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Aprillis sooritasid gümna-
sistid eesti keele eksamit 
ja kuna väljendusoskuse 
võti seisnevat lugemuses, 
sai kohalikus raamatuko-
gus uuritud, palju noori 
seal nähakse ja kuidas bib-
lioteek üldse elab ajal, mil 
lakkamatult paberi surma 
kuulutatakse.

Kas nad saaksid 
aru, millest jutt, kui 
neile öelda, et „tee 
tööd, siis tuleb ka 
armastus“?

LK  7

Kes ei maksa, 
see ei saa

LK 5
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Artiklid teemadel kuidas 
jaotub kodanike maksu-
tulu on enamasti on täis 
arusaamatuid termineid 
ning uinumine garantee-
ritud hetkega. See kirjutis 
püüab lugejatele lihtsalt 
selgeks teha, miks on hea 
olla 1. jaanuari seisuga sis-
se kirjutatud.

Vallamajaesine 
lipuplats 
vuntsitakse 
suve lõpuks üles

LK 3 LK 6

Antakse 
lootust saada 
paarisajaeurose 
liitumistasuga 
kvaliteetne 
internetiühendus

LK 11

LK 8

Käpad kontoris: 
muretud 
patsutamispausid 
vähendavad 
stressitaset 

Valguskaablil põhinev lai-
riba ühendus võib jõuda 
igasse külla juhul, kui soovi-
jaid kolmandik või rohkem 
külaelanikest. Kui külast 
soovib ainult üks maja lai-
ribaühendust, siis tõenäo-
liselt sinna valguskaablit 
ehitama ei hakata. 
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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 põhimäärus, II lugemine 
• Eraüldhariduskoolide toetamise kord 
• Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele 
abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord 
• Mittetulundusühingute toetamisega seotud määruste 
muutmine 
• Nõusoleku andmine konsolideeritud riigihanke „Koolide 
ja lasteaedade toitlustusteenuse osutamine 2017-2022“ 
korraldamiseks 
• Nõusoleku andmine IT-seadmete kasutusrenti võtmiseks 
(HITSA) 
• Nõusoleku andmine riigihangete korraldamiseks 
(IT-seadmed ja tarkvara) 2017-2021 
• Reaalservituudi seadmine Laagri paisu kasutamiseks 
• Suur-Tooma tn L2 ja Kesk-Tooma tn L2 kinnistute tasu eest 
omandamine 
• Võõrandamine elektroonilise avaliku kirjaliku 
enampakkumise korras (Vana-Tuula tee 15) 
• Nõusoleku andmine arveldamiseks Laagri Kooli 
tegevuskulude osas 
• Aktsiaselts KOVEK aktsiate omandamine 
• Nõusoleku andmine OÜ Haiko Teenused omandamiseks 

Saue Vallavolikogus 27. aprillil

HEA SAUE VALLA 
BEEBI JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 
20.05.2017 kell 11 Saue valla 
kultuurikeskuses Veskitammi 8, Laagri. 
Beebipäevale ootame beebisid,  
kes on sündinud vahemikus  
01.01.-31.03.2017.
Palume Teid registreeruda kuni 
16.05.2017 telefonil 6796765,  
info.veskitammi@sauevald.ee 

BEEBIPÄEVA KAVA:
11.00 Saue vallavanema tervitus
 Beebidele kingituste jagamine
11.40 Beebipäeva tort ja tee
11.50 Pildistamine fotonurgas           
 Vestlusring kuni 13.00

TULEVIKU LASTEAED VÕTAB TÖÖLE:

LASTEAIAÕPETAJA
Avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide 
koopiad ning kandidaadi soovil teised tema 
poolt oluliseks peetavad materjalid esitada 
hiljemalt 14. maiks e-posti teel  
tuleviku.lasteaed@sauevald.ee või 
postiaadressil Tuleviku 3, Laagri 76401, 
Harjumaa. 

Kontaktisik  Maiki Vanahans,  
Tuleviku lasteaia direktor

Lisainfo telefonil  51973724

Aastapäevad tagasi vastuvõetud ühinemisotsus jõustub vähem kui 
poole aasta pärast. Selleks, et uue valla töökorraldus peale ühinemist 
kulgeks võimalikult ladusalt, tehakse ära mitmeid ettevalmistusi. 

Oktoobrikuised kohalikud vali-
mised on tänastes Kernu, Nissi 
ja Saue valdades ja Saue linnas 

juba ühised ning sügisel valitavad 27 val-
lavolinikku hakkavad otsustama, kuidas 
uues, pea 21 000 elanikuga Saue vallas 
kohalikku elu korraldama hakata. 

Kohe peale ühinemisotsust alustati 
uue ametiasutuse struktuuri koostamist 
– pandi paika plaan, kui palju ja missu-
guseid ametimehi- ja naisi ühendvallas 
peaks tööl olema. Vallasekretärid on ära 
teinud suure töö ning aprillikuus kiitsid 
kõik neli volikogu heaks uue valla põhi-
määruse.  

Mullu suvel valiti välja uue valla vapp 
ja lipp ning mitmete valdkondade amet-
nikud ja asjatundjad käivad regulaarselt 
koos ja arutavad, kuidas näiteks haridu-
se-, sotsiaali- ja rahandusasjad ühinemis-
järgselt kenasti korraldatud saaks. 

Ametnikud
Juba mullu valmis esimene nägemus sel-
lest, missugune võiks välja nägema haka-
ta uue valla ametiasutuse struktuur. Ehk 
siis see omavalitsusasutus, mis valla elu 
korraldamise ja vallaelanike teenindami-
sega tuleval aastal tegelema hakkab. Siin 
tuleb vahet teha vallal endal ja selle ame-
tiasutusel. 

Uus vald omavalitsusüksusena tekib 
siis, kui sügisesed valimistulemused on 
välja kuulutatud. Aga alguses on nii, et 
tegutseb neli senist ametiasutust: Ker-
nu vallavalitsus, Nissi vallavalitsus, Saue 
linnavalitsus ja Saue vallavalitsus. Te-
gutsevad senimaani, kuni uus volikogu 
moodustab uuele vallale uue ametiasu-
tuse ja kinnitab selle struktuuri – uus 
asutus peab tööle hakkama hiljemalt  
1. jaanuaril 2018. 

Et see umbes kahe kuu pikkune aeg, 
mis valimiste ja uue aasta alguse vahe-
le jääb, on kõigi ümberkorralduste tar-
beks õige napp, siis tegeletaksegi praegu 
nende ettevalmistustega, mis aitavad 
kaasa ametnike töö sujuvale ümberkor-
raldusele. Veebruaris asus ametisse nelja 
omavalitsuse ühisametnikuna toimetav 
personalijuht, kes valmistab ette tar-
vilikud protseduurid tänaste ametnike 
uude ametiasutusse üleviimiseks. Üheks 
sammuks ametnike ühes asutuses tööle 
hakkamise ettevalmistamisel oli aprilli-
kuine ühine infoseminar Padisel  – esi-
mest korda kohtusid kõigi tänaste linna- 
ja vallavalitsuste töötajad, et üksteisega 
paremini tutvuda ning saada infot töö-
alastest ümberkorraldustest. 

Arengukava
Uue valla arengukava ja eelarvestratee-
gia mustandite kavandid on üks neist 
ettevalmistustegevustest, mis ühinemis-
otsuse vastuvõtmise käigus plaani võeti. 
Aasta alguses viidi läbi hankemenetlus, 
et leida partner, kes meid arengu ka-
vandamiseks vajaliku info koondamisel 
aitaks. Parima pakkumise tegi Ida-Viru 
Ettevõtluskeskus, kes toimetab koos-
töös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskes-
kusega. 

Varakevadel viisid partnerid läbi vald-
kondlikud arutelud ettevõtjatega, vaba-
ühendustega, omavalitsusametnikega, 
seenioridega ja noortega ning kogusid 
neilt sihtrühmadelt arengukava projekti 
jaoks infot. Mai alguses oli Kernu mõi-
sas suurem arenguseminar, kus erinevate 
valdkondade asjaosalised nii volikogu-
dest, vallavalitsustest kui ka haridus- ja 
kultuuriasutustest ning hallatavatest asu-
tustest seadsid oma valdkondades uue 
arengukava tarbeks ühiseid strateegilisi 
sihte. 

Kogutud info põhjal valmib uue 
arengukava projekt juunikuus, seejärel 
tutvustatakse seda tänastele volikogu-

dele ning pannakse ka kõigile huvilistele 
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 
internetti välja. Aga uut arengukava 
tänased volikogud kinnitada ei saa. Su-
veks koostatud mustand koos kogutud 
tagasiside ja mõtetega jääb uue volikogu 
järgmisi samme ootama – uued volini-
kud vaatavad, kas väljapakutud kava ka 
nende arusaamisega klapib ning korral-
davad ka seadusjärgsed avalikustamis- ja 
kaasamistoimingud.

Ajaleht
Selge on see, et ka peale ühinemist hoi-
takse uue valla elanikke omavalitsuses 
toimuvate tööde-tegemiste ja muu põ-
nevaga kursis ning ka uuel vallal saab 
olema oma ajaleht. Kuni sügisese ühine-
miseni jätkavad Kernu valla, Nissi valla, 
Saue linna ja Saue valla tänased hääle-
kandjad harjumuspäraselt ilmumist. Aga 
nende kõrvale on kavas välja anda kaks 
numbrit ühist ajalehte – juba umbes 
niisugust, missugune võiks ühendvalla 
tulevane ajaleht olema saada. 

Esimene lehenumber ilmub veel enne 
suurt suve ja lehele nime leidmiseks hõi-
kasime välja väikese nimekonkursi. Oli 
ütlemata tore, et inimesed mõtlesid hea 
meelega uue valla lehele nimevariante 
välja – saime aprilli lõpuks pea poolsada 
vahvat pakkumist. Nendest valib tänaste 
kohalike lehtede toimetajate meeskond 
koos omavalitsusjuhtidega oma lemmi-
ku välja ning see saab ühise ajalehe ke-
vadnumbri nimeks. Peale kevadnumbri 
ilmumist ootame kõigi vallaelanike-le-
helugejate tagasisidet ja mõtteid nii uue 
lehe nime, sisu kuivormi kohta. Uut 
lehte paneme kokku koos tänaste lehe-
tegijatega kõigist neljast ühinevast oma-
valitsusest ning sealt saab nimekonkursi 
tulemuste kõrval lugeda sellest, missu-
guseid muudatusi ühinemine omava-
litsuselu korraldamisel kaasa toob ning 
missuguseid põnevaid paiku ja inimesi 
uuest vallast leida võib.

Tänavukevadiste ühinemis-
teemaliste toimetuste 
märksõnad on ametnikud, 
arengukava ja ajaleht

ÜHINEMINE

KADRI TILLEMANN
ühinemis-
läbirääkimiste 
koordinaator

Mai alguses oli Kernu mõisas suurem arenguseminar, kus asjaosalised nii volikogudest, vallavalitsustest kui ka haridus- ja kultuuri-
asutustest ning hallatavatest asutustest seadsid oma valdkondades uue arengukava tarbeks ühiseid strateegilisi sihte
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Juba mitmendat aastat käib 
Laagris suisel ajal avalike puh-
kealade ümber- ja juurde ehi-

tamine. On valmis saanud aktiivse-
maks tegutsemiseks mõeldud ning 
laste- ja noortepärasem Jõekääru 
park, sel suvel saab uue ilme mõnu-
sa tšillimise kohana Teemandi par-
gi jõeäärne promenaad. Aga selline 
esinduslikum–ametlikum koht, 
kus kasvõi Eesti tähtpäevi või val-
la n-ö aukodaniku Jaan Teemandi 
sünnipäevagi tähistada, siiski pole.

Vallamaja ees olevad lipumastid 
on tänaseks kaotanud oma värs-
kuse ja väärikuse, kuna ka vahetu 
ümbrus paari puu ja murulapiga ei 
kõneta möödakäijat, siis on sealsed 
lipumastidki unustusse vajunud. 
Kes neid viimati märkaski? Samas 
on see harjumuspäraselt elanike 
igapäevane liikumissuund, sest 
kohe kõrval asuvad raamatukogu, 
tervisekeskus ja apteek, vallamajast 
rääkimata. 

„Soovime ala muuta atraktiivselt 
kasutatavaks keskväljaku funktsioo-
ni täitvaks kohaks, kus tähtpäevadel 

koguneda ja ühiselt sündmusi tä-
histada, lihtsalt jalga puhata või hal-
jastust nautida,“ selgitab valla aren-
dusnõunik Kati Oolo. Ta usub, et 
liikumisteele jääv terviklik põneva 
haljastuse, kergteede ja puhkekoh-
tadega ümbritsetud väljak paneks 
inimesi peatuma ning kasutama 

seda ka kui ajaveetmiskohta.
Ühelt poolt võiks siis lipuväljak 

olla esindusfunktsiooni täitev koht, 
kus sündmusi tähistada, aga üritus-
teväliselt oleks tegemist ajaveetmise 
kohaga, kus bussi oodata, huvitavat 
haljastust nautida, platsi raama-
tukokku või arsti juurde minnes 

n-ö ootealana kasutada või lihtsalt 
möödujatele silmailu pakkuda.

Oolo sõnul pannaksegi haljastu-
sele palju rõhku: visuaalselt erine-
valt mõjuvad kivipinnastest rajad, 
haljasalad miksitud taimedega, mis 
õitseksid või oleksid atraktiivsed 
igal aastaajal, puhkamiseks pin-
gid. Projekt hõlmab mõlemat ala, 
nii vallamaja kui ka apteegipoolset 
muruplatsi.

On arutatud ka Jaan Teemandi 
nimelise pingi paigaldamist, sest 
ega see 24. septembril suurmehe 
sünnipäeva tähistamine mäles-
tuskivi juures, otsapidi praktiliselt 
sõiduteel ja parklas autode vahel, ei 
kanna endas kuigivõrd austust.

Lipuplatsi projekteerimine on 
lõppenud, hange kohe-kohe välja-
kuulutamisel, reaalne ehitustege-
vus algab plaanide kohaselt peale 
jaanipäeva ja peaks olema valmis 
suve lõpuks. 

Projekti jaoks sai Saue vallavalit-
sus toetust ka EAS-i lipuväljakute 
väljaarendamise programmist, mil-
le eesmärk on toetada Eesti Vabarii-
gi 100. juubeliaastaks lipuväljakute 
ehitamist Eesti suuremates asulates. 
Toetuse summa oli pea 29 tuhat 
eurot, aga väljaku kogumaksumu-
seks on ligikaudu 42 tuhat eurot.

Pääsküla kooli renoveerimisest 
on räägitud juba pikki aastaid 
ning kauaoodatud remont on 

pidanud kohe-kohe algama. 2016. 
aastal viidi läbi esimene ehitushan-
ge, mis kahjuks ebaõnnestus. Teise 
hanke tulemusel allkirjastati aprillis 

leping Ramm Ehituse ning Mitt & 
Perlebach OÜ-ga. 

Kavas olevad ehitustööd on tava-
pärasest renoveerimisest palju ma-
hukamad ja lisaks koolile rajatakse 
samasse hoonesse ka spordikeskus 
ja Nõmme noortemaja. Praegusest 
hoonest lammutatakse Nõmme 
ujula poolne osa ning selle asemele 
kerkib spordikeskus, kus on täis-
mõõtmetes korvpalliväljakuga spor-
disaal, aeroobika- ja jõusaalid. Põllu 

tänava äärne õppekorpus jääb alles 
ning seal hakkab pärast renovee-
rimist paiknema suurem osa klas-
siruumidest. Nõmme noortemajja 
pääseb eraldi sissekäigust ning sinna 
rajatakse kaks töökoda modellismi-
le ning muusika, tantsu ja kunstiga 
tegelemise ruumid. Lisaks luuakse 
kooli territooriumile uusi sportimis-
võimalusi, lisatakse jooksurada ning 
valmib õuesõppe paviljon.

Ehitajad peaks töödega valmis 

saama 1. augustiks 2018. aastal 
ning uuenenud koolis peaks õp-
petöö algama 1. septembril 2018. 
Ehitustööde ajal toimub õppetöö 
Mustamäel endise 37. keskkooli 
õppehoones. Saue valla õpilaste-
le on korraldatud transport ajutise 
koolihooneni ja tagasi (liini S3 pi-
kendatakse). Kooli lähistelt Keskuse 
peatusest väljub ka linnaliin nr 25, 
mis sõidab Laagri kultuurikeskuse 
juurde.

Vallamajaesine lipuplats 
vuntsitakse suve lõpuks üles

Algab Pääsküla gümnaasiumi kauaoodatud renoveerimine

Laagris on justkui keskne koht valla- ja riigilippude jaoks olemas – see 
vallamajaesine kolme puu ja kahe lipuvardaga muruplats. Nüüd on kavas see 
ümber ehitada esinduslikumaks ja funktsionaalsemaks.

Pääsküla gümnaasium on teenindanud pikka aega Laagri piirkonna lapsi, olles 
kuni Laagri kooli valmimiseni 2005. aastal peaaegu ainuke kool Saue valla 
põhjapiirkonnas. Ka praegu on tegemist piirkonnakooliga, kus õpib üle 30 Saue 
valla lapse.

