis 
politsei statistika järgi käitutakse 
seal üsna seaduskuulekalt, seega 
momendil ei ole mujale plaanis 
kaameraid paigaldada. „Loomu-
likult saab seda süsteemi laien-
dada ka küladesse, kui selleks 
peaks elu põhjust andma. Prae-
gu on õnneks infot, et külade 
piirkonnas on turvalisusega lood 
head,“ rõõmustab Libe.

Kuus valvekaamerat soetati 
üleharjumaalise projektiga „Tur-
valisem Harjumaa“. Projekti veab 
Harjumaa ettevõtlus- ja aren-
duskeskus, aga kaasatud on 18 
omavalitsust ja Politsei- ja Piirival-
veamet. Projekti käigus paigal-
datavad kaamerad ja ühendused 
valmivad 2016. aasta lõpuks.

Turvatunne 
tõuseb – Laagrisse 
paigaldatatakse 
kuus valvekaamerat

Uute kaamerate asu-
kohad on valdavalt 
suurte teede ääres ja 
on valitud vastavalt 
politsei statistikale.

Ka koolibussis on vaja õpilaspilet või roheline kaart kindlasti valideerida
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Öeldakse miskipärast, et eestlased olla 
kade rahvas. Et me mõõdame enese 
väärtust alati kellegi teisega võrrel-

des. Kuidas minu lapsed, auto, positsioon või 
abikaasa atraktiivsus suhestub mu sõprade ja 
töökaaslaste omadega. Vahel ei jää see niisama 
diivani nurgas ussitamiseks, vaid äärmuslike-
mal juhtudel hakkame hoopis pahatahtlikult 
soovima, et teisel halvasti läheks. See ollagi 
just see eestlaslik kadedus. Tegelikult on see 
ilmselt evolutsiooniline paratamatus. Me ole-
me kõik n-ö karja liikmed ning kogukond on 
meie taustsüsteemiks ja peegelduseks. 

Ja nüüd on meil veel see pagana Facebook. 
Väidetavalt on tehtud uuringuid, et kolman-
dik näoraamatu kasutajaid tun-
nevad end peale sõprade pildi-
galeriide sirvimist muserdatult. 
Teised näivad nii õnnelikud ja 
edukad ja rahulolevad. Neil on 
küünlavalguses õhtusöögid kalli-
maga ja põnevad reisid, hirman-
dekad lapsed ja nad on nii neetult 
fotogeenilised. Oled Sina ka seda 
tundnud?

Kadedusega on veel see kum-
maline lugu, et selle tunnistami-
ne isegi endale on tabu. Kuidas 
öelda kõva häälega välja, et ma 
olen kade? See justkui pisendaks 
ennast. Teeks vähem väärtusli-
kuks. Vähem konkurentsivõime-
liseks. Aga kadeduse tunnista-
mine ja positiivsesse võtmesse keeramine, et 
mida ma ise saaksin teha saavutamaks seda, 
mida teiste puhul kadestan, on tunduvalt kee-
rulisem ja aga oluliselt edasiviivam.

Mõned sauevallakad nõustusid jagama 
oma mõtteid kadedusest. 

Eli (42) No mina kadestan paljusid inimesi. 
Küll õnneks mitte enam asise maailma mõt-
tes. Nõukaaja lapsena ma muidugi mäletan 
Barbide ja krõpsudega tossude ihalust. Mul ei 
olnud, aga sõbrannal oli – tädi Kanadas. See-
ga olid tal ka roosad tossud ja riiulitäis nukke. 
Tunne on meeles.

Aga täna ma kadestan inimesi, kellel on 
olemas enesedistsipliin (või pagan teab, kui-
das seda nimetada) regulaarselt sporti teha. 
Ise sõidad hommikul mugavalt autoroolis 
ja ainuke mõte on Statoilist kohvitops kät-
te saada. Ja siis on nemad. Ilmast hoolimata 
trassil: rattaga, joostes, rulluiskudega... Ma ei 
saa absoluutselt aru, kuidas see võimalik on. 
Hommikul vara. Ja ega õhtul ei ole parem. 
Minu õhtutes on see kümme meetrit diivanilt 
välisukseni, et end välja liigutama minna, üle 
mõistuse rasked. Enamasti jääb see kümme 
meetrit läbimata. Neid inimesi ma kadestan 
küll.

Villem (57) Mina ei kadesta midagi, pigem 
üritan rõõmu tunda, kui kellelgi hästi läheb. 
On mingi ütlus, et grusiin teeb kõik selleks, 
et endal paremini läheks, eestlane selleks, et 

naabril halvemini läheks. Kadestamise äär-
muslikum vorm ongi see, kui teed midagi tei-
se hävitamiseks.

Minu kadestamise ajad on möödas. Kuigi 
jah, nooremast east mäletan küll, et kadesta-
sin kõike, mida mul ei olnud. Seda, et mõned 
inimesed said Tallinnas elada, nõukaajal pidi 
teadupärast olema sissekirjutus. Lõpuks ma 
selle muidugi sain ka, võtsin pealinnast naise. 
Siis kadestasin neid, kellel oli passis tempel, et 
tohivad Hiiumaale ja Saaremaale sõita. Kades-
tanud olen teiste sportlikke tulemusi. Või töö-
alaselt seda, et kellelgi läheb oluliselt paremini 
kui minul, kuigi ka minu võimed võiksid seda 
võimaldada. Mingil ajal olin kade tsiklivenda-
de peale, mul siis veel ei olnud, nüüd juba on.

Aga üldiselt on kadestamine selline halva 
maiguga sõna. Kui see oma peas ümber de-
fineerida, kadestamine positiivsesse võtmesse 
ehk unistamisse keerata, on see palju edasi-

viivam. Eks aastad ja kogemusesed on selle 
arusaamise andnud. Ilmselt ka parema enese-
hinnangu ja -kindluse. Kadedus käib rohkem 
kaasas enesega pahuksis olevate inimestega. 
Täna olen endaga rahul, nooremana ilmselt 
veel ei olnud. 

