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Uus vallamaja Saue linna
keskusesse valmib loodetavasti
2020. aastaks
2017. aasta mais avalikustati Saue uue vallamaja arhitektuurikonkursi võidutöö – julge, emotsioone tekitav, kindlasti
tugeva maamärgi potentsiaaliga lahendus. Nüüd on edasiste arengute osas avalikus inforuumis küll pikalt vaikus
olnud, aga taustal käib sisuline töö aktiivselt edasi.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Saue uus vallamaja

aue linna Keskuse
pargi ja Grossi poe
vahelisele alale asetatud vallamaja tekitab
sümboolse
keskpunkti
linnaruumile alates Saue
raudteejaamast kuni Pärnasalu tänavani. Maja
on vormilt kolmnurkne:
lihtne ja lakooniline, aga
samas moodustavad justkui sammastele toetuvad
seinad komplektis läbipaistva klaasiga ootamatu
paviljonitunde. Peasissepääsu nurk mõjub avatud
võlvialusena, teine avaneb
purskkaevudega pargiväljakule, kolmandasse nurka
on kavandatud läbipaistev
talveaed. Fassaadil domineerib puit, mis omakorda
annab hoopis sooja ja koduse tunde. Konkursi žürii
soovis, et uus vallavalitsuse hoone oleks atraktiivne
nii seest kui väljast, võidutöös „Triangel“ on see vauefekt täitsa olemas.
Viimased
kaheksa
kuud on arhitektid koos
vallajuhtidega tööd teinud
– timminud sealt ja vastavalt tellija soovile kohendanud siit. Välisvisuaal on
suuresti paigas, aga elevust
ja kirglikke arutelusid on
tekitanud hoopis maja sisemus.
Sisedisaini osas näeb
ideekavand ette, et vallavalitsus hakkab toimetama
lähtuvalt
tegevuspõhise
büroo
kontseptsioonist.
Töökeskkond on disainitud vastavalt erinevatele
tööülesannetele, mitte ei
lähtu traditsiooniliselt staa-

ideekavand: „Triangel“, Karli Luik ja Johan Tali,
arhitektuuribüroo Kontekst ab OÜ
(kokku esitati 12 ideekavandit)

S

asukoht: Saue linn Kütise 8
oodatav valmimiseaeg: 2020. aasta september
oodatav maksumus: 2,4 miljonit eurot
ehitusalune pind: max 2500 m²,
hoone netopind ca 1600 m²

tilisest kabinettide loogikast. Hoone on jaotatud
tsoonideks: grupitööd, süvenemise tööruumid, nõupidamiste tsoonid, telefoniga rääkimise pisinurgad
jne. Kindlaid töökohti ei
olegi, inimesed liiguvad ja
paigutuvad vastavalt tegevuse sisule.
Jaanuaris
tutvustati
kontseptsiooni põhjalikumalt ka vallavalitsuse töötajatele, keskendudes sisemisele ruumiprogrammile
ja töökorraldusele – millised osakonnad koos töötama hakkavad ja kuidas see
sisemine tegutsemisloogika ruumivõimalustega ikkagi kõige efektiivsemaks
teha. Protsessi mõttes tähendab see seda, et praegu
lõpetatakse töö eskiisprojektiga ja hakatakse tegutsema põhiprojekti suunas,
projekteerimise peale läheb usutavasti kuus kuud.
Praeguste kavade kohaselt võiks hoone valmis
olla 2020. aastal. Lõpliku
selguse saab valmimise
osas 2018. aasta jooksul,
kui on näha, milliseks kujuneb valla eelarvetulem.
Läbi arengukava ja eelarvestrateegia saab paika ka
teiste prioriteetsete inves-

teeringute maht.
Arvestuslikuks maksumuseks on projektipaberite järgi 2,4 miljonit, aga
ehitusturul üha kasvavad
hinnad võivad seda prognoosi mõnevõrra kallimaks
muuta. See selgub siis, kui
protsess on riigihankeni
jõudnud. Ja muidugi sõltub
uue vallamaja valmimisaeg
ka maksutulude laekumisest vallaeelarvesse, kuigi
suur osa uue administratiivhoone ehitamise kuludest kaetakse riigipoolsest
ühinemistoetusest.
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Vallalehe kojukanne
võtab kolm päeva
Ikka juhtub, et vallalehe laiali jagamisel jääb
mõni postkast puutumata. Mõnikord on põhjuseks see, et postkast on peidus-katki-väike,
korrusmajades võib vahel portsu lehti leida
hoopis koridori nurgast hunnikus ja vahel ei
olegi võimalik adekvaatse põhjuseni jõuda.
Neil juhtudel tuleks kindlasti vallamajja teada
anda ja teha seda tingimata koos konkreetse
aadressiga, siis on võimalik esitada pretensioon
levipartnerile.
Süsteem ideaalis peaks toimuma nii:
Valleht kantakse laiali 3 tööpäeva jooksul esmaspäevast kolmapäevani. Võib jutuda, et Saue linna jõuab esmaspäeval,
Laagrisse teisipäeval ja Riisiperre kolmapäeval. Või vastupidi.
Igatahes kolme päeva jooksul. Näiteks see praegune leht siin
on levis 12.-14. veebruaril, järgmine kahe nädala pärast 26.-28.
veebruaril ja siis 12.-14. märtsil.
Levi toimub postkastide põhiselt, see toimetatakse kõikidesse valla territooriumil olevatesse postkastidesse, nii eraisikutele kui firmadele-asutustele. Kui näiteks paarismajal on
kahe pere peale üks postkast, siis paraku tuleb lehe lugemine
naabrite vahel ära jagada.
Mida teha, kui leht postkasti ei tule:
• vaata vallalehe lk 2 alla vasakusse nurka, sealt leiad kontaktid, saada teade e-postiga või helista;
• oluline on teada, et leviteenuse partner Omniva võtab vastu
pretensioone kuni 5 päeva jooksul peale kandeaja lõppemist.
2018. aastal on leht kandes:
15.-17. jaanuar; 29.-31. jaanuar; 12.-14. veebruar; 26.-28. veebruar;
12.-14. märts; 26.-28. märts; 9.-11. aprill; 23.-25. aprill; 14.-16. mai;
28.-30. mai; 11.-13. juuni; 25.-27. juuni; 9.-11. juuli; 23.-25. juuli; 13.15. august; 27.-29. august: 10.-12. september; 24.-26. september;
8.-10. oktoober; 22.-24. oktoober; 5.-7. november; 19.-21. november; 3.-5. detsember; 17.- 19. detsember.
JÄRGMINE LEHT 26.-28. VEEBRUARIL.

Piirkonnapolitseiniku poole
pöördu iga murega, aga kui on
vaja kiiret sekkumist, vali 112
Seoses uue ja suurema Saue valla tekkimisega
teenindab valda kaks piikonnapolitseinikku.
Piirkonnapolitseiniku peamiseks ülesandeks on turvalisuse
tõstmine oma piirkonnas. Suhtleme aktiivselt kogukonna, kohaliku omavalitsuse, haridusasutuste, asutuste ja ettevõtetega.
Meie eesmärk on tõsta piirkonna turvalisust ning tagada hästi
toimiv ja teadlik kogukond.
Piirkonnapolitseiniku poole võib alati pöörduda, kui olete
midagi märganud või on vaja saada teada, kuidas luua turvalisemat keskkonda. Mida enam me hoolime enda ümber toimuvast ja juhime kogukonnaliikmete tähelepanu toimuvale, seda
turvalisem on elada.
Muredega, olenemata selle toimumise kohast, võib pöörduda mõlema piirkonnapolitseiniku poole. Häirekeskuse
numbril 112 tuleb helistada juhtudel, mis vajavad kiiret politsei
sekkumist.
Endise Saue valla alal on piirkonnapolitseinik Annika Koppel:
annika.koppel@politsei.ee, 612 4512 (vastuvõtuaegade välisel ajal)
vastuvõtt kolmapäeviti kell 10-12 Saue linnas Pärnasalu põik 11,
telefon: 612 4555
Endise linna, vana Kernu ja Nissi valla piirkonnapolitseinik on
Taavo Soodla:
taavo.soodla@politsei.ee, 612 4515 (vastuvõtuaegade välisel ajal)
vastuvõtt Riisiperes Nissi tee 53c iga kuu paaritu nädala kolmapäeval kell 10-12, telefon 608 7260
vastuvõtt Saue linnas Pärnasalu põik 11 iga kuu paaris nädala
kolmapäeval kell 10-12, telefon 612 4555

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn.

Saue vallavolikogu kiitis heaks
läbirääkimiste jätkamise
riigigümnaasiumi rajamiseks
Saue vallavolikogu kiitis 25. jaanuari
istungil ühehäälselt heaks endise Saue
valla ning Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud ühiste kavatsuste
lepingu riigigümnaasiumi rajamiseks.
ANDRES KAARMAN
abivallavanem

O

tsusega anti vallavalitsusele volitused jätkata ministeeriumiga
läbirääkimisi täpsemate tingimuste ja ajakava kokkuleppimiseks ning muuhulgas
kinnitati valmisolekut sulgeda Saue gümnaasiumis gümnaasiumiosa, kui riigigümnaasium vallas tööd alustab.
Selge on aga see, et huvi
riigigümnaasiumide vastu
on suur ja läbirääkimised ei
saa olema kerged. Siht on
aga selge – nelja aasta pärast
oleks meie vallas kaasaegne
riigigümnaasium.

Miks meile riigigümnaasiumi üldse vaja on?
Eesti hariduspoliitika üks
viiest põhisuunast, mis on
kirjas Eesti elukestva õppe
strateegias 2020, on koolivõrgu korrastamine. Lühidalt kokkuvõttes tähendab
see seda, et kvaliteetne ja
valikuterohke gümnaasiumiharidus oleks kättesaadav
kõikides maakondades ning
et üle Eesti säiliksid tugevad
põhikoolid. Selle eesmärgi
saavutamiseks on haridusja teadusminister kinnitanud
koolivõrgu programmi, et
riik rajab Euroopa Liidu rahade toel aastaks 2023 kuni
24 riigigümnaasiumi üle

Eesti. Riigigümnaasiumide
programm lükati omal ajal
käima peamiselt põhjusel, et
koolivõrk oli hakanud ajale jalgu jääma. Õpilaste arv
vähenes
maapiirkondades
kiiresti ning väga palju oli
ka selliseid koole, kus gümnaasiumiastmes ehk 10.-12.
klassis käis ühes koolis vaid
paarkümmend õpilast. Oli
selge, et nii väikese laste arvuga ei olnud võimalik enam
pakkuda mitmekülgseid valikuvõimalusi ning leida motiveeritud õpetajaid. Paljud
omavalitsusjuhid aga ei tahtnud teha ebapopulaarseid,
kuid hädavajalikke otsuseid,
mis tõi kaasa niinimetatud
jalgadega hääletamise. See
tähendas, et paljud noored
ei jätkanud pärast põhikooli
lõpetamist kooliteed enam
kodulähedases gümnaasiumis, vaid üritasid pääseda
Tallinna, Tartu ja Pärnu
suurematesse gümnaasiumidesse. Sellest lähtuvalt ongi
ministeerium rajanud või rajamas maakonnakeskustesse

kaasaegseid riigigümnaasiume, et noortel oleks võimalus
omandada kaasaegne keskharidus kodu lähedal.
Teine suur eesmärk on olnud aga põhi- ning gümnaasiumihariduse lahutamine.
Seda eelkõige sellepärast, et
tagada paremad võimalused
erinevate eesmärkide saavutamiseks. Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks tagada õpilasele talle
sobiv füüsiline ja sotsiaalne
areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. Gümnaasiumis on jällegi nendel
noortel, kes leidnud endale
huvi- ja võimetekohase valdkonna, oluliselt suurem roll
motivatsioonil ja iseseisval
tööl. Lisaks on gümnaasiumis võimalus õppetöö korraldada sarnaselt ülikoolile
kursustena,
võimaldades
pakkuda erinevaid valikaineid.
Tulles nüüd üldisematelt
teemadelt meile lähemale,
siis Harjumaale oli ministeerium esialgu planeerinud

Heategevusfond Elus on hoolimist
Sauevallakate hoolivusele toetuva heategevusfondi eesmärk on anda kogukonna liikmele võimalus aidata eriliste
tervisevajadustega inimesi või neid
toetavaid ühinguid, ka kasinais majandusoludes suurperesid. Neid, kes on
kõige haavatavamad ja hapramad. Kes
iseenda eest seista ei oska või suuda.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Ü

ldjuhul
toimetab
vallavalitsus ju oma
inimeste toetamisel

ise, selleks on välja töötatud
regulatsioonid ja määrused,
et kuidas just. Elu on vahel
siiski mitmetahulisem kui
paragrahvid, häda võib tulla
ootamatult ja mitte mahtuda

senikehtestatud loogikate
sisse ja vahele. Just neil jutudel võib olla fondirahast
abi.
Saue vallavalitsus on
avanud konto, kuhu kannet
tehes on oluline märkida
selgitusse „Elus on hoolimist“. Lihtne matemaatika
näppudel ütleb, et kui sada
inimest teeks 3-eurose ülekande kuus, saaks ilmselt
juba kuu aja pärast soetada
mõnele
liikumispuudega
lapsele maailmaga kursis
olemiseks arvuti. Või kolm
pisikest lokkidega tüdrukut,
kel isa pole ja ema palk nigel, saaks kuu aja jooksul
iga päev vähemalt korra
sooja toitu. Või saaks suure
pere kaheksas poeg omale

suusad, sest talenti ja tahet
tal rajal jätkub, aga varustuse jaoks raha mitte.
Kui sa näed valla üritustel kusagil annetuskasti
sildiga „Elus on hoolimist“,
siis ära häbene ligi astuda
ja peotäis münte või kupüür
või paar sisse poetada.
Kõlab küll õõnsalt ja
loosunglikult, aga päriselt
ka – kui igaüks natuke aitab,
siis saab mõni unistus ilmas
täide minna.
Aitäh sulle, et mõistad ja
hoolid!
Saue Vallavalitsus
SWEDBANK
EE532200001120155821
Elus on hoolimist
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Otsuseni jõudmine pole igal
pool tulnud lihtsalt
Kui paljud omavalitsused
eelistasid jätkata oma gümnaasiumidega, tegi endine
Saue vald juba 2013. aastal
haridusministeeriumile ettepaneku riigigümnaasiumi
rajamiseks Laagrisse. Ka
erinevad uuringud näitasid,
et Laagri on piirkonnas logistiliselt parim koht, kus
kogu piirkonna 540 õpilast
ja ka õpetajad võiksid kokku
saada. 2016. aastal jõuti haridusministeeriumiga ka ühiste kavatsuste kokkuleppeni,
et ministeerium on valmis
Laagrisse riigigümnaasiumi

ehitama. Paraku läbirääkimised sisuliselt katkesid pärast
Saue linna ning Saue, Kernu
ja Nissi valdade ühinemislepingu sõlmimist. Selle põhjuseks oli ühinemislepingu
punkt, mis toetas riigikooli
rajamist Laagrisse, kuid teisalt lubati gümnaasiumiastmel jätkata ka Saue gümnaasiumis. See oli aga vastuolus
ministeeriumi peamise põhimõttega – seal, kuhu rajatakse riigigümnaasium, ei tohi
enam tegutseda oma gümnaasiumiaste. Tagantjärele
võime muidugi targad olla,
aga on väga tõenäoline, et
ilma nende punktideta poleks
ka ühinemist toimunud.
Eriti emotsionaalne oli
olukord just Saue linnas, kes
ainsana on pidanud niinimetatud täistsüklikooli. Ilma
igasuguse liialdamiseta on
Saue gümnaasium üks Eesti
tugevamaid koole. Aga nagu
eelnevalt ka kirjutasin, siis
riigigümnaasiumi rajamist ei
saa vaadata selles võtmes, et
Sauel midagi halvasti oleks.
Tõsi, ehk vaid selle mööndusega, et kooli ei mahu õpilased enam ära ja riigigümnaasium oleks vallale väga
suureks abiks. Aga peamine
eesmärk on ikkagi meie õpilastele pakkuda veelgi suuremaid valikuvõimalusi, mida
Saue gümnaasiumil pole lihtsalt võimalik teha.
Volikogu üksmeelne otsus
Oluline on aga rõhutada seda,

et riigigümnaasiumi rajab
ja seda hakkab ülal pidama
ikkagi ministeerium. Ka
see oli läbirääkimiste jätkamiseks ministeeriumi selge
soov, et uus vallavolikogu
kinnitaks oma toetust 2016.
aastal sõlmitud ühiste kavatsuste lepingule. Ja heameel
on ka selle üle, et Sauel on
arutelud muutunud oluliselt
konstruktiivsemaks ja sisulisemaks, kui need olid veel
mõned aastad tagasi. Oleme
viimaste aastate jooksul palju
riigigümnaasiumi teemadel
rääkinud ja korduvalt huvilistega külastanud Viljandi
riigigümnaasiumi. Nii Saue
gümnaasiumi õpilasnõukogu
kui ka peamiselt lapsevanematest koosnev hoolekogu on
toetanud Laagrisse riigigümnaasiumi rajamist, sealhulgas
nõustunud gümnaasiumiosa
sulgemisega Sauel. Siinjuures tuleb täpsustada, et ühinemisleping kehtib neli aastat ja
selle aja vältel Saue gümnaasiumiosa sulgeda ei saa.
Lõpetuseks oli äärmiselt
hea meel volikogus hääletusel kogeda, et kõik kohal
olnud volikogu liikmed – olenemata sellest, millises nimekirjas nad valituks osutusid
– toetasid üksmeelselt otsust
läbirääkimiste jätkamiseks
riigigümnaasiumi
rajamiseks. Saue vald on riigigümnaasiumiks valmis ja jääb
vaid loota, et haridusministeerium ühistest kavatsustest
ei tagane.