TULEVIKUIDEED

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

2017. aastani said era-
koolid toetust tegevus-
kuludeks kohalikelt 
omavalitsustelt, kelle 
territooriumil koolis õppiv 
laps elas. Käesoleva aas-
ta jaanuarist hakkas aga 
kehtima erakooliseaduse 
muudatus, mille kohaselt 
omavalitsused enam 
erakoolide tegevuskulu-
de katmises osalema ei 
pea, kuid võivad seda 
teha vabatahtlikult.

Saue vald hakkab 
toetama erakoole

Sõltumata kohalikul tasandil tehta-
vatest otsustest, toetab sellest aas-
tast haridus- ja teadusministeerium 
kõiki erakoole 75% ulatuses kooli 
asukohaks oleva kohaliku omavalit-
suse keskmisest koolikoha tegevus-
kulude maksumusest. 

Uus korraldus ei muutnud mi-
dagi neile erakoolidele, kes asuvad 
sellise kohaliku omavalitsuse terri-
tooriumil, mille koolide keskmine 
õpilaskoha maksumus on 116 eurot 
või enam. Need koolid saavad riigilt 
toetust samasuguses mahus nagu 
varem kohalikelt omavalitsuselt  
(87 eurot kuus lapse kohta). 

Küll muutus oluliselt keeruka-
maks nende erakoolide olukord, 
kes tegutsevad sellise kohaliku 
omavalitsuse territooriumil, kus 
munitsipaalkoolide kohatasu on 
väiksem kui 116 eurot. Nende puhul 
moodustab haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi makstav toetus väik-
sema summa, kui varem saadud  
87 eurot. Eelkõige sattusid raskus-
tesse Tallinnas asuvad erakoolid, 
sest Tallinnas on munitsipaalkoolide 
keskmiseks õpilaskoha maksumu-
seks 61,25 eurot, millest 75% on 
vaid 46 eurot ning seega hakkasid 
erakoolid saama tegevuskulude 
katmiseks varasema 87 euro asemel 
vaid 46 eurot kuus lapse kohta.

Kuna paljud Saue vallas elavad 
lapsed käivad erinevates erakoo-
lides, otsustas Saue vallavolikogu 
alates 1. septembrist 2017 toetada 
nende õppimist, tasudes riikliku 
piirmäära (87 eurot kuus) ning ha-
ridus- ja teadusministeeriumi poolt 
erakoolile makstava toetuse vahe. 
Näiteks Tallinnas on see vahe 41 eu-
rot kuus lapse kohta. Selline toetus 
tagab erakoolidele parema toime-
tuleku ning lastele laiemad ja mit-
mekesisemad võimalused hariduse 
omandamiseks ka tulevikus.

Endiselt saavad erakoolid li-
saks tegevustoetusele haridus- ja 
teadusministeeriumilt toetust ka 
erakooli õpetajate, direktorite ja 
õppealajuhatajate tööjõukuludeks 
ja täienduskoolitustel osalemiseks, 
õppekirjanduse soetamiseks ning 
koolilõuna pakkumiseks.

Lisaks eelpool kirjeldatud tege-
vuskulude katmises osalemisele 
tagatakse erakoolides põhikooli 
astmes õppivatele Saue valla las-
tele sarnaselt munitsipaalkoolides 
õppijatega ka tasuta koolilõuna.
Indrek Eensaar
abivallavanem
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus algatas 04.04.2017 
korraldusega nr 258 Vanamõi-
sa külas Vabaõhukeskuse tee 20 
(72701:002:1747), Vabaõhukeskuse tee 
22 (72701:002:0966) ja Vabaõhukesku-
se tee 24 (72701:002:1841) kinnistutel 
detailplaneeringu, põhieesmärgiga 
Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi 
laiendamiseks ja edasiarendamiseks. 
Vabaõhukeskuse tee 20 kinnistul paik-
neb Saue vallale kuuluv Vanamõisa va-
baõhukeskus. Kinnistule määratakse 
ehitusõigus olemasoleva palksaali laien-
damiseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste 
püstitamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 
kinnistu maasihtotstarve muudetakse 
osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% 
maatulundusmaa) ning määratakse ehi-
tusõigus ühe kuni 2-korruselise hoone 
rajamiseks. Kinnistule planeeritakse 
rajada turismi- ja loodusseminari talu 
koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete ja 
rajatistega. Planeeringu koosseisu kaa-
satakse Vabaõhukeskuse tee 22 kinnis-
tu, kuhu ehitusõiguse määramine ning 
ümberkruntimine selgub planeeringu 
koostamise käigus. Detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala asub Vanamõisa külas, 
ca 3,0 ha suurusel maa-alal ning piirneb 
Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. 
Naaberkinnistul paikneb karavanipark. 
Planeeringu algatamine on kooskõlas 
Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud 
Saue valla arengukavaga 2014-2022 
(2026). Vabaõhukeskuse laiendamine 
ja edasiarendamine sisaldub Saue valla 
arengukavas, see aitab kaasa kvaliteetse 
elukeskkonna loomisele Vanamõisa kü-
las ning on oluline külaliikumise edenda-

miseks. Arengukava punkt 6.2 sätestab, 
et üheks valla kultuurielu, külaliikumise 
ja ülevallaliste ürituste arenguperspek-
tiivideks on Vanamõisa vabaõhukesku-
se arendamise jätkamine. Planeeringu 
tellijateks on Saue Vallavalitsus ja MTÜ 
Vanamõisa küla. 

Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 
korraldusega nr 298 Hüüru külas Aiandi 
tee 3 (72701:001:0844, suurusega 13,39 
ha) kinnistu detailplaneeringu, eesmär-
giga maasihtotstarbe osaliseks muut-
miseks ning ehitusõiguse määramiseks 
hoonete rajamiseks. Aiandi tee 3 kinnis-
tul paikneb olemasolev 1980-ndatel ehi-
tatud hobusetall, koos kõrvalhoonetega 
ja üks üksikelamu (ehitisealune pind 
ca 80 m²), millel puudub kasutusluba. 
Planeeringu koostamisega soovitakse 
olemasoleva hobusetalli laiendamist 
ja ümberehitamist, uue hobusetalli  ja 
maneeži püstitamist. Uue planeeringu 
koostamisega muudetakse osaliselt 
olemaolev maatulundus- ja toomismaa 
sihtotstarve ärimaaks ning olemasolev 
elamu jääb kompleksi juurde kuuluvaks 
äri- ja majutushooneks. Olemasolev ho-
busetall laiendatakse ning olemasoleva 
talli kõrvale rajatakse uus hobusetall. 
Maneež planeeritakse kas uue hobu-
setalli kõrvale või Tammeoru kinnistu 
poole. Planeeritav maa-ala piirneb piir-
konnaga, kus on välja ehitatud infra-
struktuuriga Hüüru küla keskus, sh on 
võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga. Kinnistu paikneb Hüüru kü-
las Paldiski maantee, Hüüru tiheasustus-
ala ja Harku alajaama vahelisel maa-alal. 

Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 

korraldusega nr 297 Alliku külas Uue-
toa tee 18 (72701:002:1285, suurusega 7 
182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu 
detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu 
kruntimiseks, maasihtotstarbe muut-
miseks elamu- ja transpordimaaks ning 
ehitusõiguse määramiseks kuni kolme 
üksikelamu rajamiseks. Uuetoa tee 18 
kinnistu asub 2005. aastal kehtestatud 
Alliku küla Uuetoa tee 6, 8, 10, 12, 14 ja 
16 kinnistute detailplaneeringu koos-
seisus, mille alusel muudeti Uuetoa tee 
18 kinnistu maasihtotstarve muudeti 
sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks maaks 
100%).  Saue valla üldplaneeringu ko-
haselt asub detailplaneeringuks taotle-
tav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee 
elamupiirkonnas. Üldplaneeringuga on 
Kotka tee piirkonna maakasutuse juht-
otstarbeks määratud enamjaolt pere- ja 
ridaelamumaa. Uuetoa tee 18 kinnistu 
jääb olemasoleva tihehoonestusala ää-
realale ning maa-alale ei ole Saue valla 
üldplaneeringu kaardil maakasutuse 
juhtotstarvet määratud, kuna see asub 
kahe kõrgepingeliini trassikoridori vahel. 
Samas on varasemate detailplaneerin-
gutega trassikoridoride vahelisele alale 
määratud ehitusõigused üksikelamute 
ehitamiseks (kruntide hoonestusalad on 
jäetud elektriliinide kaitsevöönditest väl-
japoole). Uuetalu põik tänavate varem-
moodustatud kruntidega on võimalik 
hoonestusalad jätta liinide kaitsevöön-
ditest väljapoole. Saue Vallavalitsus aru-
tas detailplaneeringu algatamise taot-
lust oma 07.03.2017. toimunud istungil 
ning otsustas küsida vallavolikogu maa- 
ja planeeringute komisjonilt seisukohta 

(15.03.2017), kas maakomisjoni hinnal-
gul sisaldab kavandatav planeeringula-
hendus ettepanekut Saue valla kehtiva 
üldplaneeringu põhilahenduse muut-
miseks, kuna Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt ei ole Uuetoa tee 18 kinnistu 
maakasutuse juhtotstarbeks määratud 
elamumaa. Komisjon jäi seisukohale, et 
üldplaneeringuga määratud maakasu-
tuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist 
kavandatava detailplaneeringuga ei 
toimu, kuna kolme krundi maa moodus-
tab väga väikese osa Kotka tee ja Ves-
kimöldre 2 piirkondade suurest elamu-
piirkonnast. Uuetoa tee 18 kinnistu piiril 
lõppeb Kotka elamupiirkonnas paiknev 
sisekvartali tänav (Uuetoa tee). Kehtes-
tatud palneeringus on jäetud Uuetoa 
tee tupikteeks. Alliku küla Uuetoa tee 6, 
8, 10, 12, 14, 16 kinnistute detailplanee-
ringu koostamise  ajal puudus Saue valla 
üldplaneering ning ei olnud veel plaanis 
Veskimöldre 2 elamurajooni rajamist. 
Täna toimub Veskimöldre 2 elamura-
jooni elamuarenduse ellu viimine ning 
kehtestatud detailplaneering näeb ette 
Veskimöldre 2 elamurajooni planeeritud 
sisetänava (Mailase tänav) ühendamist 
(ühendustee) Uuetoa  teega. Sellest tu-
lenevalt kavandatakse maa-alale lisaks 
elamukruntidele üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt, mis ühendatakse 
Mailase tänava ja Uuetoa teega. Lisaks 
ühendustee rajamisega kahe elamu-
piirkonna vahele on vajalik Uuetoa teelt 
üle Uuetoa tee 18 kinnistu, mis läheb 
kokku Mailase tänavaga, ringistada vee 
torustikud Uuetalu põik, Mailase kui ka 
Lumikannikese tänavatega. Tänu selle-

le on võimalik saavutada veetorustike 
ringistamine, mis tagaks tuletõrjevee 
vajadusteks vajaliku koguse. See tagaks 
nõutava vee surve ja koguse, et oleks ta-
gatud elanike olmevesi kui ka ekstreem-
setel juhtudel tuletõrjevesi. Ilma Uuetoa 
tee pikenduseta oleks see raskendatud. 
Uuetoa tee 18 kinnistu maasihtotstarve 
muudeti kehtestatud planeeringu alusel 
sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks maaks 
100%). Tegemist on 7182 m² maatükiga. 
Kotka tee piirkonnas on uute planeerin-
gute koostamistega juurde lisandunud 
avalikkusele suunatud halajasalasid (Kot-
ka elamurajoonis, Vääna jõe ääres) ning 
Kotka elamupiirkonna naabrusesse raja-
tava uude Veskimöldere elamurajooni 
on ette nähtud Pääsküla jõe äärde ca 15 
ha suurune maa-ala, kuhu rajatakse ava-
lik park ja kõnniteed. Sellest tunenevalt 
ei kahjusta elamupiirkonna elanike huve 
Uuetoa tee 18 kinnitule kolme ca 1500 
m² suuruste elamukruntide rajamine. 
Kahte elamupiirkonda (Kotka tee ja Ves-
kimöldre 2) on piisavalt tagatud avalikku 
ruumi. Saue valla üldplaneering näeb 
ette Uuetoa tee 18 kinnistu äärealale 
ühendustee (transpordimaa) rajamist 
Veskimöldere 2 elamurajooniga. Kuna  
tee ei ole juurdepääsuks ainult Uuetoa 
tee ääres paiknevatele elamu kruntidele, 
vaid ka samas piirkonnas paljudele teis-
tele elamutele, siis soovib vald Uuetoa 
18 kinnistul transpordimaa krundi moo-
dustamist ning ühendustee rajamist ela-
mupiirkondadega. Tegemist on avaliku 
tänavaga ning on seotud avaliku huviga.

Saue Vallavalitsus võttis 18.04.2017 kor-
raldusega nr 286 vastu ja suunas avali-
kustamisele Hüüru küla Lehiste, Muinas-
asula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, 
Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute 
detailplaneeringu. Saue valla üldplanee-
ringu kohaselt asub planeeringuala tihe-
asustusalas, Hüüra küla keskuses. Detail-
planeeringu koostamise eesmärgiks on 
muuta kehtiva detailplaneeringuga ette 
nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi 
ning määratakse ehitusõigus elamute 
rajamiseks.  Kinnistud jäävad (välja ar-
vatud Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 ja 
Muinasasula tee 2a) Saue Vallavalitsuse 
19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 
kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnis-
tu planeeringu koosseisu. Detailplanee-
ringuga on Lehiste 2 kinnistu (suurusega 
7,47 ha) jagatud kokku 11-ks elamu,- äri,- 
transpordi,- tootmis- ja maatulundusmaa 
krundiks ning kruntidele on määratud 
ehitusõigus viie ühekorteriga väikeela-
mu, kahe kahe korteriga elamu ja ühe 
ärihoone rajamiseks ning on lahendatud 
juurdepääsuteed ja tehnovõrgud. Uue 
planeeringu lahendusega kavandatakse 
kehtiva detailplaneeringu uuendamist, 
sh muuta osaliselt kehtiva planeeringu-
ga määratud kinnistute sihtotstarvet, 
piire ning täpsustatakse ja täiendatakse 
ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal-, maa-
tulundus- ja transpordimaade osas. Kok-
ku moodustatakse planeeringualal 14 
uut elamu-, transpordi-, tootmis-, maa-
tulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava 
maa) sihtotstarbega krunti, millest 10-le 
krundile määratakse ehitusõigus üksike-

lamute ja ühe kuni 4 boksiga ridaelamu 
rajamiseks. Üks transpordimaa krunt pla-
neeritakse juurdepääsude tarbeks (kvar-
talis moodustatakse üks ühine teemaa 
krunt Muinasasula teel). Üks krunt jääb 
jätkuvalt sotsiaalmaa sihtotstarbega 
(üldkasutatav maa 100%), millel paikneb 
Peeter Suure Merekindluse Hüüru pata-
rei. Lisaks moodustakse üks tootmismaa 
krunt, millel paikneb valla vee-ettevõt-
jale AS Koveki-le kuuluv veetöötlus-
jaam ning mis võõrandatakse tasuta AS 
Koveki-le. Olemasolev (Kalda tee lõik 
1) transpordimaa krunt, millel paikneb 
avaliku kasutusega tee (Kalda tee), võõ-
randatakse tasuta vallale. Ülejäänud 
maa-ala (ca 4,1 ha) jääb jätkuvalt maatu-
lundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, 
millele ehitusõigust ei määrata. Lehiste 
2 kinnistu detailplaneering jääb kehtima 
Muinasasula tee, Muinasasula tee 9, 10, 
12, 13, 14 kinnistute osas. Planeeritava 
maa-ala suuruseks on ca 7,3 ha. 

Saue Vallavalitsus võttis 25.04.2017 
korraldusega nr 299 vastu ja suunas 
avalikustamisele Laagri alevikus Tuule-
murru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 
3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu de-
tailplaneeringu, eesmärgiga lammuta-
da olemasolev 8-korteriga pooleliolev 
korterelamu ning rajada kinnistule kaks 
3-boksiga ridaelamut. Tuulemurru tn 
6a kinnistu on hoonestatud pooleliole-
va korterelamuga. Olemasolev hoone 
projekteeriti ja alustati ehitust aastatel 
1993-1994. Hoone oli projekteeritud 
suuremahulise üksikelamuna. Saue 
Vallavalitsuse 25.04.2006 aasta korral-

dusega nr 410 on määratud kinnistule 
projekteerimistingimused olemasoleva 
üksikelamu ümberehitamiseks korterela-
muks. Kinnistule on väljastatud ehituslu-
ba (25.10.2006.a.), millel kohaselt määra-
ti ehitusõigus ühe 2-korruselise kaheksa 
korteriga korterelamu rajamiseks, ehi-
tusaluse pinnaga 842 m², suletud neto-
pinnaga 1276 m², kõrgusega maapinnast 
10,7 m. Lahendatud on juurdepääsud 
ning krundi tehnovarustus, esitatud ser-
vituutide vajadus, määratud haljastuse 
ja heakorrastuse nõuded. Detailpla-
neeringuga kavandatakse olemasolev 
pooleliolev ehitis lammutada ning raja-
da kinnistule kaks uut 2-korruselist (3+3 
boksiga) ridaelamut (kokku 6 boksi), kõr-
gusega maapinnast kuni 9,0 m, katuse-
kaldega 0-20 ,̊ ehitisealuse pinnaga kuni 
842 m² (sama, mis olemasoleval korte-
relamul lubatud ehitusalune pind), täis-
ehitusprotsendiga (kuni 25%). Hooned 
planeeritakse paralleelselt Tuulemurru 
tänavaga, et oleks võimalik maksimaal-
selt säilitada kinnistu põhjapoolses osas 
paiknev kõrghaljastus. Igale elamubok-
sile on ette nähtud eraldi sissesõidutee 
ja normikohaselt (EVS 843:2016 tabel 
9.2) parkimine 2 autole. Parkimiskohad 
ja sissesõidutee rajatakse betoonkivist. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas (Veskimöldre elamu-
piirkonnas) ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud pere- ja ridaelamumaa. Saue valla 
üldplaneeringu seletuskirja kohaselt 
uute ridaelamu kruntide koormusindeks 

(krundipinna suhe eluaseme arvu) peab 
üldjuhul olema 400-800, suurenedes 
asula keskusest äärealade suunas. Pla-
neeritavate ridaelamute koormusindeks 
tuleb ca 579 m², mis on kooskõlas Saue 
valla üldplaneeringus sätestatud nõue-
tega. Lahendatud on juurdepääsud ning 
krundi tehnovarustus, esitatud servituu-
tide vajadus, määratud haljastuse ja hea-
korrastuse nõuded.