Merike (35) Uni. Inimesed, kes suudavad 
magada igal ajal, hetkel ja kohas. Kes ei pea 
istuma öösiti üleval ja lakkamatult kella vaa-
dates hulluma. Ja mitu korda öö jooksul üles 
ärkama. Targutajad ütleksid, et ju sa pole siis 
piisavalt väsinud. See ei ole see. Ma olen väsi-
nud, ma tahaksin ainult magada, aga mõtted 
tormavad nagu segased. Vahel mulle tundub, 
et mõistan neid staare ja staarikesi, kelle sur-
ma ravimite üledoosi tulemusel välismaine 
meedia kajastab. Olen isegi olnud hetkedes, 
kus võtad ühe unerohu ja ei midagi. Teise ja 
ikka ei midagi... Selline ahastus on, et tõesti – 
manustaks terve purgi. Ma kadestan inimesi, 
kellel on hea uni ja võimalik end välja magada. 
Ööst öösse. See tundub mulle täiesti kättesaa-
matu.

Ann (43) Ma natuke salaja kadestan tarku 
inimesi. Neid, kes suudavad mõelda korraga 
mitmes kihis ja luua seoseid seostamatute asja-
de vahel. Kellel on teadmistest ja ka sisemisest 
intelligentsusest võime alati argumenteerida, 
lisada oma väidetele uusi tahke. Ja ma tean, 
et see on sedasorti kadedus, mis kuskile ei vii. 
Väidetavalt on ju intelligentsus kaasasündinud 

ja kui tahes palju ma ka ei loeks raamatuid ja ei 
õpiks, see sünteesioskus ja haare ei ole oman-
datav. Aga ma usun, et see kadedus on roh-
kem nagu imetlemine ja üllatumine. Mitte 
selline roheline kadedus. Ei ole küll edasiviiv, 
aga ka mitte hävitav.

Inno (38) Mina kadestan inimesi, kellel on 
suur perekond. Õed-vennad on mul endal küll 
olemas, aga oma perekonda veel ei ole, kui-
dagi hilja peale olen jäänud sellega. Kui näen 
kuskil perekonda koos väikeste pudinatega, 
siis mõtlen, kui tore oleks, kui need minu üm-
ber ka jookseksid. Elu on läinud teistmoodi, 
aga ma kavatsen selle lähiajal saavutada. Kaks 
last vähemalt.

Anton (46) Mina kadestan andekaid inime-
si, kes oskavad maalida või pilli mängida või 
muul moel end kunstiliselt väljendada ise sel-

lest rõõmu tundes. Ma usun, et see 
on isegi selline edasiviiv kadedus. 
Sellest tulenevalt tuleb endalgi va-
hel hoog peale, et lähed teed bändi 
või kirjutad luuletuse. Isegi kui ei 
oska.

Kadestan vabu inimesi. No näi-
teks neid, kes saavad minna kuskile 
Vietnamisse ja mere serva peal kir-
jutada arvutis, mis neile pähe tuleb. 
Need inimesed tunduvad mulle 
õnnelikud. Aga eks seegi ole igiva-
na filosoofiline lähenemine, et va-
badus on tunnetatud paratamatus. 
Ka vang võib olla vaba, kui ta lepib 
sellega, et kong ongi tema kõrgeim 
vabaduse aste. See on ilmselt sar-
jast, et hea on seal, kus meid ei ole. 

Ma annan endale aru, et see on subjektiivne.
Tööalaselt kadestan neid, kellel on võima-

lus teha seda, mida nad ka tegelikult tahavad. 
Samas pean ütlema, et oma elus olen ma va-
rem või hiljem ise ka sinna punkti jõudnud. 
Aga heas mõttes kadestan neid, kes on suut-
nud midagi suurt ja maailma muutvat korda 
saata ja usuvad sellesse.

Ehk et kadestan inimesi, kellel on rohkem 
kirge, kui minul seda on.

Mai (47) Ma ei oska küll midagi öelda. Väik-
sena ilmselt kadestasin teiste tüdrukte täpilisi 
keite. Minu meelest on kadedusel kaks joont: 
heas mõttes kadedus ja teine on pahatahtlik, 
hävitav. Ma usun, et kadedusel on väga suur 
jõud. See võib hävitada inimesi, suhteid. Ka-
dedus inimese sees paistab välja. Võibolla on 
see natuke ka lapsepõlves kinni, kui juba pisi-
kesena pidid õed-vennad konkureerima vane-
mate tähelepanu pärast.

Eliko (25) No ikka vahel kadestan. Tahaks 
mingit ägedat korterit, tahaks reisile. Oma 
maja, kasvõi põllu peal. Ja kui siis vaatad, kui-
das teised saavad, kuidas see on võimalik, ise ju 
näed ka vaeva, aga midagi ei juhtu. Lapsepõl-
vest mäletan, et isa ostis 6-värvilise komplekti 
guaššvärve ja ütles, et sega ise kokku. Teistel 
kõigil olid ju 12-värvilised komplektid. Ja ma 
ei saanud aru, miks naabritüdruku päkapikud 
tõid talle alati põnevaid huuleläikeid ja põse-
puna, aga mulle ikka ainult ühe kompveki...

Mida me kadestame? Head und, kirge, 
suurt perekonda, jõukamat päkapikku?
Vaatad kadedalt naabrinaist, kes valmistub maratoniks. Kumma taktika 
oma kiivusest lahtisaamiseks valid: varastad järgmine kord soola laenama 
minnes tema jooksutossud või otsid oma omad voodi alt välja ja lähed ka 
korra päevas trassile?