Saue gümnaasiumi õpilasesinduse president Taavi Karvanen:
„Tagatud peavad olema efektiivselt töötav ühistransport,
vajadusel õpilasmajutus ning hariduse kvaliteet“
Õpilasesinduses oleme üsna
üksmeelt, et vahet ei ole, kas
tegemist on kohaliku omavalitsuse või riigi hallatava
gümnaasiumiga.
Õpilaste
jaoks on peamine hea hariduse omandamine ning laialdased võimalused arenguks.
Olenemata Saue gümnaasiumi heast paiknemisest riigieksamite tulemuste
võrdlustabelis, on riigigümnaasiumi võimaluste tõttu
enamik õpilasesindusest riigigümnaasiumi poolt, seda

President käis külas
Jaanuari lõpus külastas president
Kersti Kaljulaid haldusreformijärgselt
tekkinud uusi kohalikke omavalitsusi.
Tartu, Kastre ja Elva ning Lääne-Harju
vallavolikogude kõrval tutvus president ka Saue vallavolinikega.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

25.

jaanuari pealelõunal kohtuti Laagri
kooli õdusas raamatukogus.
Teemasid, millest pikemalt
või põgusamalt räägiti, oli
palju: ajas muutuvatest sot-

siaalprobleemidest, Euroopa Liidust, laiapindsest riigikaitsest.
Ka haridusest, NATO-st,
regionaal- ja välispoliitikast
ja kliimamuutustest, õmblusteta ühiskonnast ja transpordist, tervishoiust.

Põhilise tähelepanu all arutlustes ei ole
senini kahjuks
olnud riigigümnaasiumis
pakutava hariduse kvaliteet,
vaid pigem uue
kooli asukoht –
Saue linna või
Laagrisse?

koolis käia. Hetkel Laagrisse
planeeritava riigigümnaasiumi asukohale on Saue linnast
hea juurdepääs muu hulgas
rongiga ja mööda kergliiklusteid, mida riigigümnaasiumi
rajamisel veelgi täiendatakse. Mäletan hästi, kui käisin
ise 1. klassi poisina Sauelt
Nõmmel koolis rongiga ning
sellega ei tekkinud probleemi. Praegugi käib nii Saue linnast kui ka selle ümbrusest
lapsi Tallinnas koolis, mistõttu riigigümnaasiumi asukoht
Laagris ei saaks olla õpilastele suureks takistuseks.
Gümnaasiumiosa eraldamine nooremast kooliastmest on mõistlik ning see on
positiivne nii gümnaasiumi
kui ka põhikooli õpilastele
hariduslikust küljest. Lisaks
aitab see leevendada teravat
ruumiprobleemi Saue gümnaasiumis. Gümnaasiumiõpilasel peab olema võimalik
saada akadeemilises keskkonnas parimat haridust,
mis võimaldab tal suunduda
soovitud õppeasutusse edasi õppima. Gümnaasiumiosa
eraldamine tugevdab põhikooli ning Viljandi kogemus
ütleb, et põhikooli õpilased
hakkavad näitama rohkem
initsiatiivi, mis annab lastele
hea võimaluse areneda ning
sirguda iseseisvamaks.
Oleks
kahetusväärne,
kui Saue vald jääks ilma riigigümnaasiumist ja sellega
kaasnevatest positiivsetest
arengutest Saue valla haridusmaastikul.

Koosoleku ja kohvi vahele üks grupipilt

siiski taaskord vaid siis, kui
praktiline teostus gümnaasiumil on korralik ja kiiduväärt.
Kindlasti on riigigümnaasiumisse suhtumine n-ö kahe
leeri asi. See tähendab, et on
neid, kes on vastu, ja neid,
kes on poolt. Siinkohal ei ole
mul absoluutselt õigust ega
teadmisi, et edastada noorte
üldist suhtumist, kuid võin
öelda, et ise olen riigigümnaasiumi poolt. Riigigümnaasiumis on enamik ressursse

suunatud
tsentraalsesse
kohta ning on võimalik pakkuda palju rohkemaid võimalusi, kui hetkel näiteks erinevates koolides on.
Kuid siinkohal tuleb nentida, et pooldan riigigümnaasiumi ideed ainult siis, kui
praktiline korraldus on teostatud adekvaatselt. Peab
olema õpilastele tagatud
efektiivselt töötav ühistransport, vajadusel õpilasmajutus ning korraliku hariduse
omandamine.

Foto: Diana Poudel

rajada neli gümnaasiumi:
Viimsi, Jüri, Laagri ja Tabasalu. Kooli rajamise esimeseks eelduseks oli, et seal
saaks olema kohti 540 õpilasele. Sellise arvuga mudeli
eeskujuks on võetud Tartu
Hugo Treffneri gümnaasium.
Lihtsustatult tähendab see, et
koolis saab olema viis paralleeli ning igas klassis on 36
õpilast. See omakorda annab
võimaluse õppetööd korraldada paindlikult – olenevalt
õppeainetest kas loengud
suuremates auditooriumides
või siis jällegi jagada vastavalt valikutele väiksematesse
gruppidesse. Ja teiselt poolt
tagab sellise suurusega kool
mõistlikud ülalpidamiskulud
ning õpetajatele ja teistele
töötajatele täiskoormuse ja
korraliku palga.

koosolekul jäi mõne osaleja murekohana kõlama just
asukoht ja mitte niivõrd riigigümnaasiumi pakutavad avaramad õpivõimalused, mis
peaksid siiski olema kõige
tähtsamal kohal.
Lisaks tundub, et Laagrisse riigigümnaasiumi rajamisel on noorte ja ka
lastevanemate jaoks olnud
põhiprobleem laste transpordi tagamises. Samas on
see tehniline küsimus, mis
lahendatakse vastavalt olukorrale ja vajadusele.
Gümnaasiumiastme õpilased on muidugi piisavalt
suured, et ka ühistranspordi või muu liikurvahendiga

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei)

Riigigümnaasiumi hoone eskiisprojekt on juba valmis

Saue gümnaasiumi detsembrikuise hoolekogu koosolekul
oli riigigümnaasiumi rajamise teema arutluse all, sest
Saue vallavolikogu soovis
saada hoolekogu seisukohta
„Saue valda riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe
heakskiitmise” otsuse eelnõu kohta. Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed olid
eelnõu ja selle seletuskirjaga
tutvunud. Riigigümnaasiumi
võimaliku rajamise teema on
olnud Saue haridusmaastikul
pikemat aega tähelepanu all,
mistõttu hoolekogu liikmed
olid asjaoludega kursis ning
sisuliselt oma seisukoha juba
eelnevalt kujundanud.
Kaheksast liikmest kuus
olid eelnõu toetamise poolt,
üks vastu ja üks erapoolik.
Üldiselt nähakse riigigümnaasiumi rajamises võimalust lastele parema hariduse
andmiseks, muu hulgas Viljandi kogemuse näitel jne,
kuid emotsionaalselt on inimestel raske aktsepteerida
Saue kooli gümnaasiumiosa
sulgemist. See on aga paratamatu, sest gümnaasiumiosa sulgemine on üheks
riigi seatud eelduseks investeeringute tegemisel.
Põhilise tähelepanu all
arutlustes ei ole senini kahjuks olnud riigigümnaasiumis
pakutava hariduse kvaliteet,
vaid pigem uue kooli asukoht
– Saue linna või Laagrisse?
Ka Saue gümnaasiumis selle aasta jaanuaris toimunud
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Hoolekogu esimees Alo Pormeister: „Peaks rohkem vaatama
riigigümnaasiumi sisusse, mitte vaidlema selle asukoha üle“

Aga võibolla veelgi tähtsam,
kui koosolek, oli laagrikoolika Markus-Oliveri julge
samm läheneda Presidendile
ja autogrammi paluda. Noormees oli lubanud sõpradele
Vinni roboringist, et nonde
maskott-mängukarule, kuhu
põnevate persoonide allkirju
kogutakse, et sinna saab ka
Presidendi nimi kirja. Saigi
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Üldplaneeringu
uuendamise
osaks saab
olema Saue
linna kui
vallakeskuse
ruumiliste
arengusuunade
kujundamine
Vallaleht jätkab ülevaadet,
millised komisjonid on
volikogu juurde loodud
ja mis on nende tegevuse
eesmärgiks.
Volikogu maa- ja planeeringute
komisjoni üheks kõige töömahukamaks ülesandeks on kooskõlastuste andmine vallavalitsuse
poolt ette valmistatud maakorralduslikele ja planeerimisega seotud
eelnõudele. Sageli tuleb seejuures
kaalutleda, kas pakutud lahendusvariandis on era- ja avalik huvi piisavalt tasakaalus.
Komisjoni lähiaja suurimaks
väljakutseks on aktiivne osalemine ühisvalla uue üldplaneeringu
koostamises. Seni kehtivad nelja
omavalitsuse üldplaneeringud tuleb üle vaadata ja kokku liita ühtseks tervikuks selliselt, et tekiks
vajalikud eeldused ühendvalla jätkusuutlikuks arenguks. Olen kehtivate üldplaneeringute lihtsamaks
sirvimiseks seadnud üles veebikaardi aadressil https://sauevald.
github.io/yldplaneering/.
Üldplaneeringu
uuendamise üheks osaks on kindlasti Saue
linna kui vallakeskuse ruumiliste
arengusuunade kujundamine linna praegusel territooriumil ning
linnalise keskkonna laienemine
tänastest piiridest väljapoole.
Saue-Topi kohaliku maantee rajamine loob eeldused Saue ja Laagri
kokkukasvamiseks.
Linnalise keskkonna teiseks
peamiseks arengusuunaks on
linnast üle raudtee jäävad põllumaad, mis on hetkel kehtiva Saue
valla üldplaneeringuga kavandatud tiheasustusaladeks.
Uutel suurtel arengualadel on
vallal unikaalne võimalus ja kohustus senisest ehk jõulisemaltki kaasa rääkida tervikliku tänavavõrgu,
mitmekesise sotsiaalse infrastruktuuri ning kvaliteetse ja piisava
avaliku ruumi kujundamisel. Senise autokeskse lähenemise asemel
tuleb keskenduda säästvamate
liikumisviiside, eelkõige hästi toimiva kergliikluse ja ühistranspordi eelisarendamisele. Selleks on
plaanis naaberomavalitsusi kaasates koostada valla liikuvuskava.
Lisaks uute tiheasustusalade
arendamisele on väga oluline leida üldplaneeringu ja arengukava
tasemel võimalusi kaitsta ja ka
taastada linnalähedasi rohevõrgustiku tuumaladena toimivaid
metsaalasid. Lageraie ja suuremahuline kinnisvaraarendus peaks
sellistes suure rekreatsiooniväärtusega metsades olema üldjuhul
välistatud.
Seega on komisjonil järgmiseks neljaks aastaks sihid selged
ja tööpõld lai.
esimees: Tormi Tabor
aseesimees: Eero Kaljuste
liikmed: Ahto Oja, Kaido Katalsepp,
Raido Ingerainen, Sulo Muldia,
Tiit Isop, Tõnu Urva
TORMI TABOR

Saue valla ametlikud planeeringuteated
TEADE DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS
TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas
25.01.2018. aasta otsusega
nr 8 osaliselt kehtetuks Saue
Vallavalitsuse
10.07.2007.
aasta korraldusega nr 540
kehtestatud Koppelmaa küla
Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 7 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude
lahenduse osas. Pohla tee 7
kinnistu jääb Saue Vallavalitsuse 10.07.2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud
Koppelmaa küla Tuhaküla I
kinnistu
detailplaneeringu
koosseisu. Detailplaneering
näeb maa-ala jagamist 14
krundiks, millest 10 krunti (suurustega 1,0-1,4 ha) on
kavandatud
üksikelamute
rajamiseks, 3 transpordimaa
krunti ja 1 üldkasutatava
maa krunt. Detailplaneering
on osaliselt ellu viidud, st
viiele elamule on väljastatud
ehitusload hoonete rajamiseks. Veevarustus ja kanalistasioon on ette nähtud
kehtestatud detailplaneerin-

guga alusel lahendada puurkaevude ja kogumismahutite
baasil. Pohla tee 7 kinnistule
on määratud ehitusõigus ühe
üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks.
Planeeringuga
on määratud ära hoonetusala asukoht. Pohla tee 7 kinnistu omanik soovib saada
kinnistule uut ehitusõigust
projek teerimis tingimus te
alusel, mille kohaselt soovib
suurendada ja nihutada kinnistul hoonestusala suurust
ja asukohta rohkem kui 10%
ulatuses, võrreldes detailplaneeringu
lahendusega.
Planeeringuga on ette nähtud kanalisatsioon lahendada
reoveemahuti baasil. Maaomanik soovib võimalust reoveelahendust krundipõhise
biopuhasti baasil, põhjendades seda reovee väljaveo hindade märgatava tõusuga, mis
on seotud ka purgimiskoha
kaugusega planeeringualast.
Kinnistu suurus on 11 945
m² ja sellega oleks tõenäoliselt võimalik tagada riikliku
määruse nõuded lokaalse
puurkaevu sanitaarala ja biopuhasti kujadele. Ehitussea-

dustiku¹ § 27 lõike 4 punkti
2 kohaselt on võimalik muuta hoonestusala tingimusi,
sealhulgas
hoonestusala
suurendada, vähendada, keerata või nihutada, kuid mitte
rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Soovitud lahendus ületab
tunduvalt
ehitusseadustikuga lubatud 10% piiri. Enne
projek teerimis tingimus te
väljastamist tuleb tunnistada
detailplaneering Pohla tee
7 kinnistu osas kehtetuks.
“Planeerimisseaduse“ § 140
lõike 1 punkti 2 kohaselt võib
kehtestatud
detailplaneeringu või selle osa kehtetuks
tunnistada, kui planeeringu
koostamise korraldaja või
planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Käesoleval
juhul soovib kinnistu omanik
planeeringu
elluviimisest
kehtestatud kujul osaliselt
loobuda. Saue Vallavalitsus
määrab projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Koppelmaa küla Pohla
tee 7 kinnistul ning elamukrundil lubatakse kanalisat-

sioon lahendada biopuhasti
baasil.

TEADE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE OTSUSE
KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas
25.01.2018. aasta otsusega nr
9 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 15.09.2016. a otsuse nr
52 “Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja
Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“, mis sisaldas
Kernu valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Sisuliselt sooviti detailplaneeringu
koostamise ja kehtestamisega saavutada hajaasustusalal
tiheasustusala
moodustamine, mis ei olnud toona ega
ole ka praegu kooskõlas valla
arengusuundadega.
Otsus
tunnistati kehtetuks taotleja
avalduse alusel, millega planeeringu algatamise taotleja
loobub selle koostamisest.
Detailplaneeringute korraldustega ning otsustega on
võimalik tutvuda valla veebi-

lehel: http://sauevald.ee/detailplaneeringud
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157 maili.metsaots@sauevald.ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas,
Tammelehe tee 21 (katastritunnus: 72701:001:0374; 1 644
m² elamumaa) kinnistul lähtudes Alliku küla Metsavahi,
Tamme-1 ja Tamme-3 ühisest
detailplaneeringust (Stuudio
Beeta OÜ töö nr 05B-2002),
aga kavandades kinnistule
kahe korteriga elamu.
Lähemat informatsiooni
tingimuste kohta saab registrite spetsialistilt Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.kruus@
sauevald.ee.
Arvamused
esitada hiljemalt 26.02.2018
Laagri
halduskeskusesse
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri
alevik; info@sauevald.ee)

Hammerjack ehitab oma uude
Laagri laomajja ka söögikoha
Detsembriks on Laagris Vae tänaval
ühel neist vanadest kasvuhoonekruntidest püsti lao- ja büroohoone. Majja
on planeeritud laoruumid, kogu
alevikurahvale suunatud päevane
söögikoht, koolitusruumid ja 500 m2
renditavat kontoripinda.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

H

ammerjacki tegevusalaks on peamiselt rauakaupade,
tööriistade ja kinnitusvahendite vahendus. Tootevalikus on 25 000 kirjet,
hulgiturud on Eestis, Lätis,
Leedus, Soomes. Tegemist
on mitte ainult Eesti, vaid
täpsemalt isegi Laagri kapitalil tegutseva ettevõttega, mis on oma tegevust
niipalju kasvatanud, et
vajavad suuremat ja oma
käega välja ehitatavat tootmispinda.