Saue Vallavalitsus suunas avali-
kustamisele Laagri alevikus Vae tn 4 
(72701:005:0295, suurusega 12 618 m², 
sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu 
detailplaneeringu, eesmärgiga muuta 
Vae tn 4 kinnistu tootmismaa sihtotstar-
ve osaliselt äri- ja transpordimaaks, krun-
ditakse kaheks äri-ja tootmismaa (ärimaa 
50% ja tootmismaa 50%) ning kaheks 
transpordimaa krundiks ning määratak-
se ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste, 
kõrgusega maapinnast katuseharjani 
kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete ra-
jamiseks. Lisaks moodustatakse kaks 
transpordimaa krunti juurdepääsu taga-
miseks. Vae tn 4 kinnistu paikneb Laagri 
keskuses ning piirneb Vae tänavaga. 
Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja 
tootmismaad, mis on osaliselt hoonesta-
tud äri- ja tootmishoonetega ja AS Sag-
role kuuluvate kasvuhoonetega. Vae tn 4 
kinnistul paiknesid kasvuhooned, mis on 
tänase päeva seisuga lammutatud.

Saue Vallavalitsus suunas avalikus-
tamisele Laagri alevikus Urdametsa 
(72703:001:0593, suurusega 14 581 m² 
(ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnis-
tu detailplaneeringu, eesmärgiga muuta 

ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve 
ärimaaks ning määratakse ehitusõigus 
ühe 12 korruselise, kõrgusega kuni 45 m 
ärihoone rajamiseks. Urdametsa kinnis-
tu jääb Laagri alevikus Topi liiklussõlme 
eritasandilise ristmiku rambi alale. Kin-
nistu piirneb põhja-kirdesuunal Topi liik-
lussõlmega, läänesuunal Chesteri (Gate 
Tallinn kaubanduspark) planeeringuala 
äri- ja tootmismaadega ning lõunasuu-
nal Leevikese kinnistuga (ärimaaga). 
Juurdepääs planeeritud alale on Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteelt Topi eritasandilise 
ristmiku ja Tabasalu-Juuliku ühendustee 
kaudu. 

Detailplaneeringute avalikustamine 
toimub 24.05.2017 kuni 07.06.2017 kel-
la 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni 
ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallama-
jas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on 
võimalik tutvuda detailplaneeringu ma-
terjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on 
võimalik tutvuda detailplaneeringute 
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt 
valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.
ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

Saue valla territooriumil aprillis 2017 
ei kehtestatud detailplaneeringuid. 

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: sauevald.kovtp.ee/et/detail-
planeeringud. Lähemat informatsiooni 
saab planeeringute spetsialistilt Maili 
Metsaotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu 
projekteerimistingimuste määrami-
seks avatud menetlusena Hüüru külas, 
Muinasasula tee 8  (katastritunnus: 
72701:001:0717; 3 298 m² elamumaa), 
Muinasasula tee 9 (katastritunnus: 
72701:001:0711; 1 667 m² elamumaa), 
Muinasasula tee 10 (katastritunnus: 
72701:001:0716; 1 772 m² elamumaa), 
Muinasasula tee 11 (katastritunnus: 
72701:001:0712; 3 032 m² elamumaa), 

Muinasasula tee 12 (katastritunnus: 
72701:001:0715; 1 729 m² elamumaa), 
Muinasasula tee 13 (katastritunnus: 
72701:001:0713; 1 663 m² elamumaa) 
ja Muinasasula tee 14 (katastritunnus: 
72701:001:0714; 1 662 m² elamumaa) 
kinnistutel lähtudes Hüüru küla Lehiste 2 
kinnistu detailplaneeringust (TS-Harkelt 
OÜ töö nr 88/2006) muutes hoonete 
detailplaneeringu järgse 25-50˚ katuse-
kalde  0-50˚ katusekaldeks.

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Jõgi-
soo külas, Nõlvaru 4 (katastritunnus: 
72703:002:0127) kinnistul lähtudes Jõ-
gisoo küla Nõlvaru detailplaneeringust 
(arh.Mart Ader töö nr 05/01) suurenda-
des detaiplaneeringu järgset lubatud 
ehitusalust pinda kuni 10% ulatuses ehk 
kuni 198 m².
Saue Vallavalitsus on koostanud eel-

nõu projekteerimistingimuste määra-
miseks avatud menetlusena Valingu 
külas, Sarapuu tn 4b (katastritunnus: 
72701:003:0333; 9597 m² elamumaa) 
kinnistul lähtudes Valingu küla Sara-
puu 4a kinnistu detailplaneeringust 
(OÜ K.Kliimandi arhitektibüroo töö nr 
06/01/01) muutes veevarustuse ja reo-
veekäitluse tingimusi selliselt, et kinnis-
tule lubatakse puurkaevu ehitus ning 
biopuhasti paigaldus.

Lähemat informatsiooni hoonete tin-
gimuste kohta saab ehitusnõunikult Kal-
le Normannilt 654 1135 kalle.normann@
sauevald.ee  ja rajatiste tingimuste koh-
ta Arvo Brandmeistrilt 654 1148, arvo.
brandmeister@sauevald.ee. Arvamused 
esitada hiljemalt 18.05.2016 Saue Valla-
valitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laag-
ri alevik; info@sauevald.ee) 
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Täna puudub enamikel ma-
jadel maapiirkondades lairi-
baühendus valguskaabliga. 

Asulates ja alevikes on osades ma-
jades vana telefonivõrk, milleks on 
vaskkaabel, aga see ei suuda enam 
piisavalt n-ö internetti läbi lasta, 
füüsikaseadused ei lase seda enam 
edasi arendada. Järgnevate aastate 
jooksul vahetatakse tasuvamates 
piirkondades vaskkaablid valgus-
kaablite vastu, aga mittetasuvates 
piirkondades see võrk vaikselt hää-
bub.

Hajaasustuses on ainsaks või-
maluseks mingi raadiolahendus: 
mobiilne internet või mõni wifi 
pakkuja. Need ei ole paraku aga 
enam piisavad paljude teenuste 
jaoks, kuna ei võimalda kiiret ja 
stabiilset ühendust. Seega suure-
male osale Harjumaa elanikest ja 
ettevõtetest ei ole täna kaasaeg-
ne internetiühendus kättesaadav. 
Sideettevõtjad kas ei võimalda lii-
tumist või küsivad selle eest tuhan-
deid eurosid.

Harjumaa vallad ja linnad on 
DigiMaa projekti kaudu seljad 
kokku pannud, et kindlustada oma 
piirkonna areng – kavas on ehita-
tada välja valguskaablivõrk sinna, 
kuhu sideettevõtjad seda teha ei 
plaani.

Nurisevad nii elanikud kui 
ettevõtjad
Saue vallas Valingu külas näiteks 
on olemas küll vana Telia telefoni-
jaam, aga selle kaudu ei ole külaela-
nik Maris Zernandi sõnul võimalik 
ei internetti ega telepilti kasutada. 
Üle õhu (4G) toimib rahuldavalt, 
aga optikalahendus oleks kindlasti 
stabiilsem ja kiirem.

Maidlas viidi möödunud aastal 
koguni netiühenduse teemaline 
küsitlus läbi, millest selgus, et pea 
70% vastajatest nurises kvaliteedi 
üle. „Kõned katkevad. Levi kõigub. 
Päevasel ajal on talutav, aga õhtul 
on null.“ Selliselt iseloomustasid 
maidlakad oma internetiühendust. 
Maidlas kasutatakse nii Elisa, Te-
lia kui Tele2 teenuseid, viimasega 
ollakse võrreldes Elisa ja Telia tee-
nustega pisut rohkem rahul.

Veel komplitseeritumaks teevad 
olemasolevad võimalused aga et-
tevõtete elu. Vatsla külas tegutsev 
ettevõte E-Betoonelemendi aren-
dusjuht Andres Aas ütleb, ärilises 
vaates on kehv netiühendus tõsi-
seks piduriks. Kuuludes rahvus-
vahelisse kontserni Consolis, on 
nende firmas liigutatavad andme-

mahud päris arvestatavad ja praegu 
kasutusel olev raadiolahendus lu-
bab küll kiirust 50/50, aga kõige 
kehvematel momentidel langeb see 
alla 10. Uuriti ka vajadustele vasta-
vat valguskaabli ühenduse rajamise 
võimalust Telialt, aga küsitav hind 
selle eest oli Aasa sõnul üle mõis-
tuse kallis. 

Täna aga on valguskaabli ots et-
tevõtte Vatslas oleva tehasemajani 
veetud, aga selle taga oli kontserni 

Consolis grupi surve sidepakku-
jatele, tellijaks oli Soome Telia-
Sonera. Mõne väiksema kaliibri 
ettevõtte jaoks võib aga korraliku 
sidekvaliteedi omal käel rahastami-
ne jäädagi unistuseks.

Oma soovist teadaandmine on 
väga oluline
DigiMaa projekti eesmärk on ve-
dada valguskaablil põhinev lairiba 
ühendus igasse külla. See aga sõl-

tub väga palju külaelanike soovist 
ja aktiivsusest. Kui soovijaid on 
palju, kolmandik või rohkem elani-
kest, siis kindlasti hakkabki kaabel 
koduni jõudma. Kui külast soovib 
aga ainult üks maja lairibaühen-
dust, siis suure tõenäosusega sinna 
majja valguskaablit ehitama ei ha-
kata. Üldine põhimõte on, et alus-
tatakse sealt, kus on kõige rohkem 
soovijaid.

DigiMaa veebilehel on võima-
lik juba praegu anda märku, kuhu 
soovitakse valguskaabli ühendust 
saada ja kui palju ollakse nõus sel-
le eest tasuma. „Võrku hakatakse 
ehitama ainult neile, kes seda soo-
vivad. Peale seda, kui kõik soovijad 
on oma aadressid kodulehe kaudu 
sisestanud, jõuavad need andme-
baasi, mis on aluseks võrkude pla-
neerimisele. Seega, kui inimene 
oma soovi nüüd ei avalda, siis suu-
re tõenäosusega jääb ta DigiMaa 
ühendusest ilma,“ innustab pro-
jekti DigiMaa vedaja Olav Harjo 
endast teada andma. 

Tõsi, DigiMaa ühendusega saab 

tõenäoliselt ka hiljem liituda, aga 
siis tuleb liitujal tasuda oluliselt 
suurem liitumistasu. Esimeses jär-
gus liitujatele lubatakse liitumis-
hinnaks paarisadat eurot. „Veebi-
lehel me küsime inimest käest, kui 
palju nad oleksid nõus liitumistasu 
tasuma. Nende vastuste põhjal ot-
sustataksegi, milliseks hind kuju-
neb. Aga see on tõenäoliselt mõni-
sada eurot. Näiteks Pärnumaal, kus 
käib samasugune projekt, tuleb lii-
tumistasu 300 eurot,“ toob  Harjo 
näite. 

Äsja alustatud DigiMaa eeluu-
ringu etappi – selgitatakse välja, 
kes soovib, kuhu ja kui palju on 
vaja ehitada ning palju see maksma 
võiks minna – finantseerib Harju-
maa Omavalitsuste Liit. Lairiba-
võrgu rajamist on plaanis finant-
seerida kolmest allikast: riigi toetus 
(ca 35%), liitumistasud (ca 15%) ja 
laenud (ca 50%). 

Võrke hakatakse projekteerima 
sügisel, ehitamine läheb lahti järg-
misel aastal ning see kestab tõe-
näoliselt kaks aastat. 

Harjumaa inimesele antakse lootust saada paarisajaeurose 
liitumistasuga kvaliteetne internetiühendus
Paljud Saue valla hajakülade elanikud peavad leppima täna mobiilse internetisidega, mis inimeste hin-
nangute kohaselt hakib või töötab korralikult vaid siis, kui puud on raagus või saab ühenduse ainult maja 
teise korruse kõige parempoolsemas nurgas. Nüüd on ellu kutsutud projekt DigiMaa, mis lubab kaevata 
valguskaabli ka küla kõige tagumisse nurka. See võib juhtuda varaseimalt 2020. aastaks ja liitumine mak-
sab tarbijale oletatavalt mõnisada eurot. Kas ja kuidas see plaan lõplikult realiseerub, pole veel selge.

INTERNET
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Valguskaabli kaudu saab edastada kvaliteetselt ja väga suure kiirusega 
infot. Selle kaudu tuleb koju digiTV koos kõikide lisadega ning selle taha 
võib ühendada ükskõik kui palju telereid – maht ei saa otsa. Selle kaudu 
võib tellida ükskõik millise suurusega internetipaketi, neid pakutakse täna 
vahemikus 10 Mbit/s – 1 Gbit/s. Kui tulevikus tulevad välja internetipa-
ketid 10 Gbit/s, 100 Gbit/s jne, siis kõik need mahuvad valguskaablisse 
ära. Seega valguskaabel ei sea piiranguid teenustele ning on kasutatav ka 
kindlasti aastakümnete pärast. Lisaks muidugi ei ole valguskaabli kaudu 
tuleval internetil mingeid mahupiiranguid ega lisatasusid – võid kasutada 
nii palju, kui soovid ja seda kartmata, et võid saada suure arve nagu mo-
biilse ühenduse puhul.

Mobiilsete ühenduste kvaliteet on väga kõikuv: sõltub sellest, kui palju 
on teisi kasutajaid samas piirkonnas, milline on ilm, aastaaeg jne. Mobiilne 
ühendus ei suuda pakkuda pidevalt piisavat kiirust. See on näiteks teleri 
vaatamise juures oluline. Kuna mobiilsed ühendused kasutavad raadiolai-
neid ning nende hulk on piiratud, siis ei saa pikkadel vahemaadel mobiil-
sete ühenduste kiirust enam oluliselt tõsta. Kuna aga inimeste vajadused 
kiiruste järele pidevalt kasvavad, siis mobiilsed ühendused ei suuda ini-
meste vajadusi enam rahuldada.

Mis on lairiba valguskaabel? 

Maida külas viidi 2016. aasta alguses läbi elanike küsitlus, milles uuriti, 
millist teenusepakkujat kasutatakse ja kuivõrd ollakse saadavaga rahul. 
Vastajaid oli kokku 39 ja keskmiselt 54% neist ei ole rahul telefoniside 
kvaliteediga ja pea 70% väljendas oma rahulolematut interneti levi osas. 
Tegemist on peamiselt mobiilisidel põhinevate ühendustega.

Eeldus vastab tegelikkusele: 
mobiilse netiühenduse kvaliteediga 
ollakse rahulolematud

Aadressilt www.digimaa.ee leiab infot nii DigiMaa kui 
kaasaegsete andmesideühenduste kohta. Sellel lehel saab iga 
harjumaalane märkida, millisele aadressile ta tulevikukindlat 
ühendust saada soovib ja kui palju on valmis selle eest maksma.

ELISA telefon internet

ei ole rahul 55% 89%

• Levi ei ole.
• Talvel toimib enam-vähem, aga suvi-kevad-sügis, kui on puud lehes, on 
andmeside samuti kehvapoolne.
• Levi kõigub, katkeb. Internet ei ole kiire.
• Telefonikõned katkevad, levi tugevus muutub pidevalt, internet on päe-
val talutav, aga õhtul tihti null.
• Üldiselt saab ju hakkama, aga levi on kõikuv.
• Elisa 3G netipulk oli aeglane, aga nüüd 4G igati okei.
• Internet kaob vahepeal ära ja toimib vaid telefoniga, netipulgaga on levi 
väga nõrk ja aeglane.

TELIA telefon internet

ei ole rahul 71% 67%

• Kõned katkevad pidevalt ja internet on väga aeglane.
• Kehv telefoni levi. Alla igasugust arvestust. 
• Levi on väga katkendlik ja vahel puudub üldse.
• Kohati internet ei levi, telefoniga saab ainult teatud kohtades rääkida.
• Majas osades kohtades ei ole levi (samas näit Tele2 on).
• Meil on 4G netipulk. Kohati on see aeglane, eriti esimesel korrusel, teisel 
korrusel on kiirem.