ELU
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annely.sumre@
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Richard H. Smith ja Sung Hee Kim (Univer-
sity of Kentucky) on kadedust põhjalikumalt 
uurinud.
1. Nagu tunnete puhul ikka, on esimeseks 
sammuks märkamine. Enda kadeduse ko-
gemise tunnistamine võib olla keeruline, 
sest tunnistame ju nii enda ebakindlust 
ja nõrkusi. Esimese märgina tasub tähele 
panna kerget põhjendamatut vaenulikkust, 
mida kellegi suhtes tunneme – selle taga 
võib peituda kadedus. Oma keha reakt-
sioonide märkamine on abiks: kadedus võib 
põhjustada „võitle või põgene” reaktsioo-
ne, nagu lihaspinge, higised peopesad või 
südamerütmi kiirenemine.
2. Hea on näha seost uhkustunde ja ka-
deduse vahel. Üsna loomulik, kuid kasutu 
on püüda kadedust tasakaalustada mõttes 
mõne asjaga, mille üle uhked oleme – „ta 
on ilus, aga ma olen edukam”. Kindlasti on 
kuskil veel keegi, kes just selles kategoorias 
sinustki üle on. Enda kadestamisväärsetele 
omadustele keskendumine vaid kinnistab 
võrdlemise ja võistlemise mõttemustrit. 
Tõhusam on endale meenutada, et eba-
täiuslikkus on inimlik. Me kõik tunneme end 
ajuti ebaadekvaatsena, ka kõige edukamad 
meist. Tasub endale tunnistada, et ongi ras-
ke näha kedagi säramas just selles valdkon-
nas, kus meie hädas oleme.
3. Asenda kadedus huviga. Kadedus kitsen-
dab meie vaadet sellele inimesele, piirates 
seda, mida temast ja ta elust tajume. Kas 
tead mõnd juhtu, kus oled kedagi kadesta-
nud tema näiliselt täiusliku elu pärast ja hil-
jem saanud teada, kuidas ta tegelikult kan-
natab? See on tavalisem, kui paistab… Ma 
ei soovita otsida mõrasid teiste eludes, vaid 
pigem kutsun teisi nägema laiemalt, tervikli-
kumalt, märgates nii tugevusi kui nõrkusi, nii 
rõõme kui muresid. Tajudes teist tervikuna, 
ei häiri üksikud omadused nii väga ja on liht-
sam luua sidet, mis võimaldab rõõmustada 
tema hea õnne üle.
4. Kui on võimalik ja sobiv, rakenda kadedus 
enese täiustamise teenistusse. Kui kade-
dust põhjustab miski, mida me muuta ei saa, 
näiteks erinev lapsepõlv või tervislik seisund, 
siis ei saa seda motiveerimiseks kasutada – 
tõenäoliselt tooks see pigem frustratsiooni 
juurde. Mõnikord aga võib kadedus anda 
märku millestki, mida oma ellu igatseme ja 
mis on täiesti kättesaadav, kui oleme valmis 
tegema muudatusi. Näiteks heas vormis kol-
leeg võib motiveerida ennastki kätte võtma 
ja elumuutusi tegema. Nii võib kadeduse 
objektist saada hoopis abiline – temalt võib 
saada häid soovitusi, kuidas just selles vallas 
edasi jõuda.
5. Märka oma elus head ja ole tänulik. Ka-
dedus tuleb sageli hea jälgimisest teiste 
elus – see energia on parem suunata oma 
ellu. See pole mitte oma enesetunde tõst-
mine läbi enda kadestamisväärt omaduste-
le keskendumise, vaid pigem keskendumine 
sellele, mis elus päriselt oluline on. Pigem 
see, mis pole tavaliselt sotsiaalse võrdlemise 
objektiks: sisemine tugevus, mitmekülgne 
elukogemus või lihtsalt rõõm elust enesest. 
Kui kadedus kurnab energiat ja kustutab 
õnnetunnet, siis tänulikkus avab uusi rikkusi 
juba tavapärases.

Ja kui mõne inimesega seotud tunded 
ikka väga häirivad on, võib olla hea mõte kel-
legagi koos uurida hoopis iseennast. Võib 
juhtuda, et täitmata vajaduse või märkama-
ta projektsiooni leidmine aitab penikoorma 
edasi endaga sõbraks olemise teel.
Hede Kerstin Luik, arengutugi.ee

Mida peale hakata, 
kui kole roheline 
kadedus pead tõstab?
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Ääsmäe jahiselts tegutseb 
Saue vallas põhiliselt endise 
Ääsmäe sovhoosi alal, seega 

siis Saue valla lõuna- ja lääne osas. 
Tosin aastat tagasi ehitati jahimees-
te ühistööna ka jahimaja Allkülasse. 
Selts asutati 1988. aastal, liikmeid 
on ca 50, lisaks liikmekandidaadid 
ja noored loodus-jahindushuvilised. 
Inimesi on nii Saue linnast ja vallast 
kui ka Tallinnast. Paljud seltsi liik-
med on peretraditsioonide jätkajad, 
nende isad ja/või vanaisad on olnud 
jahimehed. Seltskond on masku-
liinne ja kuigi Eestis on olemas ka 
naisküttide ühendus, siis Ääsmäe 
jahiseltsis seni naiskütte veel pole. 
Küll on aga tõsine noor loodus-ja-
hindushuviline Elena-Kairi, kellest 
loodetakse seltsi naiskütti. 

Ääsmäe metsad on liigirikkad – 
leidub metsloomi nirgist, karu ja 
šaakalini. Ääsmäe seltsi jahimaad 
ei ole suured (ca 6500 hektarit), 
aga jahimehed on töökad ja tublid. 
Tänavu kütiti Harjumaa esimene 
karugi Ääsmäel. Aastas kütitakse 
14-15 põtra, 35-55 metssiga, sigu 
järgnevatel aastatel ilmselt tundu-
valt vähem, kuna praegu on seoses 
katkuga antud ülesanne vähendada 
nende arvukust oluliselt.