Alguse sai Raido Ingeraineni ja Andi Ausi firma paarkümmend aastat
tagasi ühest Laagri Redise
tänava ühetoalisest korterist. Toodi maale termomeetreid ja ladu oli Ausi
elutoa diivani taga. Vahepeal toimetati Tallinnas,
viimased aastad Tänassilmas, aga tänaseks on firma
käive kasvanud 5,6 miljonit ja vajatakse juba laopinda suurusjärgus 2500
euroalust. Ollakse ka juba
niipalju suured, et lisaks
ärilisele
dimensioonile
saab mõelda sotsiaalsetele
aspektidele.

Mõlemad mehed on
elupõlised laagrikad ja
mäletavad, kuidas peale
kooli sai kohalikus sööklas
mõnekümne kopika eest
lõunasöögi, aga nende endi
laste jaoks on valikus vaid
kaupluse kraam. „Ootavad
peale kooli trenniminekut ja ainus võimalus on
Comarketi juustukuklid.
Ei ole siin sellist kohta
väga, et annad neli eurot ja
laps saab lõunal kõhu täis
süüa,“ nendib Aus. Nii planeeritigi laohoone esimesele korrusele söögikoht,
kogemustega toitlustajagagi on käed juba löödud.
„See pole koht, kus õhtul
diskot saaks, aga korraliku
kontorikõhutäie küll,“ lubab Ingerainen
Esimesele
korrusele
tuleb lisaks Hammerjacki
esinduspood.
Korraliku
valikuga tööriista- ja kinnitusvahendite kauplus on
osalt mõeldud oma klientidele n-ö näidiste saaliks,
aga avatud ka kõikidele
teistele. Teisel korrusel
sama lugu – sinna tuleb fir-

Hammerjack kontori- ja laohoone

Hammerjacki uus lao- ja büroohoone

Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Vae tn 4

asukoht: Vae 4, Laagri (“Sagro kontori” ja vana katlamaja
vahel)
investeering: 3,8 miljonit
ehitus: jaanuar–detsember 2018
ehitustööde teostaja: Pameron AS
suurus: 4300 m2

HAMMERJACKI MEESTE ÄRIFILOSOOFIA

• Kui mingi jama kestab üle kahe kuu, siis tuleb see ära
lõpetada (kehtib kõige – äri, suhete, jne kohta).
• Probleemiga ei ole mõtet tegeleda, kui probleemi ei ole.
• Kui ettevõttel ajalugu ei ole ja edu pole ka veel tulnud,
siis on kolm valikut, läbi mille end müüa: surm, seks või
nali (loe ettevõtte humoorikalt väljamõeldud legendi
www. hammerjack.eu).

ma kontor, aga kuna oma
tarbeks ehitatakse välja
ka 40-kohaline koolituste
saal, siis seegi on väljapoole kasutamiseks mõeldud.
„Tahab korteriühistu koosolekut pidada või autokool
tunde läbi viia,“ toob Ingerainen näiteks.
Kolmandale
korrusele on planeeritud kaks
250 m 2 suurust renditavat kontoripinda, mida on
suurema rentniku korral

võimalik ka ühendada.
Meestele teadaolevalt ei
ole Laagri keskuses vaba
ja kaasaegset kontoripinda
olemaski ning nad usuvad,
et sellele võiks tahtjaid olla
küll, seda enam, et need
saaks vastavalt soovidele
spetsiaalselt ka välja ehitada. Nende kolme korruse
taha jääb siis laoosa, mis
on muide paberivaba ja intelligentselt tehnoloogia ja
robotikeskne.

Foto: Elron

Valminud on järgmise nelja aasta teehoiu kava,
mille järgi investeeritakse 2018. aastal vallaeelavest
1,16 milj eurot, aga kaasatud on ka euroraha ja on
koostööprojekte maanteeametiga.

Sauevallakas sõidab rongiga
soodsamalt
Saue vald püüab igati soodustada
ühistranspordi kasutamist, et pidurdada autostumist ning propageerida rohelisi liikumisviise. Neile põhimõtetele
toetudes on kehtestatud ühistranspordi kasutajatele mitmeid soodustusi.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

S

aue valla elanikele on
Elroni rongides sõit
soodsam
Saue valla elanikud on juba
mitu aastat saanud Elroni
rongides soodsamalt sõita.
2017. aasta septembrist said
soodsamalt rongis sõita ka
Saue linna, Kernu ja Nissi
valla elanikud. See võimalus jätkub ka 2018. aastal.
Kuidas siis soodsamalt
sõita saab?
Saue valla elanikud saavad
Elroni rongis sõita tasuta
II hinnatsoonis ehk tasuta
pääseb Saue linna jaamast
Laagri jaama ja vastupidi.
Olgu öeldud, et Laagri jaamast saavad 65-aastased ja
vanemad tasuta edasi kasutada Tallinna ühistranspor-

ti ning sõita erinevatesse
Tallinna piirkondadesse nii
busside kui rongiga.
Kui sõit viib Elroni II
tsoonist kaugemale, maksab pilet Saue valla elanikele alati ühe tsooni võrra
vähem. Näiteks sõites nelja
tsooni jagu Kibunast või
Riisiperest
Tallinnasse,
tuleb maksta ainult kolme
tsooni hinda, sõites aga
Laagri jaamast (I tsoon)
Paldiskisse (IV tsoon) tuleb maksta kolme tsooni
hind. Peab meeles pidama,
et soodustust saab ainult
siis, kui sõit algab II tsoonis
või läbib teist hinnatsooni.
Ehk siis Keilast Paldiskisse
või Riisiperest Keilasse viiv
sõit soodsam ei ole.
Soodsa sõidu nautimiseks on vaja 3 kaarti:
ID-kaart, roheline ühiskaart ja Elroni kaart. Neist

Elroni kaart on vajalik ainult siis, kui on plaan osta
rongis pilet. Kui pilet on
soetatud ühiskaardile, siis
pole Elroni kaardi omamine
vajalik, vaid piisab ühis- ja
ID-kaardist.
Alljärgnevalt
mõned
korduma kippuvad küsimused ja vastused neile.

nevalt laetud piisav summa
raha.

Kuidas osta soodsamat
perioodipiletit?
Soodsama
perioodipileti
soetamiseks tuleb minna
lehele www.pilet.ee ning
logida sisse. Saue valla elanikule kehtivaid piletihindu
näete tulbas „Hind Saue
valla elanikule“ alt. Valides
teile sobiva perioodipileti
ning sisestades isikukoodi
või isikustatud ühiskaardi
numbri, arvutab süsteem
automaatselt teile soodsama hinna. NB! Soodsamat
hinda näitab süsteem alles
siis, kui olete sisestanud
isikukoodi või ühiskaardi
numbri ja vajutanud nuppu
„Maksma“.

Kui ma sõidan ainult II
tsooni piires, kas mul siis
peab olema ka Elroni
kaart?
Ei. Ainult II tsooni piires
tasuta sõitmisel pole Elroni
kaarti vaja, kuna pileti eest
tasuda ei tule.

Kuidas osta soodsamat piletit Elroni rongis?
Elroni rongis soodsama pileti soetamiseks peab teil
olema lisaks ID-kaardile
ja ühiskaardile ka Elroni
kaart, kuhu peab olema eel-

Kas rongis saab tasuda pileti eest sularahas?
Ei. Rongis Saue valla elanikule mõeldud pileteid sularaha eest osta ei saa. Osta
saab Elroni kaardile laetud
raha eest.

Kui mul on perioodipilet,
kas mul peab siis olema
kaasas ka Elroni kaart?
Ei. Kui olete ostnud pilet.ee
süsteemist perioodipileti,
pole Elroni kaardi omamine
ega kaasas kandmine vajalik.
Kui mul on e-õpilaspilet,
mis kehtib ühiskaardina,
kas võin seda rongis kasutada ühiskaardi asemel?
Jah, Elroni rongis võib
ühiskaardi asemel kasutada ühiskaardi funktsiooni
omavat e-õpilaspiletit. Ka
e-õpilaspilet või ISIC-kaart
peavad olema isikustatud.

Soodustused vallaelanikke
teenindavas bussitranspordis
Lisaks raudteetranspordile on ühendvallas soodsamad või osadele sihtgruppidele tasuta sõiduvõimalused ka
mõnel bussiliinil.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja
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allinn-Saue bussiliinil nr 191 kehtivad
sõidu soodu st u se d
Saue valla põhikoolide,
gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste (v. a keskhariduse baasil kutse omandajad)
õpilastele, pensionäridele ja
töövõimetuspensionäridele,

keskmise ja raske puudega
16-aastastele ja vanematele
isikutele, kõrgkooli üliõpilastele vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud) ning
kolme ja enama alaealise
lapsega vanematele. Üliõpilastele ning kolme- ja enama alaealisega lapse vanematele kehtib sooduspilet,
teisele siin nimetatutele on
sõit tasuta.

Sõidusoodustuse tõendamiseks
peab
olema
kaasas isikut tõendav dokument ja isikustatud ühiskaart, õpilastel elektrooniline õpilaspilet, üliõpilastel
üliõpilaspilet või muu pilet.
ee lehel isikustatud kaart,
mis sisuliselt toimib nagu
ühiskaart. Sooduspileti hinnaks on 1,10 eurot, täispileti
hinnaks 1,60 eurot.
Saue valla siseliinid
Saue valla õpilasi ja täiskasvanuid teenindavad S
ja Ä tähisega liinid. Saue
valla elanikele on sõit liinidel tasuta. Sõiduõiguse
annab isikustatud ühiskaart
või ühiskaardi funktsiooni
omav õpilaspilet.

Mida toob tulevik?
Tulenevalt haldusreformist
on Vabariigi Valitsus näinud ette vajaduse siduda
haldusreformis
osalenud
valdade
ühistranspordi
ühenduste
parandamise
halduskeskusega. Seega on
oodata tõenäolisest sügisest
uusi ühistranspordiühendusi ka Saue valda. Samuti
peaks suveks selgeks saama, mis saab paljulubatud
tasuta ühistranspordist ja
kuidas see igapäevaelus
realiseerub.
Võimalik, et septembrist muutub Elroni rongides
Saue valla elanikele sõit
veelgi soodsamaks ning terves Saue vallas saavad elanikud tasuta sõita.

2018. aastal on kavas:
• endise Saue valla teed: Altküla tee ja Tuula tee (koolibussi marsruudi toetuseks), Koppelmaa AÜ teed, Laagri kooli uus
parkla ja vana parkla uus ülekate, olemasolevate katete pindamised;
• endise Kernu valla teed: Hingu tee ja Magaski tee (koolibussi
marsruudi toetuseks), Kuuse tee ja Härgesoo tee, olemasolevate
katete pindamised;
• endise Nissi valla teed: Turba lasteaia parkla ja bussipeatus,
olemasolevate katete pindamised;
• Saue linna tänavad: Kakao, Kasesalu (ettevõtluse arendamise
meede), olemasolevate katete pindamised.
Kergteede ehitused 2018. aastal
Euroopa Regionaalarengufondi toel Kotka tee ja Alliku-Laagri-Hüüru tee (Karutiigi) jalgrattatee ehitus, Veskitammi tänava
raudtee aluse tunneli ehitus, koostöös maanteeametiga Selverit
ühendava Veskitammi tunneli ehitus ning Maanteeameti poolt
ka Pärnu mnt (Nõlvaku piirkonna) aluse tunneli ehitus.
Lisaks valla rahastusel Turbas Jaama tänava jalgrattatee
ehitus, Kooli tänava jalgrattatee ehitus Laagris, Voore tee jalgrattatee ehitus Koppelmaal, Välja tee uue raudteeületuskoha ja
jalgrattatee ehitus.
ENDISE SAUE VALLA TEED JA JALGRATTATEED
Tammetalu tee, Karu tn,
Jänese tn, Ilvese tn, Põdra tn,
Altküla tee, Tuula tee

kuum PIN mustkatte ehitus

Sõeru tee (ohvriallikas)

kruuskattega tee ehitus

Laagri kooli parklad

parkla ehitus ja uus a/b kiht

Veskitammi tänava raudteealune kergliiklustunnel*,
Veskitammi tänava lisatunnel*

tunneli ehitus

Kooli tn, Voore tee

asfaltkattega jalgrattatee

Välja tee + uue raudtee
ületuskoha ehitus

asfaltkattega jalgrattatee

Kotka tee ja Alliku-Laagri-Hüüru tee (Karutiigi) jalgrattatee
**

asfaltkate ja osaline valgustus

SAUE LINNA TEED
Kakao tn

kuum PIN mustkatte ehitus

Kasesalu tn

Tänava rek koos trassidega
***

ENDISE NISSI VALLA TEED JA JALGRATTATEED
Turba Lasteaia parkla

parkla ehitus

Turba bussipaviljon

paviljoni ehitus

Jaama tn

asfaltkattega jalgrattatee

ENDISED KERNU VALLA TEED
Magaski tee, Hingu tee, Kuuse
tee, Härgesoo tee

kuum PIN mustkatte ehitus

* koostöös maanteeametiga
** Euroopa Regionaalarengufondi toel
***omaosalus ettevõtluse taotluses
Ka on korraldamisel uued kruusateede ja mustkatete hoolduse hanked, sh tänavate märgpuhastus, liiklusmärkide ostmine, paigaldus ja hooldus. Kruusateede ja mustkatete hooldushangete järgselt hinnatakse kevadel teede seisukorda ning
kavandatakse tegevused, mille käigus valitakse välja ka põhjalikumaid hooldetegevusi vajavad objektid, kus eemaldatakse üleliigset teepeenart, veetakse juurde kruusa vms. Edaspidi hakkab
valla teid haldama kaks teedespetsialisti ning hoolde eesmärgiks on kõikjal vallas teede seisundi parendamine ja hooldustegevuste ühtlustamine ning need tegevused toetavad pikaajalises plaanis seda, et teeservad oleks korras, vesi ei lagundaks
teed ja ühe kilomeetri hooldekulu oleks (samal tasemel hooldetegevustega) langevas trendis.
INDREK BRANDMEISTER
teedespetsialist
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Tee-ehituse prioriteediks
on koolibussi teede
parendamine
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Saue valla 2018. aasta eelarve
Eelmise aasta 24. oktoobril sündis Saue
valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue
linna ühinemise tulemusel uus Saue
vald. Seekord koostame esmakordselt
ka ühise eelarve. 2018. aasta eelarvet
aitab koostada endise Saue valla finantsjuht Margus Randma. Volikogule
esitatakse Saue valla 2018. aasta eelarve
plaan kogumahus 32,5 miljonit eurot.
Eelarve keskmes on sauevallakatele
parema elukeskkonna loomine, hariduse ja kultuuri väärtustamine. Kavas
on ühtlustada Saue valla töötajate ja
teenistujate töötasusid.
MART MARTINSON
finantsjuht