TELE 2 telefon internet

ei ole rahul 33% 55%

• Alati võiks parem olla, kuid hetkel kõik toimib.
• Interneti levi on ebaühtlane. Vahel katkeb.
• Alati saab paremini.
• Levi kõigub pidevalt ja on väga halb.
• Tuleb õiged seadmed soetada.
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Kasekodus (see on Hortese-pool-
ne Pärnu maantee serv, üsna Nõl-
vaku lasteaia taga) peeti 13. aprillil 
sarikapidu. Täna on katus peal, 
seinad sirged, aknad ees, järjekor-
ras 11. hoone saab päris sissekoli-
misvalmiks septembriks. 

Kokku koondub Kasekodusse 
16 maja, igas 20 korterit. Nii et 
veel on ees vähemalt viis sarkapidu. 
Juba praegu on pooled korterid ses 
valmivas üheteistkümnendas juba 
ostjad leidnud, esimeses kümnes 
majas on kõik kodud müüdud, 
suures osas juba elanikudki sees. 
Tegemist on ühe vanuselt noori-
ma elanikkonnaga piirkonnaga – 
nimelt on 2/3 elanikest vanuses  
25-35. 

Kasekodu projektiga alustati 
2013. aastal ja loodetakse lõpetada 
vähemalt 2020. aastaks.

Veskimöldre 2 ala tunneb täna 
ära peamiselt selle järgi, et möö-
dasõitja silmab Instituudi tee uue 
ringristmiku kõrval põllul erine-
vat masinaparki ja kokku kuhja-
tud pinnasehunnikuid – rajamisel 
on kogu piirkonna infrastuktuur. 
Arendaja investeerib ligi 9 miljo-
nit vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi-, 
elektri-, sadevetevõrku ning side-
trassidesse, lisaks 12 km ulatuses 
teid ja tänavaid. Laagri ümber-
sõidutee kohal olevad elektriliinid 
viiakse maa alla. 

Sügiseks peaks olema Veski-
möldre elukeskkonna sisesed teed 
kaetud korraliku tänavavalgustu-
se, asfaltkatte ja haljastusega ning 

krundid kommunikatsioonidega. 
Veskimöldre infrastruktuuri ehitus 
lõpeb oktoobris teede asfalteerimi-
sega. 

Elamukruntide osas on bro-
neeringuid hetkel kümmekond 
ja esimest eramaja juba ehitatak-
se. Ridaelamute ehitus koostöös 
Omatalo Eestiga algas aprillikuus. 
Esimesed elanikud peaksid saama 
kolida ridaelamutesse sisse juba sel-
le aasta jõuludeks. 

Pikas perspektiivis on planee-
ritud rajada koostöös vallaga piir-
konda uus algkool, eraldi ärikrun-
tidel peaksid leidma oma koha 
kauplus, tankla ja muud igapäevase 
elu korraldamiseks vajalikud ette-
võtmised. 

Veskimöldre 2 ja Kasekodu 
elurajoon on Saue vallas 
peamiseks elanike kasvumootoriks 
Veskimöldre piirkonda rajatakse ligi 300, Kasekodu korterelamute alale 320 uut 
eluaset, kokku kergitavad Laagri kahte serva ehitatavad elupiirkonnad sauevalla-
kate arvu ca 2000 võrra. Tegemist on suurimate elamuarendusobjektidega nii 
tänases Saue vallas kui ka tulevases Saue ühendvallas.

EHITUS

KODUVALD
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PRÜGI LÕKKES 
PÕLETADES 
OHUSTAD NII 
ENNAST KUI TEISI

Prügi lõkkes põletamisel mürgi-
tad nii ennast, teisi kui ka loodust!  
Jäätmete põletamisel paiskuvad 
õhku mürgised saasteained, mida 
lõkke ümber ja ümbruskonnas vii-
bijad paratamatult sisse hingavad. 
Prügi põletamisest õhku paiskunud 
saasteained maanduvad ka loodu-
sesse, jäädes lähiümbruse maapin-
nale, puude lehtedele, taimedele 
ning ka viljadele ja marjadele. Sisse 
hingatud või toksiliste saasteainete 
mõju inimese tervisele ei avaldu 
küll kohe, kuid mida rohkem saas-
tet sisse hingata või  näiteks vilja-
de kaudu sisse süüa, seda rohkem 
toksilisi ühendeid keha talletab. 
Sellest tekivad hiljem erinevad hai-
gused ja tervisehädad.

Kodumajapidamises tekkinud 
koristusjäätmed või ka olmeprügi 
lõkkesse viskamiseks kohe kindlas-
ti ei sobi! Ka ei tohi lõkkesse visata 
ohtlikke jäätmeid ja muid plahva-
tusohtlikke aineid või jäätmeid.

Lõkkes võib põletada: oksi, 
töötlemata puitu, kiletamata pabe-
rit ja pappi.

Lõkkes ei tohi põletada: reh-
ve, plastikut, kilekotte, plastpa-
kendeid, joogipudeleid, mööblit, 
madratseid, värvitud laudu/toole/
kappe jne, ehitusmaterjale ja värvi-
tud puitu, õli ja teisi naftatooteid, 
riideid, tekstiili, vaipasid, ohtlikke 
jäätmeid, elektroonikat, olmeprügi 
jne.

Puulehtede ja okste põletamine
Puulehti ei tohi samuti lõkkes põ-
letada. Põhjus on peamiselt õhu-
saastes: puulehed on niisked ja ei 
põle hästi ning märja lehehunniku 
põlemine tekitab rohkelt suitsu, 
mis tuulega levib naaberkinnistute-
le. Lehtede põletamine tekitab pal-
ju probleeme just tiheasumialadel, 
kui alevid ja külad mattuvad sageli 
lehepõletustossu sisse või naabrid 
kannatavad mitu päeva tossava 
lehehunniku tõttu. Puuokste põle-
tamisel tuleb samuti eelistada kui-
vi oksi. Puulehed (ka okkad, rohi, 
oksad jne) on aia- ja pargijäätmed 
ehk liigituvad jäätmete alla. Aia- ja 
pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, 
oksad jne) tuleb muudest jäätme-
test eraldi koguda ja võimalusel 
kompostida koduaias või anda üle 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlus-
ettevõttele. 
UURI JA VAATA LISAKS: lõke.ee.

Katrina Utsar, 
keskkonnaspetsialist

Kevad on suurpuhastuste 
aeg nii kodudes kui ka 
aedades ning ilusate 
ilmadega tehakse üha 
rohkem aedades lõkkeid. 
Tuletame meelde, et lõkkes 
on lubatud põletada 
ainult oksi ja naturaalset 
töötlemata puitu ning 
kiletamata pappi ja 
paberit. Muud prügi lõkkes 
põletada ei tohi! 

10.00-12.00 Laagri alevik, Jõekää-
ru pargi parkla

Jäätmebussi ja rehvikogumisauto 
sõidugraafik:
09.00 - 09.15  Koidu küla, Koidu põik 
ja Koidu tee ristmik
09.30 - 09.45  Alliku küla, Kotka tee ja 
Kauri tee ristmik
10.00 - 10.15  Vatsla küla, Kodasema 
ja Vatsla tee nurk
10.30 - 10.45  Hüüru küla, Hüüru mõis
11.00 - 11.15  Kiia küla, Kiia küla män-
guväljak
11.30 - 11.45  Alliku küla, Vanamõisa 
seltsimaja parkla
12.00 - 12.15  Vanamõisa küla, Suure-
välja tee/Rõika tn ristmik

12.30 - 12.45  Vanamõisa küla, Välja 
tee/Jalaka tee pakendikonteinerid
13.00 - 13.15  Aila küla, Pikamäe tee 
sissesõit
13.30 - 13.45  Valingu küla, Puiestee 
tee sissesõit (enne Suurekivi elura-
jooni) 
14.00 - 14.15  Aila küla, Valingu-Jõgi-
soo tee, jäätmemaja ees
14.30 - 14.45  Jõgisoo küla, Lõokese 
tn sissesõit
15.00 - 15.15  Koppelmaa küla, Kop-
pelmaa aiandusühistud
15.30 - 15.45  Tuula küla, Vana-Tuula 
tee kortermajade kõrval
16.00 - 16.15  Ääsmäe küla, Kasesalu 
tn koolimaja parkla
16.30 - 16.45  Maidla küla, keskuse 

autobussipeatus (Haraka tee ristis)
17.00 – 17.15 Maidla küla, Maidla 
aiandusühistud (Jõe AÜ ristis)

Tavaliselt kodumajapidamises tek-
kivad ohtlikud jäätmed on patareid 
ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, 
liimid ja nende jäägid, trükivärvid, 
vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid,  ra-
vimid, päevavalgus ja säästulambid, 
elavhõbedaga kraadiklaasid, tund-
matud või mittevajalikud kemikaalid, 
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, 
väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm 
biotsiidid jms. 
NB! Eterniiti ja asbesti sisaldavaid 
lammutusjäätmeid sellel kogumisrin-
gil vastu ei võeta.

NB! Asutused ja ettevõtted peavad 
oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle 
andma otselepingutega vastavatele 
jäätmekäitlusettevõtetele.

Palun olge täpsed, kuna vald on suur 
ja graafik tihe ning kogumisringiveo-
kitel etteantud ajast kauem peatuda 
ei ole võimalik! 

Saue valla elanikud saavad ohtlikke 
jäätmeid tasuta ära anda ka Pääskü-
la jäätmejaama, aadressil Raba 40, 
Pääsküla. Lisainfo telefonil 15155.   

Kontaktisik kogumisringi ajal: kesk-
konnaspetsialist tel: 534 46686

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL 13. MAIL

Kasekodus peeti 13. aprillil sarikapidu, järjekorras 11. hoone saab sissekolimisvalmiks septembriks

Sügiseks peaks olema Veskimöldre 2 elukeskkonna sisesed teed kaetud 
korraliku tänavavalgustuse, asfaltkatte ja haljastusega ning krundid kommuni-
katsioonidega
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Püüame seekord teisiti teha. 
Põnevikuks meie artik-
kel muidugi ei pürgi, kuid 

püüame võimalikult lihtsalt lugeja-
tele selgeks teha, miks on hea olla 
1. jaanuari seisuga Saue valda sisse 
kirjutatud.

Maagiline kuupäev 
31. detsember
Aastavahetus on kahtlemata tore ja 
pidulik hetk ja kõiksugu lubadus-
te jagamise aeg, aga Eesti maksu-
seaduste kohaselt on see ka hetk, 
mille järgi arvestatakse kodaniku 
maksutulu jaotumist kohalike 
omavalitsuste vahel. Millisesse 
omavalitsusse on kodanik 31. det-
sembri seisuga sisse kirjutatud, sin-
na laekuvad ka tema maksud. Ehk 
kui kodanik kirjutab end kasvõi 2. 
jaanuaril Saue valda, laekuvad tema 
maksud ikka tema eelnevasse elu-
kohta kuni järgmise 31. detsembri 
saabumiseni.

Maksud on tüütu ja nõme tee-
ma, miks need üldse peavad 
Saue valda laekuma? 
Paraku on nii, et kui kodanik soo-
vib oma kodust kaugemale pääse-
da, siis tõenäoliselt kulgeb tema 
teekond mööda valla hooldatavat 
teed/tänavat, tema lapsed käivad 
valla peetavas lasteaias või koolis. 
Ja kui kodaniku elus peaks midagi 
viltu minema ning on vaja sotsiaal-
teenuseid või –toetusi, siis ka neid 
osutab vald. Ja just lasteaedade ja 
koolide pidamiseks ning teede kor-
rashoiuks kulubki suurem osa valla 
maksumaksja makstud maksudest. 
Kui pole laekunud maksutulu, siis 
pole ka raha, mille eest lasteaedu ja 
koole pidada või teid korras hoida. 

Enamik valla elanikke ei tea, et 
lasteaiakoha tegelik maksumus on 
vahemikus 240-280 eurot kuus ja 
seda ilma hoone amortiseerumist 
arvestamata. Nii kurdetaksegi, et 
miks aastavahetuse seisuga Saue 
valla elanike registris mitteolnule 
on lasteaia koht nii kallis, tervelt 
94 eurot kuus! Ja toiduraha on 
samuti oluliselt kallim. Tigedaid 
kõnesid ja e-kirju laekub ikka ja 
jälle, kauplejahingega pöördujad 
proovivad saada erandit põhjendu-
sega, et just nemad on väga erili-
ses situatsioonis. Tegelikult ei anta 
endale aru, et lasteaiakoht on valla 

jaoks kordades kallim kui 94 eu-
rot ning liugu lastakse oma ausate 
naabrite turjal, kes tegelikult suu-
rema osa lasteaiakoha kulust kinni 
maksavad. 

Ka tänavate ja teede osas eelda-
vad elanikud, et need on korras ja 
hooldatud, adumata sageli, et raha 
nende korrashoiuks tuleb maksu-
maksjate taskust ning need, kes 
valda sisse kirjutatud ei ole, kasu-
tavad teisi lihtsalt ära. Küll on selli-

sed inimesed sageli usinad kurtma, 
et tee ei ole nii hea, nagu nad unis-
tavad või miks vald nende kaevus 
vee kvaliteeti paremaks ei võlu. 

Koolide puhul tuleb õpetajate 
palgaraha küll riigilt, kuid selle eest 
saaks üpris madalaid palku maksta 
ning ka koolimaja ise peab soe ja 
ilus olema – jällegi saavutatakse see 
kõik Saue valla maksumaksja toel.

Kuidas minu makstud maksud 
siis jagunevad? 
Oletame, et kodanik saab palga-
päeval palgana kätte 1000 eurot. 
Brutopalk ehk siis palk enne makse 
on sellisel juhul 1250 eurot, mil-
lest kogumispensioni II sambasse 
tuleb maksta 25 eurot, töötus-
kindlustusmakset tuleb tasuda 20 
eurot ning tulumaksu maksta 205 
eurot. Just see 205 eurot jaotub 

riigi ja omavalitsuse vahel. Omava-
litsus saab 205 eurost endale 145 
eurot ning just see on kodaniku 
panus valla pakutavate teenuste 
rahastamisse. Korrutades selle 12-
ga saab kodanik teada, kui palju ta 
ligikaudselt aastas valla rahakotti 
panustab. 

Olgu veel lisatud, et kulu koda-
niku tööandjale on 1672,5 eurot 
ning suurem osa sellest (412,5 eu-
rot) kulub sotsiaalmaksuks, mille 
eest peaks kodanik pääsema arsti 
vastuvõtule ja panustama tänaste 
pensionäride pensionitesse ning 
10 eurot maksab tööandja töötaja 
töötuskindlustuse eest. Eelnevalt 
välja toodud arvutused saab ko-
handada igaühe enda faktilistele 
palgaandmetele veebileheküljel 
http://www.kalkulaator.ee/et/
palgakalkulaator .

Kuhu omavalitsus maksumaks-
jalt saadud raha edasi suunab? 
Raha on alati vähe. Omavalitsus 
peab olemasolevat raha võimali-
kult mõistlikult oma erinevate ees-
märkide vahel jaotama. Seejuures 
saab eesmärgid üldisemalt jaotada 
kolmeks: 1) jooksvate kulude (nt 
lasteaedade ja koolide õpetajate 
palgakulud, kooli- ja lasteaiahoo-
nete ülalpidamine, sotsiaaltoetu-
sed, teede hooldamine jne) ehk 
teisisõnu põhitegevuse kulude kat-
mine; 2) investeeringute katmine 
ja 3) rahalise reservi kogumine. 

Põhitegevuse kulude osas saab 
välja tuua, et omavalitsused on 
tegelikkuses uskumatult sarnased, 
st omavalitsused jaotuvad enda 
suuruse, jõukuse ja sellest tulene-
valt ka kulude struktuuri tunnuste 
alusel rühmadesse ning rühmasi-
seselt on erinevused suhtarvudes 
üldjuhul väiksed. Nii näiteks on 
pealinna regiooni omavalitsustel 
üldised juhtimiskulud umbes 10% 
põhitegevuse kuludest ja kulu-
tused kultuurile ligikaudu 6-8%. 
Üsna sarnaselt on hariduse kulud 
omavalitsustel umbes 60% põhi-

tegevuse kuludest. Eks ole see ka 
loogiline, et hariduse kulud ei saa 
väga erineda, sest sisendid (õpeta-
jate palgakulu) on tugevalt riiklike 
piirmääradega reguleeritud ja valla 
osa õpetajate palgakulust allub tu-
rumajanduse seadustele – ka õpe-
tajad liiguvad sinna, kus on kõr-
gem palk. Lisaks on ka ilus ja hästi 
hoolitsetud koolimaja tänapäeval 
iseenesest mõistetavaks standar-
diks ja see annab oma kindla osa 
hariduse kuludesse.

Investeeringute osas saab väl-
ja tuua, et omavalitsused valivad 
endale üldjuhul korraga ainult 
mõned suuremad investeeringud, 
mida realiseerida, ja ülejäänud on 
väiksemad. Põhjus on lihtne – in-
vesteeringuteks tihti lihtsalt ei 
jätku rohkem. Piltlikult saab tuua 
hea näite: igast maksumaksja poolt 
omavalitsusele antavast 10 eurost 
saab investeeringuteks või reservi 
suunata 1-2 eurot (ehk 10-20%).