Värske lumi aitas tabamisele kaasa
Jahipidamist mõistagi reguleeri-
takse. Küttimismahud määravad 
maakondade jahindusnõukogud, 
tuginedes loomade loenduse and-
metele ja arvestades kujunenud eri-
olukordi, näiteks ulukikahjustused, 
praegu sigade katk. Jahti peetakse 
jahikalendri järgi. Hundijaht algas 
1. novembril ja kestab 28. veebrua-
rini. 

„Hundid kimbutasid Ääsmäe 
inimesi kogu suve. Nii murdsid nad 
suvel Ääsmäe küla keskel 10 lam-
mast, tekitasid oma inimkartma-
tusega kõhedust Ääsmäe turbaraba 
töötajates ja seenelistes,“ kinnitab 
seltsi esimees Madis Liiväär.

Hundijaht on Liivääre hinnan-
gul keeruline. See nõuab huntide 
liikumiste ja looduse head tund-
mist, järjekindlat jahiluuret ning 
õnnegi. Hunt on kaval, ettevaatlik 
ja väga liikuv metsloom, kes võib 
ööpäevas läbida kümneid kilomeet-

reid. Hundijahile jahimehed koeri 
kaasa ei taha võtta, kuna hunt on 
koerale ohtlik. Inimest hunt siis-
ki pelgab, eriti jahisituatsioonis. 
Üheks eduka hundijahi eelduseks 
on värske mahasadanud lumi, mis 
võimaldab juba üsna täpselt määrata 
huntide liikumisi. 

„Kuna meile olid huntide liiku-
misteed teada, siis värske lumega 
käis tõsine luuretegevus juba eelne-
val päeval. 5. novembri jahipäeva al-
guse luure paraku Ääsmäe jahimaa-
del hunte ei näidanud. Alustasimegi 
siis hoopis kaugemal põdrajahiga. 
Luure ei maganud ja nii saime kella 
12 ajal teate huntide tulekust Ääs-
mäe rabasse. Nüüd tuli nad liigse 
kärata sisse piirata. See meil ka õn-
nestus,“ meenutab Liiväär.

Hundikütte on alati tunnusta-
tud. Seekord olid edukateks hun-
diküttideks Martin Luks, Rain 
Krusta ja Egert Poll, kes kõik olid 
jahitraditsioonidega peredest ning 
jahil koos isadega. „Kui tavaliselt 
peetakse hundijahti 100 ja enama 
jahimehe osalusel, siis meie ajasime 
läbi vaid oma 40 jahimehega. Need 
kolm olid Harjumaal lasta lubatud 
kaheksast hundist esimesed,“ ütleb 
Liiväär.

Kütt saab mütsile kuuseoksa
Sihtimisel arvestatakse, millise loo-
maga tegemist, trofeelooma (põd-
rapull, sokk) ei lasta pähe, sihitakse 
kaela või esikäpa taha. Eesmärk on 
tabada jahiuluk kiirelt ja valutult.

Ühisjahil kõigepealt austatakse 
kütitud suurulukit kuuseoksaga, 
tulemuslikku kütti tunnustavad ja-
hikaaslased, kinnitades tema müt-
sile kuuseoksakese. Kütile jäävad 

kütitud suuruluki sarved, metssea 
kihvad, suurkiskjate (hunt, karu 
ja ilves) nahk. Igalt tabatud ulu-
kilt võetakse proovid analüüsideks: 
katk, trihhinelloos, DNA jne. 

„Hundiliha küll ei sööda, kuid 
toiduks kasutatavad suurulukid 
(põder, siga) vaatab kõigepealt üle 
vastava erikoolituse läbinud jahi-
mees, seejärel saadetakse lihatöös-
tusse või jagatakse kõigi jahimeeste 
(jahis on nii kütid kui ka püssita 
ajajad võrdsed) vahel loositavateks 
portsudeks. Metssigu ei kasutata 
enne laborist saadud vastust,“ teab 
Liiväär.

Arvutihiire ja kuvari kõrvalt 
loodusesse
Tõsised kütid veedavad metsas vä-
hemalt ühe päeva nädalas ja seda 
sageli ka püssita. „Tänane kiire 
elutempo ja pingeline töö tingivad 
tihti soovi minna loodusesse, tun-
da ennast selle osana ja aidata kaa-
sa looduse tasakaalu hoidmisele. 
Seega on metsas käimine tänasele 

kütile hea võimalus arvutihiire ja 
ekraani kõrvalt veeta mõnus päev 
looduses koos sõprade-mõttekaas-
lastega,“ selgitab Madis Liiväär ja-
himeeste hingeelu.

Tänapäeva jahimehel ei pea ole-
ma püss sugugi alati kaasas. „Meil 
on liikmeid, kellel polegi püssi, vaid 
on jahikoer või fotoaparaat,“ nen-
dib Liiväär. Lisaks kätkeb jahindus 
endas olulise ja kohustusliku osana 
ka jahinduslikke abitöid: loomade 
lisasöötmist, loendust, jahirajatiste 
ehitust, metsade korrastust. 

Seltsielu on aktiivne. Kuulsad on 
Eesti jahimeeste kokkutulekud, kus 
osaleb ca 5000 jahimeest-naist koos 
peredega. Ääsmäe jahiseltsil on sõp-
rusjahtkond Soomes, kellega suhel-
dakse lausa perekonniti.

Jahimeheks ei saada päevaga
Parim viis jahimeheks saada on 
alustada metsas käimist juba 
noorelt. „Meile tulevad noored 
10-12-aastaselt koos isa või hea tut-
tavaga. Esimesed paar aastat käiakse 

metsas koos kogenud jahimehega ja 
omandatakse iseseisev metsas liiku-
mise oskus. Olen käinud Saue valla 
koolides rääkimas jahindusest, ka 
nendest kohtumistest on pea igal 
aastal tulnud meie ridadesse täien-
dust – nii tõi üks noormees kaasa ka 
isa, kellel tänaseks taskus jahitun-
nistus,“ rõõmustab Liiväär.