S

aue valla eelarve kujuneb maksutuludest,
kaupade ja teenuste
müügist, lõivudest, vara
tuludest, toetustest ja muudest tuludest. Riik eraldab
omavalitsuse
eelarvesse
osa selle omavalitsuse territooriumil elavate inimeste
tulumaksust ning haldusterritooriumi maksustatavalt
maalt kogutava maamaksu.
Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arvu
muutus, mis Saue vallas on
jätkuvalt kasvav. Ühinenud
Saue vallas on ligi 22 000
elanikku, neist pea 10 000
on maksumaksjat.
Eelarve on koostatud
tekkepõhisel printsiibil, mis
tähendab, et selles kajastatakse tehingud vastavalt
nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende
eest raha laekub või välja
makstakse.
Võrdlusandmed eelneva
aastaga on saadud varasema
nelja omavalitsuse summana.
Tulud kasvavad
R a ha ndusm i n isteer iu m i
prognoosi kohaselt kasvab
majandus 2018. aastal 3,3%.
Võrreldes möödunud aastaga kasvavad tulud 11% ehk
32,5 miljoni euroni. Põhitegevuse tulud kasvavad ka
seetõttu, et haldusreformiga
seoses suurendab riik omavalitsuste tulubaasi. Toetusfondis sisalduvad peamiselt
riigieelarvest eraldatavad
rahad õpetajate palgakulu
osaliseks katmiseks, samuti
muud sihtotstarbeliselt antavad rahad.
Kulude kasv on väiksem
Kulude kogumaht on 28,3
miljonit eurot, mis eelneva
aastaga võrreldes kasvab
5%. Juba ühinemise esimesel aasta planeerime kokkuhoidu vallitsemiskulude
arvelt.
• üldvalitsemise kokkuhoid
19%
• riigikaitse ja avaliku korra
kulude kasv 52%
• majanduskulude kasv 21%
•
keskkonnakaitsekulude
kasv 9%

SAUE VALLA 2018 EELARVE TULUDE JAGUNEMINE
Muud tulud
1%

Toetused
23%

Kaupade ja teenuste
müük
7%

Maksutulud
69%

• elamu-ja kommunaalmajanduskulude kasv 4%
• tervishoiukulude kasv
1,5%
• vaba aja ja kultuuri kulud
jäid võrreldes eelmise aastaga samaks
• hariduskulude kasv 8%
• sotsiaalse kaitse kulude
kasv 10%

SAUE VALLA 2018 EELARVE KULUDE JAGUNEMINE
SOTSIAALNE KAITSE
9%

AVALIK KORD JA JULGEOLEK
0%
MAJANDUS
7%
KESKKONNAKAITSE
3%

Saue vald panustab enim
jätkuvalt haridusse ja noorsootöösse. Tegemist on kõige suurema põhitegevuse
kulu valdkonnaga. Lasteaiaja koolikohtade osas tehakse
koostööd naaberomavalitsustega, eelkõige Tallinna
linnaga. Olulisel kohal on
jätkuvalt koostöö erasektoriga, seda nii alus-, üldkeskkui ka huvihariduse osas.
Tulem
Saue valla eelarve tulude
ja kulude vaheks ehk põhitegevuse tulemiks on 2018.
aastal planeeritud ligi 4,2
miljonit eurot, mis moodustab 13% valla eelarvetulude mahust. Eelolevas
menetlusprotsessis esitatavate muudatusettepanekutega võib see mõnevõrra väheneda. Üldisem strateegiline
eesmärk on, et tulem ei langeks alla 10% ning ideaalis
ulatuks vähemalt 16% eelarve tuludest, mis võimaldab
maksimeerida valla investeerimipotentsiaali läbi laenukapitali kaasamise.
Investeeringuteks on planeeritud 13,6 miljonit eurot, mille katteallikateks on
põhitegevuse tulem, struktuurfondide toetused ning
laenud. Saue vallavalitsuse
netovõlakoormus seisuga
31.12.2018 planeeritult pea
14,8 mijonit. 2018. aastal
on plaanis võtta täiendavaid
laene ligikaudu 1,4 miljoni ulatuses. Saue valla võla
ülempiiriks on 21 miljonit
eurot. Investeeringutes näeme veel suuresti eelnevate
perioodide märke – suuremad investeeringud tulevad
kaasa Saue valla ja linna varem ettevalmistatud portfellist. Samas püütakse silmas
pidada ka regionaalset tasakaalu ning väiksemaid ning
kiiremini ellu viidavaid investeeringuid suunatakse ka

RIIGIKAITSE
0%

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
9%

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
2%
TERVISHOID
0%
VABAAEG JA KULTUUR
7%

HARIDUS
63%

2018 INVESTEERINGUTE JAGUNEMINE
SOTSIAALNE KAITSE
8%

VALITSUSSEKTOR
1%

MAJANDUS
11%

KESKKONNAKAITSE
7%
ELAMU- JA
KOMMUNAALMAJANDUS
3%

TERVISHOID
12%

HARIDUS
51%

teistesse piirkondasse, esmajärjekorras teedesse ja tänavatesse, aga ka haridusse
(nt Laitse lasteaia lisarühma
ehitus, Turba kooli staadioni rekonstrueerimine) ning
alustatakse suuremahulisemate projekteerimistöödega
(eelkõige ÜVK-rajatised).
Üks Saue valla eesmärke

VABAAEG JA KULTUUR
7%
on investeerida avalike hoonete energiatõhususse.
Suurimad
investeeringud:
• ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
350 000 eurot;
• Laagri tervisekeskus 1,7
miljonit eurot;

• Ääsmäe külakeskuse
700 000 eurot;
• Midrimaa lasteaia fassaadi
soojustamine 400 000 eurot;
• Saue linna koolispordihall
5 miljonit eurot;
• Laagri munitsipaalelamu 1
miljon eurot.
Kuna koostame ühendvalla eelarvet esmakord-

selt, teevad nii volikogu
komisjonid kui vallavalitsus kindlasti täpsustavaid
eelarve muudatuse ettepanekuid.
Kokkuvõttes
saavad
sauevallakad positiivse tulemiga eelarve, millega on
hea edasi minna ja mille
täitmisest saavad kasu kõik.
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Lõppenud 2017. aasta oli edukas nii
suurte investeeringute kui mahukate
projektide poolest. Paljud toetusmeetmetest rahastatud ettevõtmised said
lõpetatud ja uued koguvad hoogu.
Suuremad investeeringud läksid peamiselt teede ja hoonete ehitusse ning
veemajandusprojektidesse, aga väiksemaid summasid on jagunud ka külaelu
arendamiseks.
KATI OOLO
arendusprojektide juht

2017.

aastal lõppenud...
Edukalt jõudis lõpuni kolm
mahukat raudteepeatustega
seotud projekti. Saue linna,
Urda ja Valingu peatustesse
rajati mitme aasta jooksul
uued parklad, rattaparklad,
ligipääsuteed ning Saue ja
Urda peatustesse paigaldati
uued infoekraanid. Projektide eesmärgiks on teha rongiga liikumine võimalikult
mugavaks ning vähendada
autostumist. Seda eesmärki
toetab ka Saue valla elanikele soodsama rongisõidu
tagamine. Projekte rahastati
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ning projektideks
olid „Urda raudteepeatuse
erinevate ühendusvõimaluste integreerimine“ (ühisprojekt Saku vallaga, toetussumma 592 517 eurot),
„Valingu
raudteepeatuse
juures erinevate liikumisviiside integreerimine“ (toetussumma 267 993 eurot) ja
„Saue linna Tõkke tn 1 „Pargi ja reisi“ parkla rajamine“
(toetussumma 228 742 eurot). Projektide elluviimiseks viidi läbi 27 erinevat
hankemenetlust ning investeeringu kogumaksumus oli
pea 1,5 miljonit eurot.
Edukas oli aasta ka
sotsiaalse infrastruktuuri
arendamise vaatevinklist.
Valmis Ääsmäe kooli uus
õppekorpus koos uue staadioniga (ehituse maksumus
ca 2 mln eurot), Laagri lasteaia uus korpus (ehituse
maksumus ca 2,1 mln, millest toetussumma ca 1 mln)
ning Saue Midrimaa lasteaia väikerühm (ehituse
maksumus ca 225 000 eurot, millest toetussumma
ca 200 000 eurot). Laagri
lasteaia ja Saue Midrimaa
lasteaia ehitustöid kaasrahastati Euroopa Liidu regionaalarengufondi linnalise
piirkonna arendamise meetmest.
Rõõmustamiseks
on
põhjust ka rattaga ja jalgsi
liiklejatel ning tervisespordi harrastajatel. 2017. aastal
valmisid Laagri-Harku 2,65
km pikkune kergtee, sh kaks

parklat (ehituse maksumus
ca 600 000 eurot, toetusesumma 544 377 eurot) ning
1,5 km pikkune Vanamõisa külas kulgev Suurevälja
kergliiklustee (ehituse maksumus ca 300 000, toetus
254 997 eurot). Nimetatud
ehitustöid kaasrahastati samuti Euroopa Liidu regionaalarengu fondi linnalise
piirkonna arendamise meetmest. Lisaks valmisid 2017.
aastal veel Vatsla kergliiklustee, Jõgisoo rippsild ning
mitmed kruusatee lõigud
said mustkatte.
Mainimist väärib ka see,
et Tallinna linn sai eelmainitud meetmest toetust ja ehitas 2017. aastal välja kergtee
lõigu Tähetorni tänavalt Järvekalda tee fooriristmikuni.
Seega tekkis Laagri/Alliku
piirkonna
sauevallakatel
mugav ühendus Tallinna
linna Hiiu ja Harku kergteede võrgustikuga.
Väiksematest objektidest sai eelmisel aastal vahetatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi
kaasabil Laagris asuva Tuleviku lasteaia katus ning
renoveeritud Saue linna
keskuse park EV 100 juubeliaasta lipuväljakute väljaarendamise toetuse kaasabil.
Ilma välistoetuseta valmis
Laagris Teemanti park ning
viimase lihvi sai Jõekääru
park Tauno Kangro skulptuuriga „Suur saak“.
Suurematest veemajandusprojektidest
valmisid
KIK-i toel Kiia ja Valingu ning peagi alustatakse
Alliku ja Tuula veevärgi
rekonstrueerimist.
Stabiilsema hinnaga toasooja
ja madalamad küttearved
Laagri piirkonna inimestele
tõi energiaettevõtte Adven
Eesti rajatud hakkepuidul
töötav kaasaegne ning keskkonnasõbralik katlamaja,
mille sarnast planeeritakse
järgneval aastal ka Saue linna territooriumile.
Jätkuvad projektid...
Suurematest investeeringutest on töös Laagri ja Saue
linna tervisekeskuste ehitamine. Neid ehitusi kaasrahstatakse regionaalarengu fondi tervisekeskuste

infrastruktuuri arendamise meetmest ning plaanide kohaselt avatakse uued
keskused 2018. aasta teises
pooles. Uued hooned parandavad oluliselt kahe piirkonna tervishoiuteenuste kvaliteeti ning võimalusi, näiteks
hakatakse mõlemas keskuses pakkuma ämmaemanda
ja füsioterapeudi teenuseid.
Kokku on kahe objekti investeeringu maht ca 3 miljonit eurot, millest välistoetus on 1,4 miljonit.
Laagri piirkonna ja ka
ülejäänud Saue valla elanikele saab 2018. aastal üheks
kõige
silmatorkavamaks
projektiks olema Maanteeameti rekonstrueeritav Pärnu
maantee Vana-Pääskülast
Saue linnani. Kõik liiklejad peavad varuma kannatust kuni 2019. aastani, mil
peaks uuendatud teelõik
valmis saama, liiklemine
muutub peale ehitustöid
kindlasti kiiremaks ja ohutumaks. Muuhulgas rajatakse selle projekti käigus
Saue valla kaasrahastusega
Laagri alevikus Nõlvaku ja
keskuse vaheline jalakäijate
raudtee- ning Maanteeameti rahastusel maanteealune
tunnel, sh lahendatakse ära
ka kergliiklejate ligipääs
uude Tallinna piiril asuvasse Selverisse.
Euroopa Liidu regionaalarengu fondi linnalise
piirkonna arendamise meetmest kaasrahastatakse veel
ka Alliku küla Koru-Kotka
kergliiklustee ehitust (toetussumma 306 000 eurot),
Saue linna sisese kergtee
rajamist (välisfinantseering
ca 226 000 eurot) ning suurematest projektidest veel
Koru lasteaed-kooli ehitust
uue Veskimöldre arenduse
piirkonda Alliku külas (lasteaia osa eurotoetuse suurus
ca 910 000 eurot).
Lisaks uute lasteaedade ehitusele on toetust saadud ka heitmekaubanduse
kauplemissüsteemi (nn CO2
müügist laekuv raha) tulu
meetmest vanemate lasteaiahoonete
renoveerimiseks, et muuta need energiatõhusamaks ning parendada
laste igapäevaseid olmetingimusi. Toetuse maht kokku
on pea 750 000 eurot. 2018.
aastal peaks nende rahade
abil rekonstrueerimistööd
algama Ääsmäe lasteaias ja
Saue Midrimaa lasteaias.
2018. aastal on kavas
rajada kergliiklustee Välja
tee äärde, kuna üha tiheneva
asustuse tõttu on vaja tagada liiklejate ohutus. Kindlasti on kavas jätkata teede
mustkatte alla viimist kogu
vallas.
Väiksemahulistest välistoetusega kaetud projektidest võiks välja tuua veel
endise Saue valla tänavavalgustuse renoveerimise
(Laagri alevikus, Vanamõisa, Jõgisoo, Valingu ja Alli-
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Projektirahade investeeringud
eile-täna-homme
Pooleli olevad välisfinantseeringu toetustega projektid:
projekti
maksumus
eurodes
koos käibemaksuga

PROJEKT

välistoetus
eurodes

valmimise
aeg

RAHANDUSMINISTEERIUM
Saue linna esmatasandi tervisekeskus

1 200 000

688 000

2019 talv

Laagri esmatasandi tervisekeskus

1 982 000

690 000

2018 sügis

Laagri lasteaia juurdeehitus

2 150 000

1 062 500

2018 kevad

Raudteetunneli ehitus (Veskitammi / Pärnu
mnt ristmik)

380 000

156 400

2019 talv

Alliku küla Kotka/Koru kergliiklustee ehitus

430 000

306 000

2018 sügis

4 500 000

910 000

2019 sügis

Saue linna sisene (Sauepargi) kergliiklustee

266 000

220 000

2019 talv

Saue linna Keila mnt äärne kergliiklustee

388 000

330 000

2019-2020

Laagri lipuväljaku ehitus

89 000

29 000

2018 suvi

Midrimaa lasteaia rek (CO2 meede)

930 000

490 000

2019 sügis

Ääsmäe lasteaia rek (CO2 meede)

590 000

250 000

2019 sügis

Endise Saue valla tänavalgustuse rek (Laagri,
Vanamõisa, Jõgisoo, Valingu, Alliku)

118 000

41 000

2018 kevad

14 523 000

5 172 900

EAS

Koru lasteaed-kooli ehitus

KIK

Taotluste/hinnangute ootel välisfinantseeringuga projektid:
PROJEKT (SH RAKENDUSÜKSUS)

projekti
maksumus
eurodes
koos käibemaksuga

Laagri üürielamu ehitus (Kredex)

1 600 000

633 000

2019 sügis

Ääsmäe kooli ehitus + rek (Innove)

3 300 000

2 800 000

2020

Valla tänavavalgustustaristu rek (KIK)

500 000

300 000

2019

Tuleviku lasteaia fassaad (EAS)

150 000

110 000

2018

ku külades), kus toetuse abil
vahetatakse paljud kõrge
energiatarbega valgusliinid
kuluefektiivsema LED-tehnoloogia vastu. Lisaks valmib 2018. aasta maikuuks
EV 100 projektide raames
Laagri aleviku lipuväljak
koos efektse valgus- ja haljastuslahendusega ning ilma
välisvahenditeta lõpetatakse
2017. aastal alustatud Laagri
Redise pargi ehitus.
Tulevikuplaanid...
Ettevalmistusi on tehtud
juba ka järgmiste toetusrahade taotlemiseks. Nii on
plaanis peagi avatavasse
ühtekuuluvusfondi
energiatõhususe
programmi
meetmesse esitada valla tänavavalgustustaristu erinevate liinide renoveerimise
projekt, investeeringu maht
pea 500 000 eurot ning regionaalsete investeeringutoetuste programmi Tuleviku lasteaia ohtliku fassaadi
renoveerimise projekt.
Tagasiside ootel on Kredexi kohalikele omavalitsustele mõeldud elamufondi

arendamise projekt „Laagri
aleviku üürielamu ehitus“,
mille toetuse saamisel rajatakse Laagri alevikku Kuuse tänava vana katlamaja
asemele mobiilse töötaja
sihtgrupile mõeldud üürielamu. Lisaks ootab vallavalitsus vastust ka Innove
põhikoolivõrgu korrastamise meetme projektile, millega osaliselt finantseerida
juba alustatud Ääsmäe kooli
rekonstrueerimis- ja ehitustöid.
EAS-i linnalise meetme
tegevuskavas on kajastatud
ja projekti põhitaotluse ootel veel ka Keila maantee
äärse kergliiklustee rajamine, mille elluviimise aeg
sõltub Maanteeameti Keila
maantee rekonstrueerimise
plaanidest (eeldatav ehitus
2020. aastal).
Lisaks juba kirjeldatule
alustatakse 2018. aastal kaua
oodatud Saue spordihoone
ehitust (valmimine 2020) ja
näiteks ka uue ühendavalla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamist, millega planeeritakse

välistoetus
eurodes

valmimise
aeg

suuremaid investeeringuid
Turba, Laitse ja Ruila piirkonda. Arutluse all on Turba
staadioni rekonstrueerimine
ja uute kaasaegsete munitsipaalelamispindade rajamine
ning Laitse lasteaia lisarühma ehitus, Riisipere lasteaia
tühjana seisvale osale rakenduse leidmine ning tühjalt
seisvate lagunenud ohtlike
hoonete edasine käekäik.
Kergliiklusteedest suuremad plaanid on Turba ja
Riisipere keskustega. Kindlasti panustatakse lähiaastatel oluliselt avaliku ruumi
korrastamisse ja veekogude
puhastusse, sealjuures kasutame ära kõikvõimalikke
toetusmeetmeid, et finantseeringuid juurde saada.
Toetusvahendeid otsitakse
näiteks ka Turba lasteaia
soojustamisele ning Riisipere lasteaia tehnilise seisundi
ja suurte üldpindade probleemi lahendamiseks. Kas
kõik plaanid ka päriselt juba
2018. aastal realiseeruvad
või vähemalt algavad, näitab aeg.