Miks üldse reserve koguda? 
Eks selle vajalikkus tuleb talupo-
jatarkusest: tagavarad aitavad ras-
kemaid aegu paremini üle elada ja 
vajadusel midagi kallimat soetada. 
Näiteks elanikkonna kasvust tule-
nevalt võib omavalitsusel tekkida 
vajadus uue lasteaia või kooli järele 
ja siis on hea, kui osa vajaminevast 
rahast on varasema reservi näol 
olemas. Rahalise reservi kohta 
saab välja tuua, et praeguste mada-
late intressitasemete juures ei korja 
omavalitsused siiski endale sihili-
kult väga suuri likviidsete rahalis-
te vahendite tagavara. Ehk seega 
maksumaksjalt tulevast rahast ei 
suunata üldjuhul reservide suuren-
damisse eriti palju. 

Kokkuvõttes võime öelda, et 
vallakassasse maksab kodanik suh-
teliselt väikese osa oma maksudest, 
kuid see on äärmiselt oluline, sest 
kui vallakassa on kõhnuke, ei saa 
pakkuda ka vajalikke teenuseid või 
ei vasta nende kvaliteet kodanike 
ootustele.

Kes ei maksa, see ei saa
Aeg-ajalt ilmub nii suuremates väljaannetes kui kohalikes lehtedes artikleid 
teemal „Kuidas jaotub kodanike maksutulu riigieelarve, haigekassa ja kohalike 
omavalitsuste eelarvete vahel“. Enamasti on juures keerulised graafikuid, tekst täis 
arusaamatuid termineid ning vähem asjasse pühendatud lugejaile on uinumine 
garanteeritud mõne hetkega. 

FINANTS

MARGUS 
RANDMA, 
rahandusosa-
konna juhataja

INDREK 
EENSAAR, 
abivallavanem

Ravimitoetuse 
saamiseks 
ei pea enam 
tšekke koguma

Samuti on puudega lapse vane-
male retseptiravimite kompensee-
rimiseks makstud toetust ja seda 
tingimusel, et lapsevanem ja laps 
on Saue valla elanikud. 

Kuna alates 2017. aastast ei mär-
gi apteegid ravimitšekkidele enam 
automaatselt isiku nime ning selle 
märkimist on vaja apteekrilt eraldi 
paluda, siis oli otstarbekas muuta 
segaduse vältimiseks ravimitoetu-
se maksmise korda. Muutuse käi-
gus muutus ka toetuse nimetus, 
uueks nimetuseks on pensionäride 
ja puuetega laste toetus. 

Toetuse taotlemiseks ei ole 
vaja enam retseptiravimi tšek-
ke koguda, piisab avalduse 
esitamisest vallavalitsuse sot-
siaalosakonnale. Toetuse saaja-
te ring on sama nagu varasema 
ravimitoetuse puhul ning toetuse 
määr on samuti sama ehk siis 45 
eurot aastas ning raske ja sügava 
puudega isikute puhul 90 eurot 
aastas. Taotlejad, kellele on 2017. 
aastal juba ravimitoetust makstud, 
saavad toetust määras, mis on 
võrdne pensionäride ja puuetega 
laste toetuse määra ja 2017. aastal 
isikule juba määratud ravimitoetu-
se vahega.

Lisaks muutus ka taastusravi- ja 
rehabilitatsioonitoetuse maksmise 
kord, toetust makstakse teenuste, 
abivahendite ja seadmete eest, 
mis kuuluvad vastavasse valdkon-
na ministri või haigekassa kinnita-
tud nimekirja. Toetust võivad taot-
leda riiklikku pensioni saavad Saue 
valla elanikud, kellele on määratud 
puue või vanaduspensioni saavad 
ja isiklikku abivahendi kaarti oma-
vad Saue valla elanikud, kes ei 
teeni sotsiaalmaksuga maksusta-
tavat tulu. Samuti saavad toetust 
taotleda puudega lapse vanemad 
puudega lapsele tingimusel, et 
lapsevanem ja laps on Saue valla 
elanikud. Toetuse määr on kuni 
307 eurot aastas. 

Taotlejad, kellele on 2017. aastal 
juba taastusravi- ja rehabilitatsioo-
nitoetust makstud, saavad toetust 
taotleda määras, mis on võrdne 
abivahendite, meditsiiniseadme-
te, rehabilitatsiooniteenuse, õen-
dusabi ja taastusravi omaosaluse 
toetuse määra ja 2017. aastal isi-
kule juba määratud taastusravi- ja 
rehabilitatsioonitoetuse vahega.
Indrek Eensaar
abivallavanem

Saue vallas on pike-
mat aega makstud 
ravimitoetust riikliku 
pensioni (v.a toitjakao-
tuspensioni) saajatele 
retseptiravimite kom-
penseerimiseks tingi-
musel, et ta on Saue 
valla elanik ega teeni 
sotsiaalmaksuga mak-
sustatavat tulu. 

Raha teede korras-
hoiuks tuleb maksu-
maksjate taskust ning 
need, kes sisse kirjuta-
tud ei ole, kasutavad 
teisi lihtsalt ära. Küll 
on sellised inimesed 
sageli usinad kurtma, 
et tee ei ole nii hea, 
nagu nad unistavad. 

Maksumaksjalt laekuvate rahade arvelt kaetavate põhitegevuse kulude jaotus
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Muretud patsutamispau-
sid maandavad pinget, 
sest loom oma usaldava 

olemusega rahustab ja tekitab hea 
tuju. Ka asjaolu, et ei pea muretse-
ma üksi koju jäetud lemmiku pä-
rast, vähendab stressi taset. Ja koer 
kabinetis võib anda positiivse laksu 
mitte ainult omanikule, vaid kogu 
kontorikeskkonnale. Samas on loo-
mi nähes nunnuniutsatusi tegevate 
inimeste kõrval kindasti ka neid, 
kes arvavad, et koera koht ei ole 
kontoris.

Seega on lemmikute kontoris-
se kaasa toomisel vältimatuks eel-
duseks, et teema peab olema läbi 
räägitud kõikide kolleegidega, kes 
koeraga kokku puutuvad (kabi-
netinaabrid, aga ka üldine foon), 
ülemuse käest võiks ka nõusoleku 
saada ja koer ise olgu sotsiaalne ja 
sõbralik, tema käitumine kontrol-
litav.

Vahel ei pane toanaaber tähelegi, 
et koer kabinetis on
Kris on tänaseks 5-aastane, tõult 
mops, iseloomult adapteeruv ja 
avatud koeraisand, kes on tööl käi-
nud peaaegu kogu oma elu. Krisi 
perenaine Külli on maanõunik val-
lamajas ja hakkas oma lemmikut 
pisikesest peale aeg-ajalt tööle kaa-
sa võtma. Algselt oli taustal see, et 
ei tihanud kutsikat terveks päevaks 
üksi koju jätta. Süda nagu natuke 
valutas ja mõtted olid pidevalt mu-
relikud. Küsis siis Külli vallavane-
malt, kas oleks okei, kui Kris aeg-
ajalt laua all padjal kõhutab. „Kui 
ta kellelgi nina peast ei hammusta 
ega muud jama ei tekita, siis miks 
mitte,“ meenutab Külli saadud vas-
tust. 

Ka oma toa kolleegid ei näinud 
probleemi, pigem oli vastupidi – 
tulid üle maja kokku koera nunnu-
tama. Kes saakski kahte peopessa 
mahtuva ja suurte, tsuti kurbade 
silmadega koeratite vastu. Täna-
seks on olukord selle võrra muu-
tunud, et Krisi ilmumine majja on 
juba tavapärane ja paitamas-nässer-
damas käivad vaid kõige suuremad 
loomasõbrad. Nood viimased võ-
tavad vahel omaalgatuslikult Krisi 
ka lõunapausile jalutama kaasa.

Kuna Külli võttis eesmärgiks 
harjutada Krisi mitte ainult ka-
binetis kenasti käituma, vaid igal 
pool mujalgi – rongis, vanalinna 
tänavatel, turul ja kohvikus – pak-
kus ta koerale kõiki neid keskkondi 
kutsikast saati. Tulemus on see, et 
Kris ei heitu isegi sajapealises inim-
massis ega hullu, kui tänaval autod 
mööda vuhavad. Tegelikult ei hu-

vita teda ka teised loomad. Külli 
meenutab, et kui ta Krisiga esimest 
korda kohtus, oli too seitsmese pe-
sakonna üks liikmetest, kes trotsli-
kult oma õdedest-vendades eemale 
hoidis. Kasvataja ütles, et see kut-
sikas teistest loomadest ei huvitu, 
tema jaoks on oma inimene kõige 
tähtsam. 

Ja nii ongi. Hommikuti, kui 
Külli end kodus tööle sätib, on 
Kris juba varakult ukse juures val-
mis, ilmselgelt ei mahu talle pähe-
gi, et Külli raatsiks ta üksinda jätta. 

Samas kui kontorisse jõudes seab ta 
end Külli laua all või kõrval sisse, 
siis võib ta oma padjal tunde leba-
da, nii et isegi naaberlaua kolleeg 
aru ei saa, et Kris kontoris on. Aga 
pilk on perenaisel kogu aeg peal, 
isegi kui tal silm on poolkinni ja 
laua alt kostub norskamist. „Mul 
on väga hea meel, et Kris saab mi-
nuga kaasas käia. Ma usun, et olen 
oluliselt produktiivsem ja stressiva-
bam, kui ei pea muretsema, mis ta 
seal üksi kodus teeb ja kurvastab,“ 
nendib Külli.

Vastuvõtupäevadel, kui kliente 
vallamajja sagedamini satub, jääb 

Kris enamasti koju. Aga need ko-
gemused, et istub kodanik oma 
murega teisel pool lauda ja silmab 
Krisi, on Küllil muidugi ka ole-
mas. „Kõik reaktsioonid on siiski 
olnud positiivsed. Mõni on taht-
nud isegi pikemalt koerte teemal 
rääkima hakata, aga sellest ma pi-
gem hoidun,“ selgitab Külli.

Seda kogemust, et tuleb kun-
de ja on tujust ära ja et siis Krisi 
nägemine 180-kraadilise pöörde 
meeleolus tooks, et ole Külli samas 
ka kogenud. Nii et seda teraapilist 
mõju ei ole tema töises keskkonnas 
kogenud. Tänaval-kohvikus, seal 
küll. Et läheb inimene mööda ja 
registreerib Krisi tötsaka kogu ja 
mingi läige nagu silmades muu-
tub.

Külli on seda meelt, et kui loom 
on kasvatatud ja kuulekas, ei heitu 
uute kohtade ja inimeste peale, siis 
võiks küll ka Eesti kontorikultuu-
ris lemmikuga tööl käimine laie-
mat praktiseerimist leida.

Kuidas sa patsutad koera ning 
oled samal ajal tige?
Kui Doris 4 kuu vanusena oma pe-
remehe Aare perre sattus, tuli esiti 
kutsikat kandekotis treppidest üles 
viia. Koer oli esimesed elukuud 
maal elanud ega saanud päris hästi 
alguses aru, kuidas neist astmetest 
üles saab. Täna sahistab Doris Ko-
veki maja esimeselt teisele korru-
sele vägagi vilunult. Aare on oma 
7-aastast rotveleripreilit kontoris-
se kaasa võtnud algusest saadik ja 
maja on Dorise jaoks täitsa oma 
territoorium.

Ka Aare ütleb, et koera kon-
torisse toomine oli algselt seotud 
kutsikaeaga, sest ei saanud seda ak-

tiivse hingega lemmikut üksipäini 
koju nukralt kingi närima jätta. 
Samas on mehel koeraga tööl käi-
mise osas pikemgi kogemus – juba 
eelmise koeraga eelmises töökohas 
Saku Majas jäi harjumus sisse. 

Koveki majas on igapäevaselt 
kontori poole peal viis inimest. 
Muidugi küsis Aare ka nende 
nõusolekut. „Ma usun, et täna 
ei kujutaks keegi enam ettegi, et 
Dorist siin ei ole,“ naerab Aare. 
Ta usub, et koer töökeskkonnas 
mõjub tegelikult väga rahustavalt. 
„No kuidas sa patsutad koera ja 
oled samal ajal tige?“ küsib mees. 

Ja kuigi Doris ei ole mingi tas-
kukoer, käib ta aeg-ajalt siiski ka 
kolleegide kabinettides patsuta-
mist otsimas. Ühed venekeelsed 
kunded iseloomustasid poole-
meetrise turjakõrgusega Dorist, 
et see on „kak koška“ – paneb pea 
sülle, vaatab niiskete silmadega 
otsa ja niheleb pai ootuses. 

Üldiselt Aare siiski küsib klien-
tidelt enne üle, kas on koerahirmu 
ja kui on näha, et teema tekitab 
ebamugavust, viiakse Doris seniks 

teise tuppa. Aga kuna mehe ka-
binetis toimuvad pigem erinevad 
projektikoosolekud, siis regulaar-
selt käiv seltskond on Dorisega 
ammu tuttav. Esimest korda tulija-
tel on vahel siiski kerge ehmatuse-
vine üle näo käinud, aga problee-
me ei ole sellest tekkinud.

Ja ega Doris kedagi segagi. Kui 
keegi talle otseselt tähelpanu ei 
pööra ja ekstra ei lõbusta, poeb ta 
töölaua alla ja võtab norina üles. 
Kui patsutatakse, võtab tänuga 
vastu. Aga kui liiga ülemeelikult 
talle kaela langeda, siis võtab siiski 
tiba urisevamad tuurid üles. Eriti 
käib see meesterahvaste kohta. 

Mingit olmet Aare koeraga seo-
tult kontorisse kaasa ei võta, Doris 
sööb ja joob kodus, kontoris talle 
lõunat ei pakuta. Korda paar teeb 
Aare temaga õuetiiru ja kui kus-
kile objektile minek, sõidab Doris 
truult autos kaasa.

„Ei häiri ta töötegemist, pigem 
toob positiivset õhkkonda kaasa. 
See meie töö siin oma iseloomult 
ei ole just roosa ja rahulik, Doris 
aitab pinge alla tuua,“ leiab Aare.

Käpad kontoris: muretud patsutamispausid 
vähendavad stressitaset  
Lemmikloomade mõju töökeskkonnale uurinud teadlased on järeldanud, et lemmikud vähendavad konto-
ris stressi. Kaks sauevallakat, kes oma koeri tööle kaasa võtavad, oskavad seda ainult kinnitada.

LOOMAD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Krisi ilmumine vallamajja on juba tavapärane ja nunnutamas käivad teda vaid 
kõige suuremad loomasõbrad. Nood viimased võtavad vahel omaalgatuslikult 
Krisi ka lõunapausile jalutama kaasa

Kuigi Doris ei ole mingi taskukoer, käib ta aeg-ajalt siiski ka Koveki maja 
kabinettides patsutamist otsimas. Ühed venekeelsed kunded iseloomustasid 
Dorist, et see on „kak koška“ – paneb pea sülle, vaatab niiskete silmadega otsa 
ja niheleb pai ootuses

Samas on 
loomi nähes 
nunnuniutsatusi 
tegevate inimeste 
kõrval kindlasti ka 
neid, kes arvavad, 

et koera 
koht ei ole 
kontoris.

Töötamine Saue vallas peab olema rõõm. Hommikune kabinetti astumi-
ne ei muuda inimest kellekski teiseks. Lemmiklooma toomine tööle ja selle 
aktsepteerimine kolleegide poolt on minu jaoks märk usalduslikust ja sõb-
ralikust töökeskkonnast, kus inimene saab anda endast parima.
Ühtegi probleemi pole sellega seni olnud, kuigi esialgu tekitas see palju 
elevust ja natuke ettevaatlikust. Pole ka vallamajas käinud klientidelt kuul-
nud nurinat ega viltuvaatamist, pigem loob lemmikloom kabinetis elava ja 
vabama õhkkonna. 
Püüame töökeskkonda kujundada inimeste järgi mitte vastupidi, hindame 
tulemuslikkust, mitte koha peal istutud aega. Nii on ka näiteks kaugtöö-
võimaluste loomine ja tervislike eluviiside toetamine meie jaoks väärtus 
omaette.

KOMMENTEERIB VALLAVANEM ANDRES LAISK
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Suure tähe väike täht telesaate 
annetusraha tuli Haraka Kodule#minajään #ev100

Suure tähe väike täht on tele-
saade, kus kolm tuntud ini-
mest võistlevad koos oma las-

tega ja läbi väikeste tähtede avatakse 
suured tähed viisil nagu seda pole 
kunagi varem tehtud. 23. aprilli 
saate võitis  olümpiahõbe Toomas 
Tõniste poja Marten Thomasega ja 
nemad otsustasid 1200 eurot anne-
tada Haraka Kodule.

SA Haraka Kodu juhataja Mar-
git Aasa sõnul tuli Tõnistete valik 
majarahvale üsna ootamatult. „Aga 
Toomas Tõniste ja tema firma LTT 
on olnud Haraka Kodu püsitoeta-
jad. Ootamatult sülle kukkunud 
raha läheb kasutamiseks ikka noor-
te tegevuse ja arengu toetamiseks,“ 
lubas Aasa.

Pühapäeva õhtuse TV3 heategevusliku tele-
mängu võitjapaar isa ja poeg Tõnisted suu-
nasid oma võiduraha Maidla külas asuva 
puuetega noorte kodule Haraka Kodu.