Kui metsas käimise põhitõed sel-
ged, on õige aeg minna jahimeeste 
kursustele ja seejärel eksamile. Kui 
jahitunnistus käes ja eluaastaid 18, 
võib asuda taotlema jahirelvaluba, 
milleks tuleb sooritada teoreetiline 
relvaeksam ja praktiline laskmine. 
Jahiseltsi liikmeks saamise aluseks 
on kehtiv jahitunnistus, kasuks tu-
leb jahimaadel asuv maaomand. 

Liivääre sõnul tuleb siiski arves-
tada, et Tallinna lähedal asuvatel 
jahiseltsidel on liikmekssoovijaid 
palju ja liikmeskond piiratud.

Saue valla koerte ja kasside pi-
damise eeskirja §5 punkt 2 
ütleb, et loomaomanik peab 

koristama oma looma tekitatud 
reostuse. Kahjuks tundub, et selle 
järgi talitavad väga vähesed. Kuigi 
lumi jõudis maas olla vaid lühikest 
aega, oli see väga kole, mis sealt alt 
välja sulas! Kergliiklusteed, kõnni-
teed ja vahetult nende ääres olev 
miiniväli – igal sammul peab jälgi-

ma, et sina ise, koer või laps hunni-
kusse ei astuks. 

Ma ei mõista, miks on nii raske 
pista koeraga jalutama minnes tas-
kusse kilekott? Enamasti kõnnitak-
se ju sama ringi ja järgmisel päeval 
võite ise oma koera tehtud hunni-
kusse astuda. 

Minu väike laps on isegi oma 
kindad kakaseks teinud, kui kel-
guga kõnniteel liikusime ja tal käsi 
kelgust väljas oli. Uskuge mind, ei 
olnud tore! Ja koerte järelt peab 
koristama ka siis, kui lund ei ole! 
Nii et kilekotid taskusse, kui jalu-
tama minek! 

Ääsmäe kütid tabasid kohe hooaja alguses kolm hunti
1. novembril startinud hundijahi hooaeg algas Ääsmäe jahiseltsi küttidele edukalt. Juba viiendal päeval ta-
bati kolm kriimsilma ja need olid ka Harjumaal lubatud kaheksast esimesed.

LOODUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

GEA 
MÜHLBERG 
vallakodanikKV

KODUVALD

Kui olete leidnud surnud mets-
sea, teavitage sellest kohalikku 
jahiseltsi. Samuti andke teada 
tõsisematest ukukikahjustus-
test – katsume jahimeestega 
leida võimaluse kahjusid edas-
pidi vähendada või vältida.
Igal aastal jääb meie teedel 
autode ette hulk metsloomi, 
tagajärjed pole aga autooma-
nikele meeldivad. Juhid, olge 
tähelepanelikud ja seda eriti 
hämaratel õhtu- ja hommiku-
tundidel, kui metsloomad lähe-
vad liikvele. Valvas tasuks olla 
metsloomade liikumist takis-
tavate pikemate ja kõrgemate 
sildade-viaduktide läheduses, 
sest loomad ületavad teed 
esimesel sobivamal võimalusel 
pärast takistust. 
Madis Liiväär

NÕUANDED KOHALIKELE 
ELANIKELE JA 
MAAOMANIKELE

Lugeja kurvastab: tänavatel valitseb miiniväli
Peale esimese lume sulamist on tunne, et peab kirjutama ühest lihtsast asjast – koerte järelt koristamisest. 
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Eelnevalt käisime terviseden-
duse töögrupi liikmetega lii-
kumisraja läbi, mõtlesime ja 

nuputasime, kuidas planeeritud te-
gevus kaasahaaravaks ja mänguliseks 
muuta. Kogunesime salapärase Gleh-
ni lossi ees. Sombusest sügisilmast 

hoolimata oli üritusest osavõtt rohke 
ning keegi ei olnud maha unustanud 
vajaminevat taskulampi ega head 
tuju. Alustasime tervistavat õhtut 
soojendusharjutuste ja liikumismän-
gudega, et turgutada peale tööpäeva 
keha ja vaimu. Mängud pakkusid 
rahvale palju nalja ja naeru. Seejärel 
jagasime kohale tulnud kolleegid 
võistkondadesse ning andsime igale 
grupile Glehni pargi kaardi, kuhu oli 
märgitud otsitavate punktide asuko-

had. Kaardi teisele küljele olime aga 
vastavate punktide kohta koostanud 
ülesanded, kuhu vastuseid üles mär-
kides saadi kokku lahendus „Naerul 
näoga nõlvaklased“. Näiteks pidid 
mängijad sõbralikus koostöös kokku 
lugema lossi kõrval olevad trepiast-
med (meie saime kokku 104 astet), 
leidma lünkadesse sobivad sõnad: „ 
... on mu nimi ja hind, lollid kutsu-
vad ... mind“ jms. Kellel tekkis huvi 
mõistatuses puuduolevate sõnade 

vastu, peab ise Glehni parki minema 
ja vastused üles otsima. Vastuste leid-
miseks pididki orienteerujad kaardi 
järgi liikuma ühest punktist teise, 
kuni sobiv lahendus oli leitud.

Orienteerumismängule olid oo-
datud ka töötajate pered. Lapsed, 
kes parajasti koolivaheajal olid, võt-
sid meelsasti osa meie lõbusast ning 
sportlikust sündmusest. Liikumi-
sest tunti suurt rõõmu. Paljud pered 
saidki lisaväärtusena meie lasteaia 

ettevõtmisest innustust ja mõtteid, 
kuidas erinevaid peresündmusi läbi 
viia ja tähistada.