Foto: Saue noortekeskuse arhiiv

Saue noortekeskuse juhitud matkaprojekt valiti aasta parimaks noorteteoks
Saue noortekeskusest pärit matkaprojekt, milles osales kokku pea kaks tuhat
noort, pärjati jaanuari lõpus valdkonna
aasta teoks ja idee autori Üllari nimetas
Eesti matkaliit 2017. aasta matkategelaseks. Korraldajad tõdevad, et tegemist
oli nende karjääri vast ehk kõige keerulisema ettevõtmisega.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

„E

V100: kas hundil on pojad või
kutsikad?“ oli
küll Avatud Noortekeskuste Ühenduse üle-eestiline matkaprojekt, aga idee
sündis Saue noortekeskuse
noortejuhi Üllar Põllu peas.
Mõte ise oli lihtne – teha
Eesti vabariigile sünnipäevakingitus, mis laiendab
noorte silmaringi ja nõuab
samal ajal ka pingutamist.
Eesmärk oli läbida kaks
RMK matkarada, kokku
üle tuhande kilomeetri ja
seda nii, et iga noortekeskus matkab rajal jõukohase
jupikese ja igaühe väikese
panuse tulemusel läbitakse
mõlemad rajad.
Matkadel käidi 2017.
aasta kevadest sügiseni,
toimus mitu kohtumist
RMK loodusmajades, matkati ühiselt, ööbiti telkides
ja noortekeskustes. Saadi
aimu noorsootöö võimalustest üle Eesti. Infot juba toi-

munud matkade kohta sai
jälgida matkaradade kaardil. Seda Eesti ANK kodulehel asuvat kaardilinki on
praeguseks vaadatud juba
peaaegu 6000 korda.
Üllari hinnangul said
noorsootöötajad vajaliku
grupi juhtimise ja matka
planeerimise
kogemuse.
„Alati ei peagi olema „aktiivselt“ tegevuses, taustajõud on samuti väga tähtsad.
Sain oma matkagruppidega
ööbida Emmaste, Valjala,
Orissaare, Tabivere, Ahja
ja Veriora noortekeskustes.
Kõige pikem matk toimus
suvel – seitse päeva ja 360
kilomeetrit
jalgratastel.
Kõige ekstreemsem matk
oli jalgratastega oktoobri
lõpus. Ärkasime hommikul
külmas metsaonnis üles ja
... öösel oli lumi maha sadanud,“ meenutab mees meeldejäävamaid seiku.
Projekti
koordineeris
Saue noortekeskuse juhataja Kristi Paas, kes nentis,
et alguses oldi hirmulgi,
et ei jätku raha projekti el-

Saue noored oma kõige pikemal - 7-päevasel matkal Hiiumaalt Saaremaale
Foto: Haridus- ja teadusministeerium
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Haridus- ja teadusministeeriumi noorsootöötajate tunnustusürituse pärjatud

luviimiseks. Toetasid küll
KÜSK, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti
Noorsootöö Keskus, kuid

suurema osa rahast pidid
noortekeskused ise leidma.
„Ja meie suureks üllatuseks
nad seda ka tegid! Kui see

meile kohale jõudis, siis
läks kõik palju lihtsamaks,“
meenutab Kristi.
Ühel hetkel hakkas tun-

duma, et tegemist on ikkagi
võimatu missiooniga – logistika kujunes keeruliseks,
kommunikatsioon lonkas
mõlemat jalga. Noortekeskused unustasid mõnikord
organiseerijatele
teada
anda, kuhu plaanitakse
minna, kus juba käidud ja
korraldusgrupp ei teadnud
täpselt, kellelt küsida ka.
Aga mida lähemale lõpule,
seda suuremad imed hakkasid juhtuma. Noortekeskused ise küsisid, kas võib
veel matkale minna ja neid
suunati läbimata rajalõikudele, kutsuti appi konkreetseid noortekeskusi ja tehti
suunatud pakkumisi.
Kokku toimus 213 matkapäeva, osales 1932 inimest 104 noortekeskusest
ja läbiti kokku 3333 kilomeetrit, sest matkates oli
vaja ka rajale saada ja sealt
ära minna.
Selle töö tulemusena
on Saue noortekeskusest
initsieeritud projekt saanud laialdast tunnustust:
haridus- ja teadusminister
kroonis selle noortevaldkonna aasta teoks ja Eesti matkaliit pärgas Üllari
2017. aasta matkategelase
tiitliga.
„Võime täie tõsidusega
öelda, et see oli meie senise
karjääri kõige keerulisema
teostusega projekt ja me
saime sellega hakkama. Ka
aastakümnete pärast saame
me tänasele tagasi vaadata
ja öelda – me andsime oma
panuse Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva tähistamisse,“
rõõmustab Kristi.

Laagri lasteaed kõnnib 50. verstaposti
poole uue ilusa välimusega
Tegelikult peeti jaanuaris siiski lasteaia
49. sünnipäeva, aga poolesaja poole on
sammud juba tehtud. Külaliste kokku
kutsumiseks oli põhjust ju rohkemgi –
taheti torditüki kõrvale natuke uhkustada möödunud aasta lõpul valminud
uue majatiiva värske olemisega.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

L

asteaia oma pere näitas rõõmuga valdusi,
kirjeldades maja kui
ilusat 49-aastast prouat, kes
on haritud, töökas, loominguline ja kahe jalaga maas.
Tal on suured lapsed, juba
isegi hulk lapselapsi. Ta on
väga loov, genereerib ideid,
sehkendab ja sebib päevad

läbi. Nagu naised ikka on
ta ilus ja hoolitseb enda eest
väga. Tõele au andes on
ta olnud juba sündimisest
saadik väga ilus, aga nüüd,
49-aastaselt, võttis kätte ja
läks ilulõikusele. Mitte mingile pisiopile, mingile Botoxi-süstile, vaid ikka täiesti
põhjalikule. Nii põhjalikule,
et teda on isegi raske ära
tunda. Täna on ta ilusam kui
kunagi varem: uus ja uhkem

välimus, värvilisem ja kaasaegsem. Aga operatsiooni
valud-vaevad annavad tunda. On olnud mitmeid hästi
kibedaid pisaraid, aga neid
ta välja ei näita, vaid nutab
õhtuti patja. Samas on ta ise
ka hämmingus oma ilust ja
valust ning ta elab alles rolli
sisse. Kõige enam rõõmustab
teda see, et lapsed, vanemad
ja töötajad on ta uue olemise
omaks võtnud.
Maailm muutub peadpööritava kiirusega ja on nii
hea, et mõned maamärgid
püsivad. Nagu iseenesestmõistetavalt. Laagri lasteaed on üks selline maamärk
Saue vallas. See oli olemas
enne Google’it, enne masu,
enne veel, kui maailm hakkas hulluks minema. Kõik
selle üleelanuna on püütud
jääda rahulikuks ja toimetada omas rütmis edasi. Mis ei
tähenda sugugi, et vahel vinti üle ei keerataks.

Kes on kes majas?

Kernu vallamaja on tänaseks nime
muutnud ja teda kutsutakse ametlikus
kõnepruugis Haiba halduskeskuseks,
aga vormist sõltumata on sisu ikka
sama. Vallaelanikud on oodatud oma
muredega pöörduma ja rõõmegi jagama.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S

es endises Haiba rüütlimõisa hoones, mille ajalugu ulatub 17.
sajandisse, on uuemal ajal
juba aastakümneid ametiasju aetud. Siin on olnud
sovhoosikeskus, kolhoosikontor, pangasaal ja Kernu
vallamaja. Aga veel tänagi
on majas säilinud mõisalikku tunnet, alustades kasvõi
sisenemisest puitnikerdustega verandalt. Ja ka ametiasju saab ses majas ajada
endiselt, hoolimata sellest,
et Kernu valda enam iseseisvalt olemas ei ole.
Neile sauevallakatele,
kes Kernu piirkonnaga niiväga kursis ei ole, siis Haiba
on üks Saue ühendvalla küladest, umbes Pärnu maanteelt 30. kilomeetrilt sisse
keerates paar kilomeetrit
edasi. Elanikke on 300 tuuri, küla keskel on seesama
halduskeskus, rahvamaja,
lasteaed ja lastekodu. Mõned korrusmajad ja siis laiguti nelja-viiese kogumina
eramajad ning üks läbiv
peatänav küla keskel.
Haiba
halduskeskust
juhatab Eva Puusta, kes on
varsti veerand sajandit sessamas majas töötanud ja kes
on ise ka põline kernukas.
Majas töötab kokku seitse
inimest, see on küll poole
vähem kui vallamaja aegadel, aga inimesed on samad
ja samasuguste teemadega
on sauevallakad oodatud.
Nii palju on muutunud küll,

et seltskond on koondunud
kompaktselt maja ühte tiiba. Halduskeskuse hoones
on avalikke teenuseid veel:
arstipunkt,
noortekeskus
käsitöökoda, koroonaklubi.
Evale tundub, et inimesi
käib majas ikka samavõrra – talviti on rahulikum,
kevadel, kui suvilahooaeg
peale hakkab, on rahvarohkem. Peamiselt tullakse sotsiaalvaldkonna ja ehitusega
seotud teemadel, vastavad
spetsialistid on majas täiesti
olemas ka: nii sotsiaaltöö,
lastekaitse- kui ehitusspetsialist. Lahenduse saavad ka
maateemad ja loomulikult
registreeritakse kohapeal
sünnid–surmad ja saab end
vallaelanikuks registreerida.
„Praegu on siin piirkonnas teravamad teede
korrashoiu ja prügikorralduse teemad,“ nendib Eva.
Ühendvalla esimestel tegutsemiskuudel katsub naine
nädalas kord-paar reaalselt
piirkonnas ringi käia, oma
silmaga üle vaadata, kui on
teada antud mõnest ohtlikust löökaugust või isetekkelisest prügikoldest. Teede
küsimused on teravad just
Laitse suvilate piirkonnas,
kus tihti ulatuvad probleemid hoopis omandisuhete juurde – kui teed on
eraomandis, ega siis valla
poolt väga palju teha saagi. Aga kui murettekitavad
olukorrad on kas riigi- või
vallateedel, on Eva asi olla
vahendajaks, et info ikka
jõuaks õigesse kohta.
Aga tegelikult tegeleb

Haiba halduskeskus
Riisipere tee 8, Haiba
küla, 76301 Saue vald
679 3014,
info@sauevald.ee
Maret Mängli,
vastuvõtusekretär
679 3014,
info@sauevald.ee
Eva Puusta,
halduskeskuse juhataja
679 3015,
eva.puusta@sauevald.ee
Heiki Laas,
ehitusspetsialist
679 3021, 5551 2466,
heiki.laas@sauevald.ee
Maja juhataja Eva Puusta (tagaplaanil) ja maakorraldusspetsialist Viktoria Karu on
teisipäevaselt töised

Irina Tolkatšjova,
lastekaitsespetsialist
679 3023, 5551 2468,
irina.tolkatsjova@
sauevald.ee
Merike Lepik,
sotsiaaltööspetsialist
679 3022, 5551 2460,
merike.lepik@
sauevald.ee

Vastuvõtusekretär Maret kujundab esimesena halduskeskuse näo ja tooni - naeratus, väike nali,
abivalmis olemine

halduskeskuse
juhataja
iga viimse kui kohapealse
teemaga. Just tema on see
esimene kontakt, kuhu piirkonna inimene võiks pöörduda. Eva on põlise kernukana ja ka aastakümneid
vallamajas töötanud inimesena hästi kohalike oludega
kursis. Kui siiski on mõni
keerulisem probleem, saab
just Eva kaudu selle ka keskusesse või vallajuhtideni
viia.
„Seni ei ole keegi just
vallavanema juurde kippunud. Seda on vanemad
inimesed küll uurinud, kas

maja on ikka lahti ja kas
mina olen ikka siin. Kui on
saanud jaatava vastuse, on
rahu maa peal. Eks mu nägu
on tuttavaks saanud siin kohapeal, nagu mingi maskott
kohe,“ naerab Eva.
Teine tuttava näoga ja
Kernu kandi sümboliks saanud persoon on muidugi endine vallavanem Enn Karu.
Tema küll iga päev enam
majauksest sisse ei astu, aga
Eva sõnul on nad nädalas
paar korda kindlasti telefonikontaktis, ses Karul on
igasugu ideid, mida piirkonnas teha ja ära teha võiks.

Saue valla laululaps 2018
Aastaid on organiseeritud valdades-linnades laulukonkurssi, nüüd ühendvallas on võistluse korralduses toimunud
mõned väikesed muudatused. Tasapisi ja julgelt liigutakse
suurematele lavadele, mida valla kultuurikeskused pakuvad
ning oodatakse ka suuremat osavõttu kui eelmistel aastatel.
INGRID NOVIKOVA
Laagri kultuurikeskuse juhataja

K

onkursil
osalemiseks tuleb igal noorel selgeks õppida
üks laul ning see kaunil selgel häälel heatahtlikule pub-

likule ja žüriile ette laulda.
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii ning igas vanuserühmas hinnatakse poisse ja
tüdrukuid eraldi.
Žürii valib igast vanuserühmast välja neli noort
lauljat, kes lähevad Saue

Viktoria Karu,
maakorraldusspetsialist
679 3017,
viktoria.karu@
sauevald.ee

valda esindama maakondlikule Harjumaa laululapse
võistlusele, mis toimub sel
korral Kose kultuurikeskuses. Maakondlik voor toimub samuti kahel päeval:
20. ja 21. aprillil.
Žürii ülesandeks on sel

aastal veel ühe tähtsa valiku tegemine. Nimelt valitakse Saue valla laululapse
konkursil osalejate seast
välja need laululapsed ja
huvitavad laulud, kes pääsevad esinema „Saue valla
laululapse“ erikontserdile,
mis toimub 5. mail Riisipere
kultuurimajas. Selle kontserdi teeb eriliseks võimalus
laval esineda koos professionaalse saateansambliga
ning kontsert on pühendusega emadepäevale.
Juhend ja osalemisankeet
on kättesaadavad veebilehel www.sauevald.ee.