16. aprillil algas Eesti 
Vabariigi sajanda 
sünnipäeva tähista-
mine ning selle auks 
süttisid Eestis ja kau-
gemalgi sajad XII 
noorte laulu- ja tant-
supeo “Mina jään” 
tuled.  Enam kui 230 
lõkke, tõrviku või 
küünla seas, süüdati 
tuli ka Laagris Jõe-
kääru pargis ühes 
Laagri kooli laste- ja 
mudilaskoori laulu 
ja pealt saja inimese 
soojendava kohal-
olekuga. 

(Fotod Toomas Artma)

100. sünnipäeva tä-
histamine algas 
juba 2017. aasta 

aprillis, kui möödus 100 aastat eest-
laste asuala ühendamisest, tipneb 
juubeliaastat täitvate tähtpäevadega 
ning lõpeb 2. veebruaril 2020. aas-
tal, mil möödub 100 aastat Tartu 
rahu sõlmimisest.

Eesti soovib sünnipäeva tähista-
da omadega koos, seega kutsutakse 
üles kõiki häid inimesi korraldama 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 
tähistamiseks suuremaid või väik-
semaid sündmusi ning lisama neid 
ühisesse sünnipäeva kavasse. Kui 
rikkalik ja huvitav saab olema kogu 
sünnipäevapidu, sõltub meie igaühe 
panusest.

Eestil on hea meel kingituste 
üle, mis pakuvad rõõmu ja rahulolu 
nii tegijatele kui ümberkaudsetele. 
Eestile kingituse tegemine on te-
gelikult kingituse tegemine meile 
kõigile. Sobivad sellised teod, ette-
võtmised, sündmused, mis pakuvad 
rõõmu kaasmaalastele, muudavad 
nende elu paremaks ja rõõmsamaks 
ning loovad kindlama tuleviku meie 
lastele. Pole vahet, kui suur või väi-
ke on see kingitus, olulisem on see, 
et kingitus tuleb südamest ja loob 
mingi positiivse muutuse.

100 linnupesakasti Maidlasse ja 
Pärinurme
Kogukonna poolt tuli seoses EV 
100. juubeliga idee kinkida Maidla 
ja Pärinurme taludele pesakastid, 
kuna meie külasid ümbritsevad põ-
lismetsad ja asume looduskaunis 
kohas, kus pesitseb igal aastal väga 
palju linde. Mõtlesime, et võiks 
pakkuda lindudele oma „kodusid“ 
ja miks mitte teha seda oma külade 
ühise kingitusena EV 100. sünni-
päevaks. 

MTÜ Maidla külaselts tähistab 
koos EV 100. juubeliga oma tege-
vuse 15. aastapäeva. 23. veebruaril 
2018. aastal korraldatakse ühine 
juubelipidu Maidla seltsimajas ja 

sellel peol jagatakse pesakastid laia-
li. Osad pesakastid paigaldatakse 
Maidla seltsimaja õuele, paisjärve 
kaldale ja Maidla terviserajale.

100 kirsipuu park Ääsmäele
Ääsmäe kogukond on otsustanud 
rajada EV 100. sünnipäevaks 100 
kirsi pargi. Park on kingituseks rii-
gile ja kogukonnale. Ääsmäel on 
osaliselt juba vanast sovhoosi ajast 
suur õunaaed, mis tõi mõtte luua 
park, kus kasvaksid lisaks õuntele 
ka teised viljapuud. Maa on aastaid 
seisnud kasutuseta, räämas ja rikub 
oma väljanägemisega kogu küla ül-
dilmet, samas aga on see küla kõige 
suurema ajaloomälestise Ääsmäe 

mõisa vahetus läheduses endise 
mõisapargi aladel ning on kogu-
konna (ka valla) põhiline ajalooline 
väärtusobjekt. Selle ümbruse kor-
rastamine on kogukonna huvides. 

2017. aasta kevadel soovime is-
tutada parki 100 kirsipuud, et juba 
2018. aasta kevadel näha esimesi 
kirsiõisi ja tähistada sünnipäeva 
kogukondliku piknikuga. Koostöö 
kogukonna, kohaliku omavalitsuse 
ja kohalike ettevõtjatega tagab tur-
valise ja pika tuleviku tervele külale 
ning on aluseks tugevale riigile.

Teemandi park Laagri südameks
Vallavalitsuse poolt loome Pääskü-
la jõe kaldale kunagise riigivanema 
Jaan Teemandi nimelise mälestus-
pargi, nii tugevdame kogukonna 
ühtekuuluvustunnet, identiteeti 
ning panustame ümbritsevasse elu-
keskkonda. Endise riigivanema Jaan 
Teemandi nime kandev park asub 
tema kunagise kodutalu maadel. 
Tema mälestusmärgi leiab tähelepa-
nelikum otsija Pääsküla jõe äärest. 
Teemandi pargi väljaehitusega soo-
vime lisada jõe äärde kaldaplatvor-
mid, mis toovad inimesed looduse-
le lähemale, pakkudes võimalust nii 
mõtisklemiseks kui jõepeegelduse 
nautimiseks. Loodaval pargi väl-
jakul on aga potentsiaali kujuneda 
uueks Laagri südameks. Pargi ees-
märk on siduda olemasolev killusta-
tud ruum naaberaladega funktsio-
naalseks ja kauniks tervikuks. 

Kõikide kingitustega saab tutvu-
da veebilehel 100 aastat Eesti Vaba-
riiki www.ev100.ee.

Mida kinkida Eesti 100. juubeliks?
Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva. See on meie kõigi pidu ja selle meeldejääv tä-
histamine on meie kõigi teha. Sünnipäeva puhul on ka oluline küsimus, mida kinkida sünnipäevalapsele. 
Sauevallakad on kolm ideed üles andnud.

EV100

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
EV100 logo sümboliseerib 
iseolemise sadat aastat ja 
me kõik saame selle tähis-
tamisele oma panuse anda. 
Vali Sulle meelepärane pilt ja 
kujunda sellega oma isiklik 
EV100 logo. See on Sinu 
kingitus meile kõigile! 

www.ev100.ee/minulogo

PIDU ON MEIE NÄGU
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Nii kogunesidki selleaastased abituriendid ühel aprilli-
kuu reedel Apollo kinos. Kultuurimajas kogunemine 
ei ole noorte seas ilmselt kuigi atraktiivne, kinno oli 

siiski pealt paarkümmet noormeest-neidu kohale tulnud. Või-
leiva kõrvale valgustati ka tulevikuplaane. 

Oli paar tulevast IT-guru, oli sisearhitektuuri kalduvusi ja 
paar geenitehnoloogiast mõtlevat noort. Kaks poissi valivad 
Eesiti kaitseväe, esines keemia- ja biloogiasuund, paar ärijuh-
timise õppimise plaani ja üks tugev sisemine sund maailma 
mõtestamisele läbi filosoofia. Turismi ja ja keelte õppimise 
kalle oli ka sees. Neli-viis veel täpselt ei teadnud, mis tulevik 
võiks tuua ja vähemalt üks võtab suuna välismaale, Londonis-
se, treenerikutset omandama. 

Kokku lõpetab sel aastal gümnaasimi 69 sauevallakat.

Eelkooliealised lapsed veeda-
vad suure osa päevast las-
teaias, kus nende tervislike 

hoiakute kujundamise ja edenda-
mise toetajaks vanemate kõrval on 
lasteaia personal. Koolieelses eas 
kujunenud tervisekäitumine ja po-
sitiivsed harjumused panevad aluse 
kogu eluks ja muutuvad täiskasva-
nueas argielu loomupäraseks osaks. 
Just seepärast liitus Tuleviku laste-
aed 2016. aastal tervist edendavate 
lasteaedade (TEL) ja 2017. aasta 
alguses ka tervist edendavate töö-

kohtade (TET) võrgustikuga, et 
teadvustada isikliku eeskuju täht-
sust lapse arengus. Tervisetegevusi 
läbi viies oleme keskendunud laste 
ja töötajate tervislike hoiakute ku-
jundamisele ning säilitamisele.

Sel õppeaastal oleme Tuleviku 
lasteaias pööranud erilist tähelepa-
nu erinevate ametite tutvustami-
sele. Meil on olnud mere-, kodu-
maa-, teatri- ja muusikakuu. Oleme 
tutvunud näiteks kapteni, näitleja, 
giidi ja paljude muude ametitega. 
Lapsed on õppeaasta jooksul kü-
lastanud Tallinna teletorni, riigiko-
gu, erinevaid muuseume jne. Kuna 
aprillis tähistatakse südamenädalat, 
siis keskendusime terve kuu vältel 
terviseteemadele: toitumine, liiku-
mine, emotsionaalne heaolu, es-
maabi. Ka maikuus jätkame samal 
lainel – siis on fookuses õuesõpe ja 
matkamine.

Aprill – südamekuu
Aprillis kogunesid kõik väiksed ja 
suured iga nädala algul saali, et lii-
kumisõpetaja Meelise juhendamisel 
raputada kontidest nädalavahetuse 
väsimus ja oma südame heaks või-
melda. Hommikuringides rääkisi-
me tervislikust toitumisest, hügiee-
nist, harjutasime hädaabinumbrile 
helistamist ja haavade sidumist. Ise-
tegemise rõõmu pakkus iganädala-
ne terviseamps: tervislikud salatid 
ja smuutid. Loomulikult maitsesid 
need palju paremini kui poest os-
tetud. Tervislike tegevuste jääd-
vustamiseks said lapsed endale ter-
visepassi. Kodus täidetud passidest 
korraldas iga rühm näituse. Lisaks 
koostasid lapsed rühmaõpetajate ju-
hendamisel oma tervisepüramiidi.

Suur rõõm oli tervisekuul kaasata 
meie ametite aasta tähistamisse lap-
sevanemaid. Lapsevanemad, kelle 
amet on seotud mingil määral ter-

vise valdkonnaga, tutvustasid oma 
elukutset lapse rühmakaaslastele. 
Näiteks unistajad said teadmisi ter-
vislikust mudast. Ehakiired õppisid 
Mia Lovise isa Jevgeni juhendami-
sel elustamist ja esmaabivõtteid.

Tervisekuu sai koos lapsevane-
matega suursuguse lõpu 26. aprillil, 
kui toimus suur liikumisõhtu, mis 
pakkus võistlus- ja liikumisrõõmu 
kogu perele. Mõõtu tuli võtta nu-
putamises, hularõnga keerutamises, 
täpsusvisetes ja hüppenööriga hüp-
pamises. Lisaks värskes õhus liiku-
misele said osalejad palju positiiv-
seid emotsioone, puna palgele ning 
kõiki sportlasi turgutati pärast raja 
läbimist terviseampsuga.

Akadeemia vanematele
Kuna füüsiline ja vaimne tervis on 
omavahel jagamatult seotud, alustas 
eelmise aasta sügisel meie lasteaias 
tegevust vanemaid kasvatusküsi-

mustes nõustav ja toetav programm 
„Tuleviku akadeemia”. Akadeemia 
lektoriteks oleme kutsunud oma ala 
spetsialistid Põhja-Eesti Rajaleidja 
keskusest, MTÜ-st Hooling, Ees-
ti Lastevanemate Liidust. Samuti 
oleme teinud koostööd Nõlvaku 
lasteaia logopeedi Kadri Toomiga. 
Kõnelenud oleme näiteks teemadel, 
kuidas toetada last tugevate tunne-
tega hakkamasaamisel, kuidas seada 
piire nii, et need toimiks ja võimal-
daks vastastikust hoolivust, kuidas 
lapsevanemate endi heaolu mõjutab 
nende suhteid oma lastega.

Tervis on meie endi teha, kuid 
õigete valikute tegemiseks peab 
lapsel olema piisavalt teadmisi ja 
kogemusi ning seetõttu oleme Tu-
leviku lasteaia peredele tänulikud, 
et nad on oma lastele eeskujuks ja 
meile headeks koostööpartneriteks 
laste tervist väärtustavate hoiakute 
kujundamisel.

Abiturientide tulevikuplaanid kaitseväest keemiani

Tuleviku lasteaed väärtustab tervislikke eluviise

Enne veel, kui pabistamine ja eksamipalavik gümnaasiumilõpetajad paariks kuuks endasse haaravad, on 
olnud aastaid tavaks kutsuda see seltskond korra kokku, et üksteisele otsa vaadata ja pisut tulevikuplaa-
nidelt katet kergitada.

Tervis algab lapsepõlvest. Lapsi ümbritsevate täiskasvanute suurimaks väljakutseks ja vastutuseks on 
märgata, hoolida ja toetada lapse igakülgset arengut. 

NOORED

HARIDUS

KATRIN TIIVAS 
Tuleviku laste-
aia Ehakiirte 
rühma õpetaja

KERLI STEIN 
Tuleviku laste-
aia õppeala-
juhataja

KES?  
ALEKSANDRA

KUST?  
Tallinna Mustamäe 
humanitaargümnaasium

MIS EDASI? 
plaan A: Tartu ülikool, 
filosoofia, plaan B: Tartu 
ülikool, õigusteadus 

MIS ON OLULINE? 
valikuvabadus

KES? 
KEIRI

KUST? 
Tallinna 32. keskkool

MIS EDASI? 
plaan A: Tallinna ülikool, 
Euroopa nüüdiskeeled ja 
kultuur, plaan B: Tallinna 
ülikool, ajakirjandus 

MIS ON OLULINE? 
manipuleerimise ja 
ebavõrdsuse kaotamine

KES?  
MARGARITA

KUST? 
Jakob Westholmi 
gümnaasium

MIS EDASI? 
plaan A: Tartu ülikool, 
sotsioloogia, plaan B: 
Maaülikool, loodusturism 

MIS ON OLULINE? 
sisemine rahu

KES? 
HENDRIK

KUST? 
Saue gümnaasium

MIS EDASI?  
plaan A: Tallinna 
tehnikaülikool, IT-valdkond

MIS ON OLULINE? 
sõbrad ja pere ja suhted

KES?  
KRISTOPHER

KUST? 
Saue gümnaasium

MIS EDASI?  
plaan A: EBS, ärijuhtimine, 
plaan B: psühholoogia

MIS ON OLULINE? 
sõbrad ja pere

KES?   
RASMUS

KUST?   
Tallinna tehnikagümnaasium

MIS EDASI?  
plaan A: kaitsevägi,  
plaan B: Tallinna tehnika 
kõrgkool, autotehnika 

MIS ON OLULINE? 
autod, vabadus valida
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On esmaspäev. Peale pikka 
lihavõttepüha nädalava-
hetust esimene tööpäev 

ja juba lõunaks on raamatukogust 
läbi käinud paar-kolmkümmend 
inimest. „Täna prognoosime sada-
kond külastajat kindlasti,“ nendib 
Saue vallaraamatukogu juhataja 
Lia Nirk. Kui on ridamisi vabu 
päevi, siis nende lõppedes on raa-
matukogus alati rohkem kundesid. 

Kokku on laenutajate arv paar 
tuhat ehk neljandik piirkonna ela-
nikest leiab aeg-ajalt tee raamatu-
kokku. Nende maitsed on erinevad 
ja muutuvad ajaski. Mõned aastad 
tagasi oli laenutustes elulooraama-
tutel konkurentsitu esikoht, täna 
on popid Rootsi krimisarjad, Pet-
rone Prindi „Minu“ sarjal on hea 
minek, väga palju küsitakse tervise-
teemalisi teoseid, igat sorti esoteeri-
kat ja psühholoogilisi nõuanderaa-
matuid. „Ma arvan, et süüvimine 
vaimsesse kirjandusse on aja märk. 
Need raamatud aitavad paremini 
mõista ja hakkama saada tänapäe-
va ebastabiilses ja järjest kiiremini 
muutuvas maailmas,“ põhjendab 
Lia viimaste aastate trendi.

Kirjandusministeerium suunab 
valikuid
Kogu komplekteerimine käib pal-
juski kõhutunde ja kogemuse pealt. 
Kuna raamatukogude eelarve tu-
leb poole osas riigilt, teise poole 
paneb juurde omavalitsus, siis on 
kultuuriministeerium andnud ka 
oma suunised, mida kindlasti tu-
leb sisse võtta. 50% osas peaks riigi 
toetuse eest soetama väärtkirjan-
dust, näiteks kultuurkapitali poolt 
auhinnatud ja toetatud teoseid ja 
kultuuriperioodikat. 

Ülejäänud osas on raamatu-
kogudel vabad käed. Nii loetakse 
läbi sadu uute raamatute annotat-
sioone, hoitakse pilk peal ajalehte-
de raamatuarvustustel ja tugevaks 
suunaandjaks on ka Mart Juure 
teisipäevaõhtune telesaade „Kir-
jandusministeerium“. „Kui seal 
midagi soovitatakse, siis juba järg-
misel päeval tulevad inimesed neid 
raamatuid küsima. Aastaid pole 
sellist kirjanduses orienteeruda ai-
tavat saadet olnud,“ kiidab Lia. Lu-
gejad tulevad ka, ajalehe väljalõiked 

näpus, ning mõnel on nimekirigi 
kaasa tehtud. 