Selline tervistav, aktiivse liiku-
misega rõõmsas meeleolus kulgev 
õhtupoolik suurendas veelgi meie 
kollektiivi ühtsustunnet ning tahet 
vaba aega koos veeta. Õhtu lõppes 
üheskoos sooja tee joomise ja mul-
jete vahetamisega. Kõik osalejad said 
tänutäheks ja turvaliselt koju jõud-
miseks helkuri.

Särts on 7-26-aastane Saue vallas 
elav noor, kes on oma tegevu-
sega silma paistnud. Ta on ak-

tiivselt kaasa löönud kodukandi teg-
vustes või mõnes põnevas projektis. 
Ta on ehk saavutanud silmapaistvaid 
kohti suurvõitlustel või konkurs-
sidel. Peamine on see, et teda ning 

tema tegevust on märgatud. Samuti 
on juba teist aastat võimalik esitada 
nominente aasta noortesõbraliku teo 
tiitlile. Noortesõbralik tegu võib olla 
ükskõik milline noortele loodud või-
malus Saue vallas. Kandidaate särtsu 
ning kõige nooresõbralikuma teo 
tiitlile on võimalik esitada 22. jaa-
nuarini, kirjutades aadressile saueval-
lanoored@gmail.com.

Särtsu tiitlile esitamisel palume 
kirjutada kandidaadi ees- a perekon-
nanimi, vanus, kontaktandmed ning 

kirjeldus tegevustest, millega noor 
on silma paistnud.

Särtsu tiitel antakse ka sel aastal 
üle kolmele silmapaistvaimale noo-
rele, kes valitakse välja selle ürituse 
jaoks kokku kutsutud žürii liikmete 
abil. Kõik üles seatud kandadaadid 
saavad tänukirja. 

Kõige noortesõbralikuma teo esi-
tamisel palume täpselt kirja panna, 
mida on tehtud, kellele jne. Kõik esi-
tatud teod lähevad alates 23. jaanua-
rist rahvahääletusele, mille käigus 

selgitatakse kõige noortesõbralikum 
tegu Saue vallas 2016. aastal. 

Särtsu auhinnagala toimub sel 
korral 9. veebruaril 2017. aastal 
Mustkunstiteatris. Kutsun kõiki 
märkama aktiivseid ning tublisid 
noori meie ümber, et avaldada nende 
silmapaistvale tegevusele tunnustust. 

Samuti kutsume üles kõiki saue-
vallakaid kaasa lööma Särtsu korral-
dustiimis. Selleks palume anda en-
dast märku sauevallanoored@gmail.
com.

Lõbus orienteerumismäng paneb pered liikuma!

Tunnustame noori särtsakaid sauevallakaid

Nõlvaku lasteaia tervisedenduse töögrupi juhtimisel toimus ühel oktoobrikuu õhtupoolikul lasteaia töötajate-
le põnev ja tervist edendav orienteerumismäng Nõmmel Glehni pargis.

Taas on jõudnud kätte aeg, mil vaadata ja märgata tublisid noori enda ümber. On alanud kandidaatide 
esitamine särtsu tiitilile. Särtsakaid sauevallakaid tunnustatakse 2017. aastal juba neljandat korda.

HARIDUS

NOORED

ELIKO TIPPI 
Nõlvaku laste-
aia õpetaja ja 
tervisedenduse 
töögrupi juht

KERTTU 
BRANDMEISTER

4. veebruaril Saue valla  
kultuurikeskuses

Esines Mikk Mäe

Särtsu tiitlid: Maarja-Liis Tahk, 
Diana Tärn, Tanel Kasenurm

Kõige noortesõbralikum 
tegu:

Seikluspargi avamine  
Ääsmäe külaplatsil

SÄRTS 2016. AASTAL
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EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999 aastal Hiiumaal. 
Meie peamiseks tegevusalaks on plastpakendite tootmine erinevatele 
toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri. Jätkuvalt kasvavate 

tootmismahtude tõtt oleme laiendanud oma tootmist ja valminud on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu 
ootame oma kollektiivi professionaalseid ning kohusetundlike töötajaid.

LIINIOPERAATORMEHHAANIK - 
SEADISTAJA TÖÖÜLESANDED:

• valmistoodangu pakendamine vastavalt 
tellimustele
• toodangu kvaliteedi kontroll
• jooksvad töökorraldused

OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• oled täpne, kohusetundlik ja väärtustad 
meeskonna tööd
• oled valmis tööks kolmes vahetuses, sh. 
öövahetusteks
• töö graafiku alusel, sh. nädalavahetustel
• valdad nii kõnes kui kirjas heal tasemel 
eesti keelt

KASUKS TULEB, KUI:
• omad eelnevat töökogemust 
tootmisettevõttes

OMALT POOLT PAKUME:
• kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel 
tootmisseadmeid
• stabiilset ning pikaajalist täistööajaga 
töösuhet
• toredaid kolleege
• väärikat töötasu (alates 5,8€/t .bruto, 
millele lisandub töötulemustest sõltuv 
boonussüsteem) ja toitlustust

TÖÖÜLESANDED:
• tootmisliinide seadistamine vastavalt 
töökorraldustele
• tootmisliinide töö järelvalve, regulaarne hooldus, 
remont (häireteta töö tagamine)
• toodangu kvaliteedi kontrollimine 
• jooksvad töökorraldused

OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• oled täpne, kohusetundlik ja väärtustad 
meeskonnatööd
• omad tehnilist taipu ja korrektsust 
tööprotsesside teostamisel
• oled valmis tööks kolmes vahetuses, sh. 
öövahetusteks (töö graafiku alusel, sh. 
nädalavahetustel)
• valdad nii kirjas kui kõnes heal tasemel eesti keelt
• omad vähemalt kesk-eri haridust

KASUKS TULEB:
• mehhatrooniku; mehaaniku haridus
omad eelnevat töökogemust tootmisettevõttes