Kui haldusreformi käigus räägiti ääremaastumise
hirmust, siis Eva seda küll
tunnetanud ei ole. „Võibolla
siis oleks-tuleks, kui mingid
suuremad inimeste igapäevaelu mõjutavad muutused
tuleksid. Aga praegu on ju
rahulik – saab pöörduda samasse majja, kuhu vanastigi, samad inimesed ka tööl,“
nendib Eva.
Kuigi Haiba asub nüüd
ju pealinna lähivallas, on tegelikult rütm ja tavad sealkandis pigem nagu maal.
Sestap on ka vallamaja roll
alati olnud tiba teine kui

Koit Vare, haldur
(Kernu, Nissi)
679 3027, 5551 2463,
koit.vare@sauevald.ee

suurtes omavalitsustes. Inimesed astuvad läbi ka siis,
kui otseselt asja ei olegi –
see on koht, kus vajadusel
suhtlemas ja südant puistamas käiakse. „Eks see väikekoha mõõde avaldub ka
muudes asjades. Kevadel istutan oma käega lilled maja
ette amplisse ja suvi läbi
kastan. Kui kuskil on prügi
vedelemas ja tundub, et lihtsam on see ise ära koristada,
kui oodata prügifirma tulekut, siis teeme ära. See kõik
siin ongi ju meie oma asi
ajada – väikese koha võlud
ja valud,“ resümeerib Eva.
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Vallamaja on küll nime muutnud,
aga tegutseb Haibas täitsa edasi
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EV100 – Eesti suurim ja
ümmargusim tähtpäev
Veebruar 2018 on Eesti sajanda juubeli tähistamise kolme aasta pikkusel ajajoonel vast
kõige tähtsam kuu. Suuresti on ka iga küla,
kogukonna ja inimese enda teha, kuidas seda
meeles pidada või tähistada või milliseid kingitusi kinkida. Ka Saue valla inimestel on ideid
ja ettevõtmisi, mõned on minevikku vaatava
pilguga, mõned just nüüd ja praegu kohalolevad
ja tähistavad, kolmandad suunaga tulevikku.
Toompeale lippu
heiskama!
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul on
kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale. Lipp
heisatakse hümni saatel
24. veebruaril kell 7.33.
Kõne peavad riigikogu esimees Eiki Nestor
ja Tallinna reaalkooli abiturient Mathias
Kübar. Õnnistussõnad
ütleb Eesti evangeelse
luterliku kiriku peapiiskop urmas viilma. eesti iseseisvusmanifesti
loeb ette riigikogu liige
Ain Lutsepp. Esinevad
Eesti meestelaulu selts
ning Politsei- ja piirivalveorkester. Pärast tseremooniat saavad kõik
koos rahvamuusikute ja -tantsijatega meelde tuletada ja kaasa
tantsida meile nii tuttavaid rahvatantse.
Pidulik jalutuskäik Saue linnas – 100 lippu Eesti Vabariigi
sünnipäeval
Saue linnas tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäevas 24. veebruaril kaitseliidu Saue kompanii ja naiskodukaitse Saue jaoskonna piduliku jalutuskäiguga. Jalutuskäigust osa võtma on
oodatud kõik, võtke kaasa Eesti lipp ja tulge 24. veebruaril kell
14.45 Saue kompanii juurde, mis asub Saue linnas Ladva 1. Enne
veel, kell 14.15 pakuvad naiskodukaitsjad Keskuse pargis sõdurisuppi.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hobujõudude paraad Ääsmäel
Tähistada sünnipäeva hobujõudude paraadiga tekkis meenutusest, kuidas eestlased 100 aastat tagasi pidu pidasid ja kuidas
peole mindi. Küllap oli juba siis olemas autosid, kuid lihtsama
rahva sõiduvahend oli siiski hobune. Aeg on 100 aastat edasi
läinud ja tänapäeval on peres peamine liikumisvahend auto,
sellest kaidee korraldada hobujõudude paraad, et tuua välja
võrdlus: kui 100 aastat tagasi sõitis pidu tähistama 100 hobust
kiirusel 3-5 km/h, siis kui palju hobujõude on seda tegemas 100
aastat hiljem ning 10 korda suuremal kiirusel. Tahame jäädvustada meie aega ja seda hetke EV 100 sünnipäeval uhke 100 auto
paraadiga algusega Saue Olerexi tankla juurest ning lõpus suure
rahvapeoga lõkke ääres Ääsmäe külaplatsil 24. veebruaril kell
14-17.
Kernu põhikooli 100 km suusasõitu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
Eestile on murdmaasuusatajad omal ajal palju kuulsust toonud.
Kes meist ei teaks-tunneks Kristiina Šmiguni või Andrus Veerpalu, kelle suusasõitudele kaasa elades on tunde televiisoriekraani ees veedetud ja kelle eeskujul paljud poisid/plikad suusasõidu selgeks õppinud.
Kernu kooli suusapäev oma koolikõrvasel 1,5 km pikkusel
metsarajal on 22. veebruaril pühendatud kodumaa 100. sünnipäevale ja sel päeval suusatatakse kogu kooliperega kokku 100
kilomeetrit. Arvestades laste arvu, peaks iga õpilane suusatama
vähemalt 2 kilomeetrit. Vanemad õpilased suusatavad rohkem,
nooremad just niipalju, kui oskavad ja jõuavad. Rajale on oodatud ka õpetajad ja teised koolitöötajad. Usume, et seda kingitust
vormistades saame kingituse ka endale – parema tervise ning
ühtse ja hooliva koolipere. Loodame, et lund on piisavalt, kuid
oleme valmis ka selleks, et need 100 km joostes läbida.
Laiema ülevaate vabariigi aastapäeva pidustustest Saue vallas
leiab lk 15.
ÕIENDUS
Saue Valduri jaanuari teise numbri esilehel oli Saue valla vanim
elanik pandud sündima aastal 2017. Loomulikult on vanadaam
sündinud 1917. aastal ja saab tänavu juba 101-aastaseks.
Vabandust.

100-aastasel on
100-aastases Eestis
natuke üksik olla
Eesti juubeliaasta tuules käis vallalehe
toimetaja kohvil Turbas elaval vanaproual Linda Raudveel, kes 2017. aasta
novembris oma sajandat sünnipäeva
pidas.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

„T

a ootab teid juba.
Keeras rullidki
pähe,“ eelhäälestab alumise korruse naabrinaine tulijaid õigele lainele.
Ust avava proua Linda juustes on lokk tõesti sees. Naine ise on pisikese olemisega, justkui natuke õhuline.
Sammgi on küll mõõdetud
tempos, aga kindel. „Mis te
nüüd hakkasite kulutama,“
hurjutab ta tulijate toodud
lillepoti üle vanaemaliku
tooniga, kus sõnad ütlevad
üht, hääl teist.
Oma Turbas asuva kortermaja teise korruse kahetoalises elab Linda üsna
üksi. Tal on küll valla poolt
hooldaja abis, kes käib poes,
viib prügi välja, aitab vahel
kraamida, toob koolimajast supipurgi. Kuni tänavu
talveni tõi puud ka tuppa,
mida Linda siis talve ajal
kaks korda päevas ahjusuust

sooja tegemiseks sisse ajas.
Nüüd kinkisid lapsed pumba seina peale, mis temperatuuri toas ilusti paraja hoiab
ja liialt tüli ei tee.
Lindal sellesse pumpa
alguses usku ei olnudki, aga
nüüd kiidab küll. Ega tal
nende uuema aja asjadega
suurt kokkupuutumist pole.
Ütleb, et ei tea ta arvutist
ega internetist midagi, telefongi on ikka seina ühendatud, mitte mobiilne. Aga telekas on siiski tänapäevane
– õhuke ja suure läbimõõduga. Linda silmanägemine ei
ole enam sama, mis vanasti.
Muidugi – pilti ikka näeb,
aga teksti all servas enam
mitte. Silmal on kae peal,
aga operatsioonile Linda
nagu enam hästi ei tahaks
minna. Mine tea... et kas aitabki ja et kuidas kõik ikka
sujuks. Eks kuulmisega on
sama lugu, natuke nadiks
on hakanud jääma.
Aga sellest hoolimata on
Linda igal õhtul kell 9 tele-

ka ees ja vaatab „Aktuaalse
kaamera“ uudised ära. See
on igaõhtune rituaal. Seebikaid Linda ei vaata, aga
sellega, mida uudistest räägitakse, tahab kursis olla.
Vangutab aina pead, mis
hirmsad asjad seal praegu
toimuvad selle umbusaldamisega, ega mõista, miks
poliitikud niimoodi oma
toolist hoiavad. Presidendiga on rahul ja peaminister
Ratast peab vaat et kõige
väärikamaks seal Toompeal.
Väärikus on üldse
sõna, mida proua Linda
ootamatultki tihti jutu sisse tikib. Siis kui räägib sellest, et vanasti küll mehed
pere juurest ei läinud ning
lapsi ja naist niisama naljalt
maha ei jätnud kui nüüdsel
ajal. Väärikuse mainib Linda ära siis, kui tuleb juttu
sellest, et president oma
käega talle 100. juubeliks
kaardi saatis. Või kui lapsed
võtavad aega ja tulevad istuvad vanainimesega koos.
Ja väärikust mainib ka siis,
kui meenub hilissügisene
juubelipidu, mida kohalikud
prouad klubis Linda auks
korraldasid. „Et oled ikka
inimeste kirjas veel,“ on
Linda jaoks tähtis.
See 100. sünnipäev oli
Lindal tõesti ilus. Keskpäeval kogunesid külalised ale-

vikust – on ju Linda Turbas
elanud 1935. aastast. Eks
tuttavaid ole ju nii pika ajaga kogunenud. Lauldi, tervitati, peeti kõnesid. Varaõhtul võtsid lapsed ema auto
peale ja viisid kohalikku
Mati pubisse, kus veel pere
keskel teinegi tähistamise
ring tehti. Hoolimata pikast
päevast, jaksas Linda oma
100. juubelipeol veel kuus
tantsugi teha.
Peale seda on nüüd
vaiksem olnud jälle. Vahel
on mitu päeva, kus Linda
ei räägigi kellegagi. Tõuseb
üksi üles, teeb tassi kohvi. Ei
tohiks küll, vererõhu pärast,
aga ikka tahaks. Kohmitseb
natuke kõhutäidet teha ja siis
toimetab ringi. Linda jaoks
on oluline hommikul voodi
korda teha, ikka päevariided
selga panna, sest see annab
inimese tunde kätte. Kui on
see päev, kui hooldaja tuleb, saab mõne sõna juttugi
ajada. Kui ei ole, siis vaatab aknast välja – ise ta õue
väga ei lähe, külmal ajal eriti. Suvel küll astub rulaatoriga õuele, õnneks on majal
oma hoov ja aialapp ümber,
saab värskes õhus olla. Talvisel ajal sätib Linda end siis
tugitooli, laseb mõtte rändama. Talle tundub, et mälu
annab viimasel ajal alla, aga
lapsepõlv ja noorus on kirkalt meeles veel tänagi.

Foto: Anu Kaljumäe

Eesti sajanda juubeli kingikotti on igal eestimaalasel võimalik midagi poetada. Suur
osa ideedest on kokku kogutud spetsiaalsele veebilehele, vallaleht tegi seal luuret
ja uuris mujaltki, mida sauevallakad on otsustanud oma koduriigile kinkida.

VIRTUAALNE HERBAARIUM
„100 KODUKOHA TAIME“

KINKIJA: Nõlvaku lasteaia õpetajate ja perede
koostöö
SAATUS: valmis, tutvu aadressil: joom.ag/qocL
Kõik nõlvakulased korjasid ühe oma kodukoha
ümbruses kasvava taime ning kuivatasid selle.
Taimedest valmis herbaariumite ühisnäitus, mille
eesmärgiks oli tutvustada peredele puhtas Eestimaa looduses kasvavaid taimi ning innustada
lapsi enam aktiivselt looduses liikuma ja õues
õppima. Näitusest valmis omakorda virtuaalne kogumik, mille lehekülgedel on näha fotosid
perede valmistatud herbaariumitest. Kogumiku
kaudu loodame innustada ka teisi lapsi ja peresid uudistama Eestimaa kaunist looduskeskkonda, et seeläbi õppida hindama kõrgelt keskkonnahoidu ja väärtustama liigirikka Eesti metsa
säilimist.

meetritest ohtlikust okastraadist. Praegu otsime kaasrahastust – külaselts plaanib taotleda
finantseerimist Leaderi projektist nii projekteerimise kui teostuse jaoks. Mis aga kindel – mais
on talgud Mõnuste küla rahvaga, et puhastada
ala ja trimmerdada sisse väike metsatee. Juunis
on plaanis Murrumetsa ala avamine kohalikule
kogukonnale mõeldud matka- ja orienteerumisüritusega.

Linda oma 100. sünnipäeva tähistamise peol Turba kultuurimajas koos lapse, lapselapse ja
lapselapselapsega - neli põlvkonda naisi

Et kuidas ta 17-aastasena 1935. aastal Kivitammi
mõisa tüdrukuks tuli. Enne
seda oli Linda saanud kodukohas Järvamaal 6 klassi kooliski käia, aga siis
tuli tööle hakata, sest ema
oli lastega üksi ja kõikidel
tuli oma panus anda. Siis
sai koha Nissi kanti ja tuli
ära. Mõisast sattus Nissi
tohtri Talteri teenijaks ja
sealt juba Voldemarile mehele. Voldemar oli läti verd
ja elas Turbas oma vanaisa
juures. „Hea mees oli, tuli
mulle võrriga leeripeole
Järvamaale lilli tooma,“ on
Lindal meeles.
Abielunaiseks sai Linda üsna noorukesena, elati
alul 9-ruutmeetrises korteris, aga siis saadi majapidamine sellesse samasse
kahetoalisse, kus Linda
tänagi elab. Sõda tajuti küll
ka, oli raske, nähti, kuidas
naabrid ootamatult küüdirongi kadusid, aga otseses mõttes jäi Linda pere
õnneks puutumata. Peale
sõda sündisid lapsed, nendega oli naine pikalt kodus,
hiljem oli tööl kokana, aga
käis muidugi, nagu enamus
alevirahvast, mingis etapis
ka turbarabas pätse vormimas. Ikka eluaeg füüsilist
tööd teinud inimene, kuni
70. eluaastani pani niimoodi välja.
Nii kaua sellepärast, et
pensioniaastad ikka kokku
saada, aga sellepärast ka,
et ei tahtnud kodus olla.
Abikaasa Volli suri juba
69ndal. Täitsa ootamatult.
Läks hommikul tööle, sai
insuldi ja läinud ta oligi.
„Ma ikka nutsin palju. Palju,“ on Lindal meeles. Nii
oligi hea matta kõik mured
töösse. Volli oli tema sõnul nii hea mees olnud, et
rohkem kosilasi ei tulnudki
enam. Üks oli küll, lubas,
et kui naine talle läheb, ei
pea ta enam kunagi tööle
minema, aga Linda talle
ikka ei läinud.

Nii ongi Linda nüüd
pea viiskümmend aastat
üksi elanud. Lapsedki olid
mehe surma ajal juba kodust läinud, tütrele kirjutas
Linda üksijäämise aastatel
pikki kirju, igas kuus kaks
tükki. Ikka mitme-mitme-lehelisi ja üksikasjalisi.
Et kuidas tal endal, aga palju ka sellest, mis kodualevikus toimumas. Nüüd, kui
hakati kokku panema Turba
ajalugu, peetakse Linda ja
tema tütrega läbirääkimisi,
et äkki saaks neid ülestähendusi kasutada mineviku elu-olu kirjapanemisel.
Linda on olnud vanemas
eas ka aktiivne kohalikus
pensionäride klubis. Veelgi
enam – ta on suisa Turbasalmbla seltsi asutajaliige.

Väärikus on
sõna, mida
proua Linda
ootamatultki
tihti jutu
sisse tikib.

Viimased kaheksa aastat
küll tervis enam osaleda ei
luba, aga huvi tunneb Linda-proua selle vastu ikka ja
aastase liikmemaksu tasub
alati ära.
Kui Linda käest küsida,
mis tunne on olla 100-aastasena 100-aastases Eestis,
siis tõmbub kortsukurruline nägu tõsinukraks. Ütleb,
et kõik on hästi, saab ju
hakkama. Söök on olemas,
paljukest vanainimene seda
ikka vajab. Riidenatukest

on, lapsed tõid juubelipeoks
veel pehme pärlitega kampsuni. Hooldaja käib abiks,
tütar ja poeg oma perede ja
lastega tublid. Aga... üksildane on. Kõik sõbrannad
on juba läinud, õed-vennad
samuti, noorel põlvkonnal
ka omad tegemised ja toimetused. Rääkida ei olegi
nagu kellegagi. Kellegagi,
kel oleks aega. Kes oleks
lähedal ja kuulaks.
Sellepärast ongi tal salakesi heameel, et nüüd tuldi. Ta teeb potitäie kohvi,
sirutab kapiotsast kommikarbi ja küpsiste järele ja
muretseb ikka, et tal midagi paremat pakkuda ei
ole. Ise ta pealelõunal enam
kohvi ei võta, aga külalisi
aina utsitab täpilistesse tassidesse lisa valama ja ikka
uut küpsist võtma. Ja meenutab sinna juurde, kuidas
kunagi oli ta ikka tubli
sünnipäevalaudade tegija
ja külaliste võõrustaja.
Mingil hetkel Linda
nagu eemaldub, astub
elutoast hämarasse koridori ja seisatab peegli ees.
Täitsa nagu omas maailmas
olles, keerutab ta punast
salliotsa näpuvahel sättida,
silub sõrmed läbi juuste ja
lihtsalt vaatab. Iseennast.
Iseendasse.
Sellise
väärika
100-protsendilise hetkesolemisega, oma 100-aastasele minale otsa vaatamas
– see oli kõrvaltvaataja
jaoks kummaline igapäevaelu horisonti nihestav asi
kogeda. Sest kahetunnisest
kohvitamisest ja jututamisest hoolimata ei oska rohkem kui poole noorem end
ikkagi panna olukorda, kus
kõik on tehtud. Kõrgused
kas vallutatud või jäänud
vallutamata, ambitsioonidel ei ole enam kohta ega
kahtlemisel mõtet, pettumused hägustunud.
Seda ei saanudki teada,
mida Linda sealt peeglist
siis tegelikult nägi.