Osad raamatud on mingil aja-
hetkel nii popid, et neile on vahel 
kümmekond inimest järjekorras. 
„Praegu on näiteks „Romano-
vid“ väga populaarne teos. See on 
920-leheküljeline raamat ja kuna 
me järjekorraga teoseid laenutame 
vaid kaheks nädalaks, siis ma ei 
kujuta ettegi, kuidas selle saab nii 
lühikese ajaga läbi loetud,“ naerab 
Lia. Ka Mihkel Raua viimane raa-
mat on üks popimaid. Ja luuleraa-
matuidki võetakse endiselt. „Mina 
pean luulelugejaid  kullaprooviga 
lugejateks,“ ütleb Lia.

Aga kindlasti on ka neid, kes tu-
levad ja uitavad riiulite vahel ringi, 
tahavad ise lehitseda, oma silmaga 
näha. Ka soovitusi küsitakse raa-
matukoguhoidja käest, et selle tõin 
tagasi, andke mulle midagi sama-
sugust. Aeg-ajalt tehakse ka luge-
jauuringuid, kus siis inimesed oma 
eelistusi ja ootusi kogu täiendmi-
seks saavad avaldada. 

Süngevõitu noorsookirjandus
Lia kinnitusel on enamus lugejaid 
naised. Nii olla see ajast aega olnud 
ja seda on näha ka tänaste noorte 
pealt. Poisse satub raamatukogusse 
üsna harva. „Aga ega head poiste 
kirjandust ei ole pakkuda ka. Las-
tele veel on, aga 11-14-aastaste osas 
on auk,“ nendib Lia. Ta teab küll, 
et soolise võrdõiguslikkuse ajastul 
võib sedasorti liigitus ajada tund-
likumaid inimesi vihaseks, aga nii 
lihtsalt on – poisse huvitavad tüd-
rukutest erinevad teemad.

Kui kaaasaegset noorsookirjan-
dust iseloomustada, siis see olla 
suhteliselt depressiivne, tugevate 
emotsioonidega ja reeglina jäme-
dalt avameelse sõnakasutusega. 
„Teemadeks on armastus ja surm, 
kättemaks, elu pahupool: alko-
holism, kiusamine, tõrjutus, sek-
suaalne ahistamine. Ei ole väga 
palju helgemat poolt. Ja seda kõike 
väga lahtise tekstiga,“ kirjeldab Lia. 
Noorsookirjanduse tüüpiline luge-
ja on 14-16-aastane neiu, kuid seda 
laenutavad palju ka täiskasvanud.

Noored tulevad kooli kohustus-
liku kirjanduse järele
Nuttu ja hala sel teemal, et tänane 
noorus on raamatutest kaugene-
nud, kuuleb viimastel aegadel üha 
sagedamini. Et kolm lehekülge 
teksti ühe jutiga läbi lugeda on juba 

kättesaamatu kogemus. Et noorte 
kõne on lihtne ja liitlausetest on 
neil raske aru saada. Sõnamängud, 
metafoorid ja kujundlik kõneviis 
on võõraks jäänud. Väljend „hun-
did söönud, lambad terved“ võib 
näiteks seostuda tänasele noorele 
taimetoitlusega.

Liagi nendib tõsiasja, et kui 
noor inimene satub raamatukok-
ku, siis pigem kooli kohustusliku 
kirjandust otsima. Samas ei usu 
ta, et seda vastumeelselt loetakse, 
kuigi jah, kui on valik, siis küsitak-
se õhemat: „Eks siis otsus tehakse 
mahu, mitte sisu järgi.“

Ja lastekirjanduses on pigem nii, 
et kui laps loeb läbi ühe Ilmar To-
muski raamatu, siis tihti võetakse 
mõni teine sama sarja raamat ka li-
saks. „Aga Tammsaare „Tõe ja õi-
guse“ esimese osa kõrvale, mis on 
põhikoolis kohustuslik, teisi osasid 
naljalt ikka ei võeta,“ on Lia pisut 
kurbki, nentides samas, et Tamm-
saare nõuabki lugejalt teatavat küp-
sust.

„Seda vist nimetatakse kultuu-
rikatkestuseks? Et iga järgmine 
põlvkond võtab eelmiselt vähem 
kaasa. Selle asemele tuleb küll 
midagi uut, aga tendents on siiski 
kurvavõitu. Ei tea, kas neile ütleks-
ki midagi väljendid, et „must lagi 
on meie toal“ või „tee tööd ja näe 
vaeva, siis tuleb armastus“?“ on Lia 
mures, et meie kultuuri ja keele tü-
vitekstid on tänastele noortele juba 
võõraks jäänud. Ta tsiteerib Luule 
Komissarovit, kes olla avaldanud 
imestust, et praegused teatrituden-
gid on uskumatult vähese lugemu-
sega. 

Lapsevanemad võiksid suunata
Lugemismotivatsiooni taga on 
Lia hinnangul kindlasti ka kooli 
kirjanduse õpetaja, aga peamiseks 
suunajaks peab ta siiski kodukesk-
konda. Kui seal on eeskuju ja har-
jumus lugeda raamatuid, kui laste 
ja noortega räägitakse loetust, 
arutletakse selle üle, siis on suurem 
tõenäosus, et lapsel tekib hiljem lu-
gemisharjumus ja ta tunnetab, et 
see on väärtus. „Me näeme ka seda, 
et vanemad võtavad lastele ise raa-
matuid, teevad selle valiku nende 
jaoks ära ja viivad koju kätte. Küsi-
vad tihti ka meie käest, mida ses ja 
teises vanuses soovitame,“ teab Lia. 

Neile noortele, kelle koolivä-
line aeg nii tihedalt tegemisi täis, 
et lugemine sinna lihtsalt ei mahu, 

soovitab Lia ka audioraamatuid. Et 
saab kuulata jooksurajal või rongis. 
Eesti klassika on suuresti heliraa-
matutena kättesaadav. 

Ei sure see paber veel niipea
Paberraamatu lõplikku hääbumist 
ei oska Lia küll karta. Ta teab, et 
raamatupoodide statistika näitab 
pigem ostutehingute tõusu, ka 
Saue vallaraamatukogus on selle 
aasta esimese kolme kuuga laenu-
tusi rohkem kui eelmisel aastal sa-
mal ajal. Ka loodab Lia, et raama-
tukogu asukoht seoses teiste suurte 
ümberkorraldustega ei muutu. 
Pigem on isegi lootust, et kui val-
mib 2018. aastal Laagrisse uus ter-
visekeskuse hoone ning perearstid 

sinna kolivad, saab raamatukogu 
laieneda perearsti ruumidesse. „Ta-
haksime sisustada sinna spetsiaal-
selt lastepärase keskkonna,“ unis-
tab Lia.

Ehk saab juba järgmise põlv-
konna noorte puhul nentida, et lu-
gemishuvi on taastunud ja koodiga 
alustekstid vähemalt eesti klassika 
puhul jälle arusaadavad.

Kas nad üldse saaksid aru, millest jutt, 
kui neile öelda, et „must lagi on meie toal“ 
või et „tee tööd, siis tuleb ka armastus“?
Aprillikuus alustasid koolilõpetajad oma eksamisessiooni 
eesti keele eksamiga ning kuna emakeelse väljendusoskuse 
võti seisnevat paljuski lugemuses, käis toimetaja kohalikus 
raamatukogus uurimas, kui palju noori neis ruumides nähakse 
ja kuidas üks biblioteek üldse elab ajastus, kus lakkamatult 
paberi surma kuulutatakse.

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

lugejaid     ca 2000 (lapsi 500)
teavikute aasta eelarve   22 000 (sellest 50% riik, 50% vald)
aastas soetatavate raamatute hulk 1 600 (koos ajakirjade jm-ga 1 800)
kokku     57 000 teost ja teavikut
külastusi päevas (Laagris)   keskmiselt 80

Saue vallaraamatukogu numbrites 
(koos Hüüru harukoguga):

1. Mart Sander „Litsid: naiste 
sõda. Teine raamat“
2. Mihkel Raud „Kus ma olen ja 
kuidas sina võid palju kaugemale 
jõuda“
3. Mart Sander „Litsid: naiste 
sõda. Esimene raamat“ 
4. Marju Lauristin „Marjustini 
sajand: kõnelused Marju 
Lauristiniga...“
5. Indrek Hargla „Raudrästiku 
aeg“

Raamatulaenutuse 
edetabel 2017. 
aasta kevadel Saue 
vallaraamatukogust

Koolis läbitud kohustuslik kir-
jandus on kontsentraat ja vaiel-
damatult vajalik lugemisvara. 
Allolev soovituslik nimekiri ei ole 
kohustusliku kirjanduse hulgas, 
aga võiks olla noorele elluastujale 
kasulik lugeda:

1. Dumas, A. „Krahv Monte-
Cristo“ või „Kolm musketäri“
2. Fowles, J. „Maag“
3. Huxley, A. „Hea uus ilm“
4. Martel, Y. „Pii elu“
5. Hesse, H. „Siddharta. 
Hommikumaaränd“
6. Adams, D. „Pöidlaküüdi 
reisijuht Galaktikas“
7. Keyes, D. „Lilled Algernonile“
8. Murdoch, I. „Võrgu all“
9. Barnes, J. „Kui on lõpp“

Saue vallaraama-
tukogu soovitab 
noorele elluastujale

Maikuus saavad kõik 
registreeritud lugejad 
e-postile kutse osaleda 
küsitluses ja avaldada  oma 
arvamust raamatukogu 
tegevuse kohta. 
Raamatukogu palub leida 10 
minutit, et neile küsimustele 
vastata.

Mida kujundlikud väljendid 
tähendavad? Ühe emakeele 
õpetaja sõnul oli õigesti 
vastanuid 9. klassi noorte seas 
kõigest käputäis. Võib kodus 
järele proovida, milline tulemus 
pereliikmete seas on. 

villast viskama 
villast kinnast viskama 
head uudist teatama 
valetama, luiskama 
kevadel kergemalt riietuma 

härjal sarvist haarama
härga sarvedest sikutama 
asja kallale asuma 
kahevõitlust alustama 
härgadega maad kündma 

pirni panema
piire, reegleid seadma 
läbi põlenud pirni vahetama 
uskumatuid tulemusi saavutama 
midagi üllatavat, ehmatavat 
ütlema 

vihma käest räästa alla 
sattuma
olukorda kontrollima 
senisest paremasse olukorda 
sattuma 
senisest veelgi halvemasse 
olukorda sattuma 
vihmavarju avama 

mütsiga lööma
asja liiga kergelt võtma 
endast kõike andma
vastaseid ülekaalukalt võitma 
kaabut kergitama

Ülesanne põhikooli 
emakeele eksamilt 
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Telgis ja selle ümbruses oli sa-
gimas sadakond last, nende 
hoolitsevad vanemad, seik-

lushimulised võistkonnad ja kos-
tüümides ratsanikud oma hobustel. 
Toimus traditsiooniline kogukondi 
ühendav ja inimesi talvest äratav 
Saue valla jüriööjooks. Õhtule and-
sid stardi kõige noorema põlvkonna 
esindajad. Laste jooksud toimusid 
neljas vanusegrupis, kus igast kutsu-
ti poodiumile kolm parimat. Lisaks 
osalejamedalile said nad kaela ka või-
dumedali ja kätte karika. Iga osale-
ja medal oli mõne väikese sportlase 
jaoks lausa eeltingimuseks, sest ko-
dus olid järge ootamas juba eelmiste 
aastate samasugused tunnustused. 
Väikeste jooksjate energiat aitasid 
taastada meie enda tubli Kadrabiku 
ettevõtte ulatatud mahlad.

Mitte jooks, vaid pigem seiklus
Niipea kui lapsed olid finišeerunud 
ja auhinnatud, saadeti seiklusrajale 

üksteist võistkonda ja kuus ratsa-
nikku. Kuulates nõuandeid varase-
matelt Jüriööjooksu korraldajatelt, 
püüdsime ära hoida suurt sportlikku 
pingutust nõudvat võistlust. Selle 
asemel panime koos kohalike tublide 
tegijatega kokku seiklusraja Valingu 
ja lõunapoolse Aila küla parimatest 
paikadest. Igas punktis sai lahenda-
da ülesandeid ja panna ennast mees-
konnana proovile.

Nii said vaprad tiimid esimeses 
seikluspunktis arvutada tõenäoliselt 
valla suurima kivi – Valingu hiid-
rahnu – mõõtmeid ja mägironimise 
varustuses selle tippu turnida. Järg-
mine punkt ootas Valingu kõige 
uuema ja suurema hoone ja arvukai-
ma töötajate arvuga ettevõtte juures. 
Eelmise aastal valmis saanud Eesti 
100 DeLavali lüpsirobotiga laudas 
teeb tööd pea 200 piimatootjat. 
Võistlejad tegid traktorit asendades 
oma soorituse, liigutades küünis hei-
narullid ühest otsast teise. 

Kohendades vahepeal ühte teel 
olevat jüriöö tuld, jõuti meeskonda-
dega iidsesse Peetri tallu. Pererahvas 
oli seal äraarvamiseks välja pannud 
lõiked erinevatest kohalikest puu-

dest. Edasi ootas seiklejaid hobusõp-
rade lemmikpaik Andrese talu tall. 
Ülesandeks olid ühte koplisse kokku 
toodud talli kõik viis šetlandi poni. 
Kabjaliste hulgast tuli üles leida ai-
nus ruun ja teha koos tema ja kaas-
lastega pilt. Mida rohkem nägusid 
pildil, seda väiksemaks sai teha oma 
finišeerumise aega.

Lõbusa ratsaseltskonna juurest 
viis tee Aila vana koolimaja juurde. 
Seal oli kaetud sportlasliku poole 
kosutamiseks laud hapukurgi, soola 
ja leivaga ning sai teha rehkendusi ja 
teisi mõtlemisülesandeid. Koolima-
ja juurest edasi liikudes tuli endaga 
kaasa võtta kauss veega ja see Va-

naõue tallu viia. Talus oli tärganud 
enam kui kümme sorti erinevaid 
köögiviljataimi, mis vajasid kast-
mist ja äraarvamist. Veel väike ring 
üle põllu ja võistlejad olid viimases 
punktis, kus süüdati oma mees-
konna tõrvik. Kui vett oli juba rajal 
kantud, siis nüüd tuli kanda ka tulid 
kuni lõpujooneni. Kogu seiklusraja 
pikkuseks kujunes olenevalt valitud 
sihtidest 8-9 kilomeetrit. 

Hüürukad viisid võidu
Pärast kiiruse ja punktide kokku 
arvutamist osutus võitjaks ja kolm 
aastat liidripositsiooni hoidnud saue-
katelt rändkarika ülevõtjateks võist-
kond Hüüru Kavalad. Neile järgnes 
ääretult innukas ja kokkuhoidev 
Tuula seltskond. Kolmanda poo-
diumikoha võtsid viimasel hetkel 
puuduvad osalejad asendanud Va-
lingu omad võistlejad. Vaid kahek-
sa murdsekundi võrra pikema ajaga 
jäi neljandale kohale Laagri Leode 
võistkond. Lõbusa ja kostümeeritud 
osalemise eest pälvisid eriauhinna 
Maidla Teod. Nemad lähevad pea-
gi Andrese talu talli auhinda vastu 
võtma. 

Korraldajad on ääretult tänulikud 
ka võitjatega väga tasavägise tulemu-
se teinud Mustamäe, Kiia, Ääsmäe, 
Koppelmaa ja Laagrikate võistkon-
dadele. Kaks neist saavad sel suvel 
veel korra kokku, et minna Kallisaba 
puhkemaja poolt välja pandud akus-
tilisele suvekontserdile nende hoovis.

Kaasaelajate seltskond sai lisaks 
õhtu nautimisele raudteejaamas 
ennast väga olulisel teemal harida. 
Tamo Vahemets Operations Life-
saver Estoniast rääkis raudtee oluli-
sematest ohtudest ja sellest, kuidas 
igaüks meist neid ära hoida saab. 

See hetk, kui saabus teadmine, 
et nüüd on aega üsnagi tagasihoid-
likul ja ennast tahaplaanile hoidvatel 
Valingu ja Aila küladel selline suur 
sündmus korraldada, oli natuke 
hirmutav ja rohkem aukartust ära-
tav. Kui aga rahulolevad ja rõõmsad 
seltskonnad finišisse jõudsid, saabus 
natuke kurbust. Seesama sündmus 
võib meie kanti jõuda jälle alles küm-
nekonna aasta pärast või isegi hiljem. 
Järgmisest aastast on ju võimalusi 
Saue valla jüriööseikluse korraldami-
seks oluliselt laiemates piirides, kui 
meie senised 17 küla.

Jüriööseiklus Valingul ja Ailas
Eelmisel aastal päris uue ilme saanud Valingu raudteejaam nägi 22. aprillil, jüripäeva eelsel õhtul, tavapära-
sest väga erinev välja. Sinna oli paigutatud hiigelsuur kollane telk, suurtest kõlaritest kostus rahvalikku muusi-
kat, mõned lauad olid kaetud auhindadega ja mõne pealt jagati sooja suppi ja kuuma teed küpsistega.