OMALT POOLT PAKUME:
• kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel 
tootmisseadmeid
• stabiilset ning pikaajalist täistööajaga töösuhet
• toredaid kolleege
• väärikat töötasu (alates 6,8€/t bruto millele 
lisandub töötulemustest sõltuv boonussüsteem) 
ja toitlustust

ASUKOHT:  Kanama tee 35, Jälgimäe 
(Ringtee ääres), Saku vald, Harjumaa
(Ühistranspordi puudumise tõttu palun 
arvestada oma transpordiga) 

Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee

KULTUURIKALENDER DETSEMBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

6.12 Käsitöö töötuba: arhailine tikand kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine 
tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

7.12 Käsitöö töötuba: karpide kaunistamine, 
juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine tel 
679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

8.12 Nelja Valla Kogu piirkonna mõttetalgud kell 18-20.30 Tuula seltsimajas Nelja Valla Kogu registreerumine 6. detsembrini 
info@4kogu.ee

8.12
Käsitöö töötuba: klaasitöö. Klaasmaal- 
ja mosaiik, Tiffani tehnikas ehted ja 
aknakaunistused

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine 
tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

10.12 Päkapiku meistrite töötuba kell 11-13 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
juhendab Sirje Pakler

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

11.12 Ääsmäe jõululaat kell 11-15 Ääsmäe külaplatsil (NB! Pane 
soojalt riidesse) MTÜ Ääsmäe külakogu aasmae.weebly.com 

11.12 Laste jõulupidu ja etendus „Pipi peab 
jõule“

kell 11 Jõgisoo seltsimajas, osalustasu 4 
eurot MTÜ Jõgisoo Haridusselts

Vajalik eelregistreerumine 
8. detsembriks, info telefonil 
501 2033

12.-
17.12

Vanamõisa jõulumaa gruppidele 
(ettetellimisel) MTÜ Vanamõisa küla

gruppide registreerimine: 
5750 2850, 
vabaohukeskus@kodukyla.ee

13.12 Käsitöö töötuba: arhailine tikand kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot 

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine 
tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

14.12 Käsitöö töötuba: karpide kaunistamine kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine 
tel 679 6765,
 info.veskitammi@sauevald.ee

15.12 Maidla vanema põlvkonna jõulukohv kell 12 Maidla seltsimajas muusikaline ette-
aste ja ühine kohvilaud MTÜ Maidla külaselts Maire Pentikäinen 5595 9846

15.12
Käsitöö töötuba: klaasitöö. Klaasmaal- 
ja mosaiik, Tiffani tehnikas ehted ja 
aknakaunistused

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, osa-
lustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus, 
Sirje Pakler

Vajalik eelregistreerumine 
tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

18.12 Päkapiku töötuba kell 11-13 Ääsmäe külaplatsi grillimajas, 
osalustasu 5 eurot MTÜ Ääsmäe külakogu Vajalik eelregistreerumine 

Ääsmäe külakogu kodulehel

18.12 Vanamõisa jõulumaa ja jõuluturg
kell 11-16.30 Vanamõisa vabaõhukesku-
ses, pilet 7 eurot, perepilet 21 eurot, kuni 
1,5-aastased lapsed tasuta

MTÜ Vanamõisa küla joulumaa.vabaõhukeskus.ee 

18.12 Hüüru laste jõulupidu koos Jõuluvana ja 
lasteendusega „Ahhaa-ehhee-ohhoo“ kell 15.30 Hüüru mõisas MTÜ Hüüru külaselts

Vajalik eelregistreerumine 
telefonil 523 8261 või 
info@huuru.ee

18.12 Laagri Lions klubi heategevuslik 
jõulukontsert

kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuse palksaa-
lis, tasuta Laagri Lions klubi

18.12 Vanamõisa küla jõulupidu
kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuse palk-
saalis, alustame Lions-klubi heategevusliku 
kontserdiga ja katame ühiselt jõululaua

MTÜ Vanamõisa küla
laudade broneerimine 

katrin@kodukyla.ee

21.12
Toomapäeva jõuluturg koos 
tulešõu, Wannampisa segakoori ja 
harrastusteatriga 

kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse pargis, 
tulešõu algus kell 18.30

Saue valla kultuurikeskus, 
Saue valla mänguteater

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

24.12 Jõulukirik kell 16 Saue valla kultuurikeskuses Laagri kristlik kogudus laagrikogudus.ee 
26.12 Tuula ja Pällu külade laste jõulupuu kell 12 Tuula seltsimajas, kutsetega MTÜ Tuula tutulus

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele 

MART TAEVERE
surma puhul

 Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet 
Linda Tammarile lastega kalli 

EMA JA VANAEMA
kaotuse puhul
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TOOMA-
PÄEVAL

21. detsembril 
õhtusel ajal 

KULTUURIKESKUSE 
pargis

külla tuleb 

jõuluvana Martin 

jõulumeeleolu loob 

Saue valla Mänguteater

kell 17-20 Laagri Jõuluturg
kell 18.30 PALM ART suur tulešõu 

kell 19 jõululaulud koos 

Wannamoisa segakooriga

               TASUTA!

18. detsember kell 18.00 
Vanamõisa vabaõhukeskuse palksaalis

Lions klubi Laagri

LC Laagri LAAGRI KOOL

Heategevuslik  jõulukontsert
Esinevad: Laagri ja Ääsmäe koolide 

lapsed tantsude ja lauludega
Tallinna Muusikakeskkooli lapsed

Huvikool Noodipuu

Enne kontserti kell 17.15-17.50 on võimalik külastada Vanamõisa Jõulutalli. 
Heategevusliku loteriiga kogutakse raha puuetega laste toetuseks.

 Avatud kohvik, mille tulu läheb heategevuseks.

KONTSERT ON TASUTA

www.vabaõhukeskus.ee

Jõulutall

jõuluturg

Jõuluvana Jõulukoda

Jõuluetendused

sepikoda

muinasjutujaam
jõulurong

meisterdamise koda

ESITLEB:

Programm ja 
tegevused jõululaval

18. DETSEMBRIL KELL 11.00-16.30
JÕULUMAA KOOS JÕULUTURUGA

12.-18. detsembril Heategu teeb imet!Heategu teeb imet!