SAUEVALLAKA KONDIITRIKUNST
RAAMATUS „EESTI 100 TORTI“

KINKIJA: 100 magusavõlurit üle Eesti, sealhulgas
(vähemalt) üks sauevallakas – Grete Võrklaev
SAATUS: valmis, saadaval raamatupoodides

RUTS BAUMANI MÄLESTUSPINK
ELLAMAALE

KINKIJA: Turba Lionsi klubi
SAATUS: valmis, 23. veebruaril kell 16 paigaldamine, kell 17 avamine Ellamaa endise koolimaja
ja praeguse külakeskuse maja juures
Ruts Bauman (1892–1960) oli legendaarne näitleja Tallinna Draamateatris ja Tallinna Töölisteatris.
Voldemar Panso küsib oma raamatus „Portreed
minus ja minu ümber“: „Kes oli see inimene, Ruts
Bauman?” Ja vastab: „Bauman oli ebatavaline
nähtus meie laval.” Ruts ise on öelnud: “... need
sulased, popsid, kalamehed, antvärgid ja muud
rätsepad — ma olen nende keskel elanud, nende
ametit pidanud, nendega leiba jaganud ja viina
võtnud. Eks ma ole isegi natuke neist kõigist.”
Rutsi tõeliselt suur lavakarjäär algas paruni kehastamisega Gorki „Põhjas“.
1941. aastal loobus ta teatritegemisest ja kolis Ellamaale, kus elaski kogu oma ülejäänud elu.
Ellamaa rahvas avab Ruts Baumanile tema kodukohas mälestuspingi.

Eesti 100. sünnipäevaks kogusid 100 Eesti tordimeistrit kokku 100 põnevat retsepti tortide,
kookide, dessertide ja muude maiuste valmistamiseks. Retseptiraamatu idee sai alguse ühelt
sotsiaalmeedia lehelt, kus pakuti välja ilus mõte
– teha Eestile juubelikingituseks saja Eesti magusameistri retseptide raamat. Retseptides hoitakse au sees Eestile omaseid tooraineid ning
kaunistusi, oskuslikult kombineerides neid kaugemalt pärit toorainega ja põimides uusi ideid
vanade traditsiooniliste magusapaladega.

MÕNUSTE KÜLA MURRUMETSA RAJAD

KINKIJA: MTÜ Mõnuste küla arendamise selts
SAATUS: valmimisel

Mõnuste külas asub ajalooline paekarjäär, mis
täna on unustatud ja võssa kasvanud. Sellel
paemurrul (pärandkultuuri objekt: Mõnuste
paekarjäär) on väga oluline roll ühtviisi riigi kui
kohaliku kogukonna jaoks. Mõnuste paasi on
kasutatud nii kohalike hoonete (ümberkaudsed
talud, Kernu mõis) kui muuhulgas Neeva jõe kaitserajatiste, Iisaku katedraali ja Talvepalee ehituses. See, kuidas Kernu paas 19. sajandi keskel
Peterburi „sattus“, on üks põnev lugu, kuhu on
segatud Kernu mõis, perekond Ungern-Sternbergid, Vene keiser ja Mõnuste küla. Tänaseks on
nii lugu kui karjäär unustatud ja võssa kasvanud.
MTÜ Mõnuste küla arendamise selts koos kohaliku initsiatiivgrupiga plaanib ala välja arendada
loodus- ja kultuuriõppe- ning terviseradadeks
(matkamine, jooks, ratsutamine, rattasport ja talvel suusarajad). Millisena Murrumäe rajad täpselt
avatakse, kas lihtsa trimmerdatud metsateena
või avalikkusele mõeldud kvaliteetsete õppe- ja
terviseradadena, sõltub vahenditest. Tänaseks
on külarahva abiga ala puhastatud sadadest

Sellesse raamatusse sai ka Alliku külast pärit
sauevallaka Grete Võrklaeva Jaanihanso siidritort,
kus on kasutatud eestimaist jooki Pärnumaalt –
Jaanihanso siidrit. Grete on tordimaailmas üsna
uustulnuk, alles kaks aastat tagasi vahetas ta
kontoritöö koduköögis loodava kondiitrikunsti
vastu. Seda enam leiab naine, et projektis osalemine ja kuulumine Eesti 100 parima meistri hulka
on olnud suur au.
Kõik sada torti kingitakse üle Eesti headele
inimestele ja organisatsioonidele laiali – Grete
oma antakse 19. veebruaril Muhu Hooldekeskusesse.
VAATA LISA WWW.EV100.EE/ET/KINGITUSED, SEAL
ON VEEL SAUEVALLAKATE KINGITUSI.
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Eakate seltsielu Saue vallas
EAKATE NAISTE SELTS PIHLAMARI

Tegutsemispiirkond: Laagri
Kooskäimise koht: Laagris Kuuse tänav 27 keldrikorrusel on oma „pesa“
Liikmeid: 24
Regulaarsed kooskäimised: kolmapäeviti kell 12, korraldatakse kokandusringi, käsitööringi, toimuvad ühised peod, tähistakse tähtpäevi, sünnipäevi,
toimuvad ekskursioonid ja ühised teatri-, muuseumikülastused; esmaspäeviti kell 11 Laagri kultuurikeskuses toimub 60+ eakate liikumisring
Kontakt: Elju Vackermann, 527 2715

LAAGRI TAADID

Tegutsemispiirkond: Laagri (aga võtaks vastu härrasmehi üle valla)
Kooskäimise koht: Laagris Kuuse tänav 27 keldrikorruse „pesa“
Liikmeid: 19
Regulaarsed kooskäimised: kord kuus
Kontakt: Jüri Esinurm, jyri.esinurm@gmail.com
Mati Tartu, matitartu24@gmail.com

SÜGISKULD

Tegutsemispiirkond: Hüüru ja Vatsla küla
Kooskäimise koht: Hüüru mõis
Liikmeid: 39
Regulaarsed kooskäimised: igal neljapäeval on võimlemine, üle kahe nädala vastavalt kokkuleppele toimub käsitööring, iga kuu esimesel reedel
on jututuba; ühel korral kuus käiakse ujumas ja külastatakse Tallinna muuseumeid ja näitusi
Kontakt: Mai Endla 5919 6353

SAUE PÄEVAKESKUS (valla allasutus)

Tegutsemispiirkond: Saue linn, pisut ka Laagri alevik, Aila ja Vanamõisa
küla
Kooskäimise koht: Saue päevakeskus, Kütise 4, Saue linn
Liikmeid: Ringides osaleb ligi 100 inimest, aasta lõikes üritustel ca 2000.
Regulaarsed kooskäimised: Aastas on keskmiselt 80 erinevat ettevõtmist.
Populaarsemad on väljasõidud, peod ja kohtumised ning terviseteemalised ettevõtmised. Suuremad on kevadpidu ja aastalõpupidu. Kord kvartalis
on eakate sünnipäevapeod. Päevakeskuse ruumides on aastas 5-6 erinevat
näitust. Aprillis on tervisenädal ja oktoobris elukestva õppe nädal. Ringid:
käsitööring, naisansambel Rukkilill, memmede tantsurühm Vokiratas, näitering (esineb Saue seeniorteatrina), daamide võimlemine, tervisevõimlemine, Hiina võimlemine, seeniortants, soome keel, saksa keel, lauluklubi,
kohvikuklubi, raamatuklubi, reisiklubi. Päevakeskuse ruumides tegutsevad
ka Saue linna invaühing (esimees Elena Kalbus), setsing Tammetõru (esinaine Inger Urva) ja seltsing Bereginja (esimees Elena Kalbus).
Kontakt: juhataja Liivi Lents, 659 5070

VANAMÕISA MEMME-TAADI KLUBI

Tegutsemispiirkond: Vanamõisa, Alliku küla
Kooskäimise koht: Vanamõisa seltsimaja
Liikmeid: 12-15
Regulaarsed kooskäimised: kohvihommikud 2 korda kuus teisipäeviti
Kontakt: Aino Kiirend 5380 9386, info@kodukyla.ee, www.vanamoisa.ee

ÄÄSMÄE PENSIONÄRIDE ÜHENDUS SÜGIS

Tegutsemispiirkond: Ääsmäe, Tagametsa, Maidla, Valingu ja Aila külad
Kooskäimise koht: Sügise kodu Ääsmäel (Kasesalu 6-4)
Liikmeid: 37
Regulaarsed kooskäimised: esmaspäeviti kell 14.15 tantsuring ja kell 16
keraamika, kolmapäeviti kell 12 jututuba; kord kuus kutsutakse külalisi, tähistatakse pühi ja tähtpäevi, käiakse Balti jaama turul ja Keilas; kord kuus
tuleb juuksur ja kaks korda kuus on saunapäev koolimajas; organiseeritakse ekskursioone ja ka üleharjumaalisi üritusi
Kontakt: Olvi Suurkütt, 5192 2211, olvisuurkytt@hot.ee

TAMMETÕRU

Tegutsemispiirkond: Saue linn, Vanamõisa küla
Kooskäimise koht: Saue päevakeskus
Liikmeid: 29
Regulaarsed kooskäimised: kuu viimane reede, eesmärgiks on elavdada
kohalikku kultuurielu, avardada silmaringi, täiendada teadmisi, tõsta aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvalejäänud inimeste eneseteadvust
Kontakt: Inger Urva, ingerurva@gmail.com

NISSI VALLA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS

(loodud kahe seltsingu - Turbasammal ja Kullerkupp - baasil)
Tegutsemispiirkond: kogu endise Nissi valla territoorium
Kooskäimise koht: Turba poolel Turba kultuurimajas, Riisiperes Riisipere
kultuurimajas ja Nissi kiriku kogudusemajas
Liikmeid: 150
Regulaarsed kooskäimised: Turba kultuurimajas: Turbasammal iga kuu viimasel kolmapäeval, eakate rahvatantsurühm Haspel igal teisipäeval;
Riispiere kultuurimajas: rahvatantsuring Tantsumemmed ja Taat igal teisipäeval, eakate võimlemisring Puruvanakesed igal neljapäeval ja käsitööring Nobenäpud (kogudusemajas) igal teisipäeval; ühenduse juhatus organiseerib ülevallalisi üritusi, Haapsalu veekeskuse külastusi (kord kuus),
teatri- ja kontserdikülastusi ning kevad- ja sügispidu (viimaseid vastavalt
võimalustele), samuti traditsioonilist suvist ekskursiooni
Kontakt: Merike Kiisel, merike.kiisel@gmail.com, 553 2953 või 6784041,
Viive Suursalu, turbaams@gmail.com, 5626 6062

KERNU TANTSUMEMMED

Tegutsemispiirkond: Haiba-Kernu
Kooskäimise koht: Kernu rahvamaja
Liikmeid: 14 (vanim tantsija on 81-aastane)
Regulaarsed kooskäimised: Tantsuproovid kolmapäeviti. Käiakse teatris,
näitustel ja SPA-s. Aastate jooksul on olnud arvukalt esinemisi väljaspool
Eestit. Viimane välisesinemine oli Makedoonias. Ühiselt tähistatakse sünni- ja muid tähtpäevi
Kontakt: Tantsurühma juhendaja Marju Teekivi 516 8200 ja grupivanem
Merike Lepik 569 81828

Turbasambla seltskond on
europarlamendiski
ekskursioonil käinud
Üle ühendvalla on mitmeid ühinguid
ja klubisid, kus eakam seltskond koos
käib ja tegutseb. Tantsitakse, peetakse
pidusid, korraldatakse väljasõite üle
Eesti ja vabalt kaugemalegi. Kui ikka
huvi on, leiab omaealistega tegevust
küll. Näiteks Turbas tegutseb juba
paar aastakümmet pensionäride
seltsing Turbasammal.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

T

egelikult on Turbasammal osake Nissi
kandi pensionäride
ühendusest, lihtsalt pool
pundist tegutseb Riisiperes, teine pool Turbas. Kord
kuus käiakse koos, olulisel
kohal on iga kuu sünnipäevalaste meelespidamine –
sel puhul tehakse ühislaulu ja antakse õnneõis üle.
Kogunemiskoht on Turba
kultuurimajas ja liikmeid
on seltsil 40 kanti. Suurem
osa muidugi naisihingi,
aga kirjas on 7-8 meestki.
Samas majas tegutseb igal
teisipäeval ka veel eakate
rahvatantsurakuke nimega
Haspel, rühmavanemaks
Elle Kaarma ja juhendajaks
Mari Tomp.

Ühingu eestvedaja Viive Suursalu sõnul katsutakse klubi kogunemistele
ikka põnevaid külalisi kutsuda. Riigikogu liikmeid
on terve plejaad käinud:
Henn Põlluaas, Jüri Ratas,
Ene Ergma, kui nimetada
vaid mõnda. Kaja Kallaski
on mitmed korrad külas
olnud ja temaga on kohe
ekstra lugu veel. Nimelt oli
naine Turbas käimas just
vahetult enne europarlamendi valimisi. Sai talle
siis uksel hüvasti jättes
öeldud, et kui Brüsselisse
saadikuks saad, siis kutsu
külla. Ja nii läkski.
2015. aasta lõpus käis
Turba eakate 14-liikmeline
delegatsioon europealinnas
ära. Oli põnev ja ärevgi.
See reis sattus just aega,
kus Brüsselis need kole-

Foto: Anu Kaljumäe
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Igakuine kokkusaamine kultuurimajas

dad terroriaktid olid ja kui
Estonian Airi pankrotiga
seoses tuli ette probleeme lennupiletitega. Veel
on meeles reis Norra, kus
Nissi vallal sõprusomavalitsus oli. Toona anti eakate
klubile kaasa ports Norra
kroone seltsielu elavdamiseks, 2000 on tänagi veel
alles.
Lühemaid sutse tehakse
Eestis muidugi ka ja seltsitakse Riisipere poole pundiga. Nii näiteks on kord

kuus päevane bussireis
Haapsallu veekeskusesse.
Ühisettevõtmisena on peetud kevad- ja sügispidu.
Aga tegelikult ollakse
väga huvitatud ka ülevallalisest pensionäride koostegutsemisest.
Suursalu
kinnitusel mõlgub meeles
ühine ümarlaua vorm, et
saaks kokku ja arutaks,
mida saaks koos ja suuremaltki teha, kuhu külla
minna, kust uusi kogemusi
saada.

Laagri taadid ootavad ühinema
härrasmehi üle valla
Meie ise nimetame ennast vanameeste klubiks. Mingis registris oleme registreeritud eakate meeste klubina MTÜ Laagri Taadid. Tegutsemispiirkonnaks
on olnud seni Laagri, kuid me võtaksime hea meelega vastu härrasmehi üle
terve Saue valla. Kooskäimise kohaks on Laagris Kuuse 27, kus jagame sõbralikult ruume eakate naiste ühendusega Pihlamari.
MATI TARTU

M

omendil on meil
nimekirjas liikmeid 19. Nagu
ikka, on aktiivsemaid inimesi ja tagasihoidlikumaid.
Tavaliselt käib meid koos
12-15 inimest, vahel ka vähem. Kuna me ei ole väga
kirglikud kooskäijad, siis
kohtume korra kuus, viimasel ajal on juhtunud kokkusaamisi ka tihemini.
Oleme saanud Pihlamarja neidudega headeks
sõpradeks ning nii on kujunenud välja väike traditsioon, kus naised valmistavad meile isadepäeva ja
jõulude puhul pidulaua,
vanamehed vaaritavad siis
süüa uue aasta alguse puhul ja naistepäevaks. Minu
andmetel meie lõunad naistele tõsiseid tervisehädasid

Laagri taadid Laagri memmede klubi sünnipäevapeol

ei ole põhjustanud.
Üldiselt arutame koos
meid kõiki huvitavaid küsimusi, nagu Rail Balticu
problemaatika, Eesti Rooma Klubi tegevus, demokraatiast ja demokraatli-

kust ühiskonnakorraldusest
jne.
Meie üheks ideeks oli
äratada ellu pioneeriajast
tuntud Timurlaste liikumine, mis tähendab seda,
et püüame aidata oma elus

üksi jäänud eakaaslasi selliste probleemide lahendamisel, mida ise oskame ja
suudame. Selles tegevuses
pole me olnud küll väga
tulemuslikud, kuid idee ise
on ka midagi väärt!