KÜLAS TOIMUB

MARIS 
ZERNAND
korraldaja

KULTUURIKALENDER MAI - JUUNI
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID
1.05 - 
20.06

Saue valla lasteaedade 
tööde ühisnäitus Pikk saal ja fuajee Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

13.05 Emadepäeva kontsert
kell 11 Saue valla 
kultuurikeskuses, avatud 
töötuba. Tasuta

Saue valla kultuurikeskus, 
huviringide rühmad

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

13.05 Laagri taluturg kell 10-14 Saue valla 
kultuurikeskuse õuel Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

13.05 Päev koos emaga 
Jõgisool

kell 12-16 Jõgisoo 
seltsimajas avatud töötoad, 
fotonurk, kohvik ja väike 
kingipood

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee

20.05 Koppelmaa vanavara ja 
talutoidu laat

kell 9-15 Endla talus 
Koppelmaal, tasuta

Endla turismitalu, MTÜ 
Koppelmaa küla selts

20.05 Tuula kevadlaat ja 
kirbukas

kell 10-16 Tuula seltsimaja 
juures, kell 12 lasteteater MTÜ Tuula tutulus kevadlaat@tuula.ee

20.05 Saue valla beebipäev      
(kutsetega)

kell 11 Saue valla 
kultuurikeskuses

Saue valla 
kultuurikeskuses, Saue 
vallavalitsus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

20.05 Muuseumiöö „Öös on 
mänge“

Muuseumiöö Valingu, 
Jõgisoo, Koppelmaa, 
Maidla, Tuula ja Ääsmäe 
külas

MTÜ Ääsmäe külaselts aasmae.weebly.com/
uumlritused.html

24.05

KEVADKONTSERT 
Wannamoisa segakoor, 
Kernu valla segakoor ja 
Tallinna tehnikakõrgkooli 
kammerkoor

kell 19  Saue valla 
kultuurikeskuses, tastuta

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

25.05 Saue linna poistekoori 
kevadkontsert

kell 19 Saue valla 
kultuurikeskuses, tasuta Elviira Alamaa tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

28.05
Argentiina 
grilliõhtu koos 
kultuuriprogrammiga

kell 16-20 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses
Pilet eelmüügist 30 eurot 
(4-15-aastane laps 15 
eurot) sisaldab 3-käigulist 
õhtusööki ja pokaali veini.

MTÜ Vanamõisa küla piletite eelmüük 
www.piletilevi.ee 

3.06 Kirbuturg kell 10-14 Saue valla 
kultuurikeskuse õuel

Marika Grünberg, Saue 
valla kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

3.06 Saue valla rattaretk kell 11 start Vanamõisa 
vabaõhukeskusest MTÜ Vanamõisa küla

Registreerimine alates 
v01.05 veebilehel 
www.vabaõhukeskus.ee

5.-
9.06 Kunstilaager kell 10-17 Saue valla 

kultuurikeskuses Maire Taidema tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

10.06 Laagri taluturg kell 10-14 Saue valla 
kultuurikeskuse õuel Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee
11.06 Ääsmäe kevadlaat kell 10-15 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe külakogu
12.-
16.06

Tänavakultuuri 
linnalaager

kell 10-17 Saue valla 
kultuurikeskuses

MTÜ Pere Heaks, Saue 
valla kultuurikeskus

registreerumine: 
www.linnalaager.ee

17.06 LAAGRI KOHVIKUTE 
PÄEV

kell 11-16 Laagris pop-up 
kohvikud, kell 19 Jaan Söödi 
kontsert Jõekääru pargis

Saue valla kultuurikeskus, 
Saue vallavalitsus, jt

tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

 

 
 

JÕISOO SELTSIMAJAS 
 
 
 

 

PÄEV EMAGA 
ÜRITUS KOGU PERELE 

 
13. MAIL 2017.a. KELL 12:00-16:00 

 
Avatud töötoad, fotonurk, kohvik ja väike kingipood. 

 
Lisainfo: 

www.jogisooseltsimaja.ee 
www.facebook.com/jogisoo 

 
 

ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL
SALU KOOL (lasteaed- põhikool)  

Asukohaga: Maidla küla, 
Saue vald, Harjumaa
Alustame uue, 
2017/18 ÕPPEAASTA 
erivajadustega 
(psüühikahäire ja 
vaimupuue) õpilaste 
vastuvõttu.

KOOLI TULEKUKS VAJALIK:
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Arstlik tõend
5. Isikut tõendava dokumendi koopia

Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee   ja tel. 608 8618

Lõbusa ja kostümeeritud osale-
mise eest pälvisid eriauhinna Maidla 
Teod.
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ÜHENDVALLA 
TALENDIKONKURSS 2017 

Koppelmaa küla selts on võtnud südameasjaks üles otsida ühendvalla  
(Saue, Nissi ja Kernu vald ning Saue linn) talendid. Talendikonkursi finaal 
toimub 23. juunil 2017 Koppelmaal Endla turismitalus. Finalistidel on au 
esineda professionaalsel välilaval, kus lisaks neile saab ürituse käigus näha ja 
kuulda ka mitmeid hinnatud külalisesinejaid. Finaali pääsevad 10 kõige 
andekamat etteastet, mis valitakse videoetteastete põhjal kogenud žürii 
poolt. Finaliste hindavad oma ala spetsialistid ning välja on pandud 
ahvatlevad auhinnad. 

Eelvoor: 
 Vajalik eelnev registreerimine – tähtaeg 17. mai 2017 

 Osale üksi, kahekesi või grupina 

 Registreerimiseks laadi oma/teie talendikas video (pikkuseks kuni  
3 minutit) üles Youtube’i ning saada video link meiliaadressile 
talendid2017@gmail.com, kindlasti lisa ka lühike kirjeldus enda ja/või 
grupi kohta 

 Osalema on oodatud inimesed igas vanuses 

 Žürii vaatab läbi kõik tähtajaks registreerinud kandidaatide tutvustused 
ja videod 

 Finalistid selguvad 21. mail 2017 ja nendega võetakse individuaalselt 
ühendust 

 

Ujumise-, vabaaja- 

ja puhkelaager  

Kloogarannas

10.06. – 15.06.2017

Vabaaja- 

ja puhkelaager 

Karksi-Nuias

10.07. – 16.07.2017

Spordi- ja 

ujumise lastelaager 

Kloogarannas 

17.06. – 22.06.2017

TAIMAUT 

LASTELAAGRID

SUVI 2017

Vabaaja- ja 

puhkelaager 

Pärlseljal

30.07. – 05.08.2017 

INFO JA 
REGISTREERUMINE: 

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  www.taimaut.ee  

SAUE VALLA

RATTARETK10
10 AASTAT ÜHISELT RATASTEL

3. juunil 2017

dis
tants 55 km

MARSRUUT:
Vanamõisa vabaõhukeskus >>

Koidu küla >> Karutiigi elurajoon 
>> Hüüru mõisapark >> Vatsla 
küla - Hr Surma Seikluspark >>

Kiia küla >> Kumna küla 
seltsimaja >> Tuula seltsimaja >>
Ääsmäe külaplats >> Jõgisoo küla

 >> Vanamõisa vabaõhukeskus

START kell 11.00 
Vanamõisa vabaõhukeskuses

LÕUNA kell 14.35 
Tuula seltsimajas 

FINIŠ umbes kell 17.30 
Vanamõisa vabaõhukeskuses

PÄEVA JUHIB 
Sven Sumberg

Retkel toimuvad mitmed 
vahepeatused, kus saab 

puhata ning tutvuda 
kohaliku elu-olu ja 

vaatamisväärsustega.

Kõikide rattaretkel osalejate 
vahel loositakse välja 

mitmeid hinnalisi auhindu.
Peaauhinnaks JALGRATAS

Osalustasu kuni 29.05 5 eurot / 30.05-03.06 10 eurot. Osalustasu sisaldab stardipaketti, 
jalgrataste hooldust retkel, lõunasööki, kultuuriprogrammi, ekskursioone.
Registreerimine alates 01.05 veebilehel www.vabaõhukeskus.ee

 

10:30-11:00 Jõgisoo 
11:15-12:15 Tuula 
12:30-14:00 Ääsmäe 
14:15-15:00 Koppelmaa 
15:15-16:15 Maidla 
16:40-17:20 Valingu 
Sõidab ringi ajaloobuss 

Uuri lähemalt www.aasmae.weebly.com  
http://aasmae.weebly.com/uumlritused.htmlwwwhttp://aasmae.
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• Üldehitustööd
• Remonditööd

• Fassaadide ehitus
• Katuste ehitus ja renoveerimine

• Trasside ehitus ja  
santehnilised tööd

• Elektritööd
• Tänavakivide paigaldus

• Sadeveesüsteemide ehitus

WWW.SAKUEHITUS.EE
info@sakuehitus.ee +372 58 439 879

TEHNIKALE KORRALIK KEVADHOOLDUS!

MURUNIIDUKI 
TÄISHOOLDUS 29.-
  Õlivahetus 
  Süüteküünla vahetus  
  Õhufiltri vahetus 
  Lõiketera teritus ja tasakaalustamine
  Toite ja süütesüsteemi puhastus
  Mootori tööpöörete kontroll ja reguleerimine

* Lisatööd ja varuosad vastavalt vajadusele! 
* Niiduki hoolduskampaania kuni 31.05.17

Tehnika 7, Saku ja Tuleviku tee 10, Peetri
E – R 9 – 18 ja L 10 – 13 / 53 244 296, 55 585 709

MURUTRAKTORI 
TÄISHOOLDUS 65.-

  Õlivahetus ja süüteküünla vahetus
  Kütuse- ja õhufiltri vahetus
  Lõiketerade teritus ja tasakaalustamine
  Aku kontroll/laadimine
  Lõikeorgani kontroll ja reguleerimine
  Määrimine, toitesüsteemi puhastus
  Kiilrihmade kontroll

MÜÜGIL SUUR 
VALIK SUVELILLI, 
LILLEAMPLEID, 

TOMATI-JA 
KURGITAIMI

 AS Sagro
 Hoiu 10a, Laagri alevik, 

tel 502 4771  lilled@sagro.ee  

Avatud: E-R 12-17, L 9-15

Mesinikest noor pere 
otsib endale kodu- talu, 
maja, maa vmt. Võimalus 
pakkuda 3-toalist korterit 

Tallinnas. Helista meile 
5661 2806.

Märjad küttepuud. Valge 
lepp 33€/ruum, must lepp 

36€/ruum, kask 39€/
ruum, metsakuiv okaspuu 

35€/ruum. Tellimine 
53492730. 

www.metsasoojus.ee

 KOMPLEKTEERIJALE 
(MEESTERAHVALE)

Lisainfo telefonil 5123540

AS M.V.Wool 
pakub tööd

SUVELILLED, AMPLID, 
TAIMED

kasvatamine ja  müük
E-P 9.00-20.00

Kuuse 9, Laagri    Tel 56508860

MÜÜA HAAGISSUVILA
1998. a tühimass: 780kg, täismass: 

1000kg, toodud Hollandist. 
4-kohaline. 4 akent, topelt klaasid, 

Külmik (gaas + 12v + 220v). Gaasipliit 
+ el.priil. Gaasi ahi + el.soendus. 

Veepaak, 2 kraani ja valamut. Sise- ja 
välisvalgustus. Hiljuti tehtud korralik 

hooldus. Asukoht Laagris. 
Tel 53 824 561

OSTAN VANA 
TOYOTA, SÕITMISEKS, 

TAASTAMISEKS VÕI 
VARUOSADEKS.

5672141

TOYOTA, MERCEDES 
KOKKUOST

Ostame Toyota, Mercedes 
marki sõidukeid, võib 

ka pakkuda muid marki 
sõidukeid
55678016

Kauplema ootame ainult ANTIIGI ja VANAAEGSETE ASJADEGA kauplejaid, 
kohal parim EESTI TALUTOIT.
Kauplejatel palume kohale tulla 06.00-09.00 või eelmise päeva õhtul.
Müügikohtade arv ei ole piiratud.  Müügikoha maksumus 20 eurot.
Majutusvõimalus Endla Turimistalus hinnaga 15 eurot/inimene.
Antiigi ja vanavara kaupleja ei vaja eelregistreerimist. Eesti talutoidu kauplejate registreerimine 
on KOHUSTUSLIK: info@endlatalu.ee

Külastajatele sissepääs ja parkimine 
TASUTA

TÄHELEPANU!
Vallamajas asuva apteegi 

lahtiolekuajad on muutunud
E, R  8-17    T, K, N 8-19

L, P   Suletud
Teid ootab proviisor Ester Tiru

Suvised tennise LINNALAAGRID
Laagri Tennisekeskuses
Iga nädal T-N kell 10:00-16:00 
Periood: 20.06.-17.08.2017
Tasu: 85€/vahetus või 40€/päev

5-12. aastastele

Päevakava: 10:00 - tennis

12:00 - üldfüüsiline
11:30 - paus

13:15 - lõuna (soe toit)
14:00 - üldfüüsiline/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Registreerimine kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00 aadressil: eerika.bekker@laagritennis.ee

Linnalaagrit
viivad läbi

Laagri Tennisekooli
treenerid

Tasuta tennise proovitrennid
täiskasvanutele ja lastele

Laagri Tennisekeskuses
5. juuni-28. august 2017

*

Igal esmaspäeval kell
18:00-19:00

Registreerumine ja lisainfo:
piret.pichen@laagritennis.ee

*Kaks esimest trenni on tasuta.
Soovikorral saab edaspidi liituda tenniseõppe grupiga.



Koduvald NR 5
MAI 2017SAUE VALLALEHT 15

MÜÜA HALJASTUSMULD, 
LIIV JA KILLUSTIK 

Toome kauba ise kohale  
Kopp-laaduri teenus

info@kalsep.ee     tel. 53460382

VIATERN OÜ TEOSTAB KIIRELT JA KVALITEETSELT 
IGAT LIIKI MULLATÖID:

▶ KRUNDI JA LIIVA-KRUUSA ALUSPADJA    
    ETTEVALMISTAMINE.
▶ VUNDAMENDIALUSTE SÜVENDITE  
    ETTEVALMISTAMINE.
▶ TEEALUSTE ETTEVALMISTAMINE

▶ ALUSPINNA TÖÖTLEMINE.
▶ KRUNDI ÜMBERPAIGUTAMINE.
▶ KRUNDI PAIGUTAMINE JA TIHENDAMINE.
▶ HALJASTUSTÖÖD 
▶ EHITUSMASINATE RENT

Omalt poolt kindlustame kvaliteetse ja tehniliselt pädeva lähenemise meie poolt pakutavatele teenustele. 
Kõigile teostatud töödele tagame garantii.

TEL. +372 56 270 191       INFO@VIATERN.EU       WWW.VIATERN.EU    

TEEN HEKKIDE 
HOOLDUSLÕIKUST, 

SAETÖÖ AIAS.
Tel. 55547291

PAKUN MURUNIITMISE 
JA TRIMMERDAMISE 

TEENUST SAUE VALLAS, 
NII KODUAEDADES KUI KA 

SUUREMATEL ALADEL.
HELISTA JA KÜSI LISA 

55 660 790

FEKAALIVEDU KUNI 
9m3, KÜSI KINDLASTI 

PAKKUMIST! 
TEL 53 468 430 

OÜ TARN TEOSTAB:
• Tänavakivide  

paigaldus
• Haljastuse rajamine  

ja hooldus
• Piirdeaedade ehitus
• Kopp-ekskavaatori, 

Bobcati ja Multilift-
kalluri rent

	
KONTAKTANDMED: 

Vae 2, Laagri,  
Harjumaa 76401

Tel. 6796 843, 50 37 827 
e-mail: info@tarn.ee

ETTEVÕTTEL PIKAAJALISED KOGEMUSED!

POTTSEPATÖÖD. 
Uute küttekehade ehitus ja 

vanade remont. Korstnaotsade 
vahetus eramajadel. 9- aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. 

Telefon: 56903327 LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
A sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 
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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

Pärnu mnt. 558a 
MAKSIMARKETI TAGA

• SÕIDUAUTODE REMONT  
JA  HOOLDUS

• KERE- JA VÄRVITÖÖD 
• UUTE JA KASUTATUD  

VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED  

KALKULATSIOONID  
KINDLUSTUSTELE

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

info@laagriauto.ee  www.laagriauto.ee

SUURIMA KAUBARUUMIGA KAUBIK 7,3-19,6m3

Küsi

laoautosid

erih
innaga!

23 aastat Iveco kogemust Pärnu mnt 556, Laagri        677 9060       myyk@ivpluss.ee       www.ivpluss.ee 

Meilt leiad taimi, mis rõõmustavad Sind ka 
peale esimest talve. 

Ootame Sind puukooli E-R 8-18, alates maist ka L 10-16. Asume Harku 
vallas, Vääna külas, Väänatammi teel. Kontakttelefon 5669 5577.

WWW.VÄÄNAPUUKOOL.EE

VÄÄNA PUUKOOL OÜ PAKUB HEA HINNAGA 
EESTIS KASVATATUD ELUPUID, OKASPUID JA 

LEHTPÕÕSAID.

KÜTE: 3m ja halg 30-60 cm,  
hind al 16€/rm; korralikult pakitud 

halud ja klotsid 40l võrgus  
al 1,90€/võrk.

HALUMASINA EVO36  
(bens ja el) rent ja teenus.

Tel 5620 8210.

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

 sadulsepatööd  
 pealiskanga vahetus 
 
Küsi hinnapakkumist: saada oma  
kohendamist vajavast mööbliesemest foto. 
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621 
www.mooblikliinik.com 

Müüa elamu- ja paariselamu- 
krundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815 
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

HAUAKIVID JA 
KIVITÖÖD
www.meiekivi.ee  

tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS
+372 5036623

Gramm kannatlikkust veel ja usku. Ju ta tuleb. Suvi....