TABASALU LIONS KLUBI kutsub 

laupäeval, 17. detsembril kell 11-16 

Harku valla heategevuslikule

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste heaks

18.00 algab Lions klubi Laagri 
heategevuslik jõulukontsert 

Pärast kontserti toimub ühine istumine ja 
jõulupidu. Muusikalist meelelahutust pakub  

ANNE ADAMS 
19.30-21.00 avatud helkurite meisterdamise 

töötuba lastele (omaosalus 2€) 
Ettetellimisel kuni 15.12: kahekäiguline jõulupärane 

õhtusöök 12 €/in, lastele 6 €
Info ja kohtade broneerimine katrin@kodukyla.ee, 51 40761

Avatud kohvik! SISSEPÄÄS TASUTA

Vanamõisa küla jõulupidu ja 

neljanda advendi tähistamine
Vanamõisa vabaõhukeskuse palksaalis

18. detsembril algusega kell 18.00 Jõulukingid 
koduvallast

Padjad, nukud ja palju 
muud põnevat käsitööd

telefon: 511 8610 

SOOVIN VÄLJA ÜÜRIDA 
GARAAŽIBOKSI HOIU-2 

GARAAZIÜHISTUS.
RAIVO PRIKS  

MOBIIL 5024044

Triibu & Liine päevahoid Saue vallas 
(aadress Harku tee 1) otsib oma kollektiivi 

LAPSEHOIDJAT
 1,5-3aastastele lastele.

Kui Sa oled aus, kohusetundlik, avatud ja 
Sulle meeldivad lapsed, saada oma CV 

meiliaadressile: info@triibuliine.ee
Lisainfo telefonil 53422104, 
e-mail: info@triibuliine.ee

KAMIN  PLIIT  AHI
Ehitus, remont

Projektist kuni valmimiseni - kogu 
pottsepatöö usaldusväärselt tegijalt.

Töö üleandmisel kogu vajalik 
dokumentatsioon. Kogemus 25 aastat. 

Pottsepa tase 5.
Tel 528 8585, krllu69@gmail.com

KUI 
JÕULUKUUSE 
TÖÖ SAAB 
TEHTUD, 
tooge ta Jõekäääru parki  
ja süütame laupäeval,  
7. jaanuaril kell 16 ühe  
sooja ja toreda lõkke!

Sauevallakad saavad alates 
1. jaanuarist tuua oma 
jõulukuuski Laagri Jõekääru 
pargi lõkkeasemele. 

Ilusat saabuvat jõuluaega!

Tule leia ilusaid 
jõulukinke Veskitammi 

3 asuvas Galathea 
kosmeetikatoodete 

ladu/kauplusest! 

PALJUD TOOTED 
JÕULUHINNAGA 

-50% SOODSAMAD!
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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

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

 sadulsepatööd  
 pealiskanga vahetus 
 
Küsi hinnapakkumist: saada oma  
kohendamist vajavast mööbliesemest foto. 
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621 
www.mooblikliinik.com 
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info@ abtava.ee / www.abtava.ee
tel. 58171 894 ja 5280210

Arhitektuuribüroo TAVA OÜ

Pakume järgnevaid teenuseid:

- hoonete projekteerimine

- hoonete tagantjärgi seadustamised

LÕHUTUD 
TOORES LEHTPUU

50-70 cm, hind al  28€ /m3
30-45 cm, hind al  30€ /m3

KÜTTEPUUD

tel: 50 24 895

3- MEETRISED KÜTTEPUUD
tarne al 30 tm (lõhutuna u 55-60m3), 

hind kokkuleppel

Tarne 10m3 ja 15m3 autoga, transport hinnas,
tarneaeg u 1 nädal.

Hind sõltub puude kogusest ning pikkusest

LÕHUTUD KUIV LEHTPUU
hind al 40€/m3

LÕHUTUD 
METSAKUIV OKASPUU 

hind al 35€ /m3

Pädev abi kinnisvaratehingutes
Tasuta konsultatsioon

Tiina Kotli
Maakler

Tel 516 0144
Tiina.Kotli@upc.ee

OSTAN TEIE SÕIDUKÕLBLIKU AUTO!
Võib olla ka remonti vajav või seisev auto!

Sõidukil ei pea olema ülevaatust ega 
kindlustust!

Ostan ka vanarauaks muutunud sõidukeid!
Pakun Eesti piires autoabi- ja puksiirteenust!

Tel. 54575055, ago.aderberg@online.ee

HELGER RANNU
Holistilise regressiooni  
terapeut  tase 6 / 
kutsetunnistus nr 114695 
Vastuvõtukabinet: Keila, 
Keskväljak 13  II korrus
(endine sidekontor) kab.22
Telefon: 58033497
E-mail: helger.rannu@mail.ee
Töökeel: eesti

Teraapia täiskasvanutele ja  
lastele alates 12 eluaastast
Aitan Teil leida põhjused, miks ma käitun (olen) 
selline nagu ma praegu olen ja mida ma saan 
ise muuta, et minu elu läheks paremaks.
• Abi saavad lapsed, kellel koolistress, tõrjutus 
koolis.
• Leiame koostöös Sinuga sinu haigusele 
põhjuse ja ravivõimaluse.
• Meeste tervis: impotentsus, alanenud libiido.

SAUE LOOMAKLIINIK VÕTAB TÖÖLE 

LOOMAARSTI ABILISE. 
Tööaeg 2-3 päeval nädalas kell 15.00–
19.00. Töö sobib pensionärile, kes on 

hea suhtleja nii inimeste kui loomadega. 
Väljaõpe kohapeal. Palun oma CV saata 

aadressil info@sauekliinik.ee.