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg. Nagu ka eelnevatel aastatel algab
tulude deklareerimine 15. veebruaril.
Alates 7. veebruarist kuni 9. veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda
e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud
andmetega, mis Maksu- ja tolliametile
teada on.
LAIDI SUUMANN
Maksu- ja tolliameti büroojuht

E

eltäidetud
andmed
on näiteks aadress,
pangakonto number,
tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt
(näiteks palk ja kinnipeetud
tulumaks),
haigusrahad,
pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed
väärtpaberite võõrandamise
tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu).
Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu
kohta ega välisriigis tasutud
kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust
maha arvata, andmed muu
vara võõrandamise kohta,
residendist füüsilise isiku
ettevõtlusest saadud tulu
vorm E. Need andmed tuleb
deklaratsioonile ise lisada.

Kui andmed puuduvad
või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest,
tuleb võtta ühendust kas
väljamakse tegija või kulu
saajaga ning paluda andmed
Maksu- ja tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.
Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada
elektrooniliselt, saata postiga lähimasse Maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse
või tulla büroosse kohale.
Kes peavad deklaratsiooni
esitama:
• füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni
põhivormile (vormile A)
lisaks ka ettevõtlustulu vormi E);
• isikud, kes on saanud tulu
(sh dividende) välismaalt;
• isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud
kahju on suurem kui saadud
kasu ning kes soovivad selle

Täname südamest sugulasi, sõpru,
naabreid ja Saue Päevakeskust,
kes toetasid meid raskel hetkel, kui
saatsime oma kalli

ARMANDI

viimsele teekonnale.
Perekond Nagel

kahju summa järgnevatele
aastatele edasi kanda;
• isikud, kes on teinud maksustamisperioodi
jooksul
investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid;
• isikud, kes on saanud tulu
kasu vara võõrandamisest,
üüri- või renditulu, müünud
metsamaterjali või raieõigust;
• isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni
blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada
saab. Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje
(nn siniseid) deklaratsiooni
vorme, neid saab igaüks
vajadusel ise välja trükkida
meie kodulehelt.
Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib
kindel olla, et midagi maksuhaldurile teadaolevatest
andmetest deklareerimata
ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka
oma ID-kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks kaasa
võtta ID-kaardi paroolid,
kuna büroos on kohapeal ka
kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud,
kes vajadusel deklaratsiooni
täitmisel aitavad. Sel moel
on deklaratsiooni esitamine
kindlasti kiirem. Lisaks sel-

Mälestame

MAI KULLI

Hüüru raamatukogu endist
raamatukoguhoidjat
Avaldame kaastunnet lähedastele
MTÜ Hüüru Külaselts

Mälestame igavikku lahkunud

kaotuse puhul

Naabrid ja sõbrad Püha külast

MAI KULLI

Heete ja Herman

Mälestame kallist naabrimeest

JAAN PERT´I

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuameti/e-tolli
kaudu (sisenedes ID-kaardi,
mobiili ID või pangalinkide
abil).
Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis saab esitada Maksu- ja Tolliameti
poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt
lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse
Nutiversiooni ei saa kasutada:
• kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E),
• kui soovite kasutamata
jäänud maksusoodustusi üle
anda abikaasale,
• kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt,
• kui teie kõik tulud ei ole
kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile,
• kui saite tulu välismaalt,
• kui deklareerite kasu või
kahju vara võõrandamisest,
• kui deklareerite kasvava
metsa raieõiguse ja raiutud
metsamaterjali võõrandamist,
• kui kasutate investeerimiskontot.

Olulised numbrid ja kuupäevad
• Maksuvaba tulu on 2017. aastal 2160 eurot.
• Täiendav maksuvaba tulu pensionilt 2832 eurot.
• Täiendav maksuvaba tulu kutsehaigushüvitiselt 768 eurot.

7.-9. veebruar

e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda
eeltäidetud andmetega

15. veebruar

algab tulude deklareerimine

2. aprill

tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

2. juuli

juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

1. oktoober

juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
• residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu
vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu;
• mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi
Eestis

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel
eraklient@emta.ee.

KUULUTUSED

Avaldame sügavat kaastunnet Jürile,
lastele ja lastelastele peredega

LEA VIIRA

lele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud
tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.

TEENUS

SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Teen Saue linnas ja ümbruses pottsepatöid ja vahetan korstnaotsi eramajadel. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
Korstnapühkimine ja kivikorstnate ladumine. Litsentseeritud firma. Tel 54616929.
www.kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.
Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2
m 450 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809,
info@koduvärav.ee.

Lahkus

MAI KULL

ja avaldame kaastunnet Vaikele perega

05.05.1940-30.01.2018

Malle, Jaanika, Jaanus,
Maire ja Tõnu

Urnimatus 17. veebruaril kell 11.30
Rannamõisa kalmistul

Reisijate transport 20-kohalise bussiga. Telli buss
või tule meie reisile: bustrip.ee, tel: 56682396,
e- post: bustrip@bustrip.ee
ERAAUTO HOOLDUS: hooldus, rehvide vahetus,
diagnostika. Tammetõru 8, Saue linn. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd,
Tel: 5017650, e-mail: eppehitus@gmail.com.

Vabu kohti on ka 2.-9. klassis
Avaldus kooli kodulehel
kernu.edu.ee, tuua kooli lahtioleku-aegadel
kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult
aadressil kernu@kernu.edu.ee.
Lisainfo tel 5567 2285

KERNU PÕHIKOOL VÕTAB
VASTU 1. KLASSI ASTUVATE
ÕPILASTE AVALDUSI

SÕBRAPÄEVAL 14. veebruaril kutsub
Kernu Põhikool kõiki huvilisi endale külla!
Kell 8.30-11.15 toimub lahtiste uste päev ja
külastajatele on avatud KOHVIK!

Haagiste rent. Pakume 3 m ja 4 m haagiseid, tendiga, autoveo, hobuseveo ning piduriga haagiseid. Hinnad alates 10 €/päev. Tel 56 40 109.
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com

OST/MÜÜK

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku.
Võib olla remonti vajav, pakkuda võib ka Vene autot. Tel 56298239.
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.
Müüa hobusesõnnikut, ei sisalda saepuru. Hind,
kogused ja transport kokkuleppel. Tel 566 80 222.
TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. Ostame Toyota,
Mercedes marki sõidukeid, võib ka pakkuda muid
sõidukeid. Tel 55678016.
Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel. 56 641 122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56 641 122.
Müüa maja Sauel. Samas müüa soodsalt põdranahk, mööblit ja muud majapidamiskraami.
5107806.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
Kaarkasvuhooned parimate hindadega 3x4; 3x6;
3x8m. Transpordi võimalus, kiire tarne. Info ja tellimine. 56730411.
Soovin osta Garaaži boksi ja rentida 1-2 toalist
korterit Laagri lähistel pikemaks ajaks. 56214956

TÖÖ

Peoleo Hotell pakub tööd administraatorile ja
klienditeenindajale baaris. Vajalik suhtlustasandil vähemalt inglise keele oskus. Info: oliver@
trappi.ee või tel. 56 213 233.
AUTOJUHT saab tööd Tallinnas kalluril ja rahvusvahelisel veol. Nõutud C ja CE, eelnev kogemus.
Täpsem info E-R 9.00-15.00 tel 5021236 või logistika@vectra.ee
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KULTUURIKALENDER VEEBRUAR
AEG

ÜRITUS

15.01 - EKA valikaine näitus „Mütoloogiliste
15.02
olendite anatoomia“
8.01 –
Kaija Kesa graafika näitus
22.02
Vastlapäev – võistlused, lastele saani- ja
13.02
vankrisõit
13.02

Vastlapäev Vanamõisas

15.02

Kernu mälumängusarja etapp

16.02

Eesti lühifilmide kassett „Paha lugu“

16.02

Prantsuse lastefilm „Imetlusväärse noore
T.S. Spiveti erakordne teekond“

17.02

Saue valla beebipäev (kutsetega)

17.02
17.02
18.02

20.02

22.02
22.02

Turba aianduse ja mesinduse seltsi
aastakoosolek
naiskoor Nelli kontsert
Kiisa näitetrupi esituses komöödia „Ära
aja mulle udu“
Tõnis Mägi autorikontsert „Jäljed“
vabariigi aastapäeva kontsert-aktus,
esineb ansambel C-Jam
kontsert „Võimsasti kõla nüüd ühine
viis“ – Wannamoisa, Hannijöggi ja Saue
segakoorid

23.02

Öömatk

24.02

EV100 Lehetus

24.02

Pärgade asetamine ja EV100 kontsertaktus

24.02

Hobujõudude paraad ja rahvapidu
ansambliga Beer Brass

24.02

100 lipu pidulik jalutuskäik EV sünnipäeval

25.02

Kogupere etendus „Kuidas saada
mustkunstnikuks?“

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID
eneken.maripuu@nissi.ee,
5552 9751
info.veskitammi@sauevald.ee,
tel 679 6765

Riisipere kultuurimajas (Nissi tee 53c, Riisipere)

Riisipere kultuurikeskus

Laagri kultuurikeskuse pikas saalis

Saue valla kultuurikeskus

kell 18 Saue Sarapiku terviserajal

Saue spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuses juhib
Lumejänes võistlusi, avatud on soe kohvik; tasuta
kell 19 Kernu rahvamajas
kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi
8, Laagri), piletid 4 ja 3 eurot müügil kohapeal

Kernu rahvamaja, Andres Kaarmann Kuldar Paju 505 2463
info.veskitammi@sauevald.ee
Saue valla kultuurikeskus, MTÜ
Kinobuss, MTÜ Vanamõisa küla
või tel 679 6765
info.veskitammi@sauevald.ee
kell 16 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
Saue valla kultuurikeskus, MTÜ
Laagri), piletid 3 ja 2 eurot müügil kohapeal
Kinobuss, MTÜ Vanamõisa küla
või tel 679 6765
info.veskitammi@sauevald.ee
kell 11 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
Saue vallavalitsus, Saue valla
Laagri)
kultuurikeskus
või tel 679 6765
MTÜ Turba Aianduse ja Mesinduse
kell 13 Turba kultuurimajas (Lehetu tee 12, Turba)
Selts
kell 18 Turba kultuurimajas
Riisipere kultuurikeskus
nissivallakultuurikeskus.ee
kell 16 Turba kultuurimaja (Lehetu tee 12, Turba)

Riisipere kultuurikeskus

kell 19 Laitse Graniitvillas, piletid hinnaga 20
eurot eelmüügis Piletilevis

Laitse Graniitvilla

info ja majutus: info@
graniitvilla.ee, tel 5111 007;
ettetellimisel suupistelauad
ja õhtusöögid: toitlustus@
graniitvilla.ee

kell 18 Saue kontserdisaalis (Nurmesalu 9),
tasuta

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

kell 19 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
Laagri), tasuta

Saue valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee
või tel 679 6765

kell 21 kogunemine Saue rongijaamas, tagasi
Saue noortekeskus
jõutakse umbes öösel kell 2
kell 7.15 paraad, lipu heiskamine, ilutulestik ja
Lehetu külaselts
kahuripaugud, kohvilaud Lehetu külakeskuses
kell 13.30 Nissi kiriku ees ausamba juures; kell 14
Riisipere kultuurikeskus
kontsert-aktus Riisipere kultuurimajas
kell 14 liigub 100 auto kolonn Saue Olerexi
tanklast kiira-käära Ääsmäele, ca kl 15 alustab
Ääsmäe külaplatsil ansambel
kell 14.15 sõdurisupp Saue linna Keskuse pargis;
kell 15 pidulik jalutuskäik; kell 15.30 pärgade
asetamine; kell 16 jumalateenistus Saue
vabakirikus
kell 12 Mustkunstiteatris (Veskitammi 3, Laagri),
piletid Piletilevist

info ja registreerimine ullar.
pold@gmail.com, 5193 9322

nissivallakultuurikeskus.ee

MTÜ Ääsmäe külakogu

NB! Pealtvaatajad peavad
hiljemalt kell 14.30 olema
Ääsmäe külaplatsil, hiljem
autodega ligi ei saa! info:
aasmae.weebly.com

Saue Huvikeskus

evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee

Mustkunstiteater

www.mustkunstiteater.ee

ATH LASTE
VANEMATE
TUGIRÜHMA
KOKKUSAAMINE
Esmaspäeval, 26. veebruaril,
algusega kell 18.00
Saue lasteaias Midrimaa,
aadress Koondise 23, Saue linn
Osalemine on tasuta
Registreerimine
anneli.ritsing@sauevald.ee
või telefonil 529 2820.

Norman
Robbins`i
samanimelise
komöödia
ainetel etendus
2 vaatuses ja
4 pildis

────

Lavastaja
Marianne Õun
────

18. VEEBRUAR
KELL 16.00

Heli ja valgus
Alari Volf
────

„ÄRA AJA
MULLE UDU“
Kiisa näitetrupi esituses
Osades mängivad: Mari- Ann Talumees, Rita
Bergmann, Kristi Hunt, Tarmo Raid, Aivo
Altmets, Andrus Kotter, Agu Kötsi

TURBA
KULTUURIMAJAS

KERAAMIKA TÖÖTUBA
TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas
(Veskitammi 22, Laagri)
kell 18.00–19.30

I rühm – kolmapäeviti, 21.02 kuni 11.04 2018
II rühm – neljapäeviti, 22.02 kuni 12.04 2018

Juhendab kunstnik-keraamik

Irja Kändler
Kursuse hind: tö ö toas osalemine seitsmel korral
maksab 80EUR inimene.

Hind sisaldab ettenähtud koguse tööks vajalikke
vahendeid, materjale, savi, glasuuri ja
keraamikaahju kasutamise.
Info ja registreerimine: Laagri Huvialakool
tel. 6517635

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
koduleht:www.laagrihuvialakool.ee

Eakate sünnipäevapidu
27. veebruar 2018
kell 11.00 - 13.00
Saue Noortekeskuses

Neile, kel aastaid 65 või
enam ja sünnipäev
jaanuaris, veebruaris või
märtsis

Registreerimine
Saue Päevakeskuses

OTSIME klienditeenindajat
Kangadzungel Laagri kauplusesse
(Laagri, Pärnu mnt. 558a)

TÖÖ KIRJELDUS:
Klientide teenindamine müügisaalis
ja kassas. Kaupade vastuvõtmine ja
müügiks ettevalmistamine
Kaupade väljapanek ja
väljapaneku korrastus
Töötasu kokkuleppel

NB! Kogemused puuduvad?
Pole probleemi, väljaõppe saab kohapeal!

Palun saatke CV aadressil kristy@kangadzungel.ee
Lisainfo telefonil +372 53487241

www.myspace.com/skafaktor
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Üllatuskülalisteks RUKKILILLENEIUD
Sajandi lugusid keerutab
DJ SvEN SUmbERg

stiilidisko
eesti sajandi staarid
ew100 Dresscode:

vabaõhukeskus.ee

atmosfääri loob

EESTI SAJANDI
STAARID

EV 100 SÜNNIPÄEVA

Segakoor Wannamoisa
Segakoor Hannijöggi
Saue segakoor

„HOBUJÕUDUDE PARAAD“
24.VEEBRUARIL 2018
14:00 – 17:00

100 auto kolonn liigub marssuudil Saue
Olerex-Valingu jaam-Koppelmaa-Voore
mõis-Ääsmäe mõis-Altküla tee-Hageri
tee-Mõisa tee-Kaseurva tee-Kasesalu
tänav-Ääsmäe külaplats
RAHVAPIDU Beer Brass Bandiga
Avatud KÜLAPLATSI
KOHVIK
Üritus kõigile TASUTA!

Täpsem info: www.aasmae.weebly.com

MTÜ Turba
Aianduse ja Mesinduse Selts
ootab oma liikmeid

aasta üldkoosolekule

17. veebruaril kell 13.00
TURBA KULTUURIKESKUSES
Võta kaasa aastamaks
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KAARDID
ENNUSTAVAD

Aeg varuda küttepuid
järgmiseks talveks!

TOORES LEHTPUU
alates 30€ /ruum
METSAKUIV OKASPUU
alates 35€ /ruum

Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

Hind sõltub puude pikkusest
ja transpordi vahemaast.

TALVINE
HIND!

Laotud puude tarne
10 ja 15 ruumi kaupa.

SILLUTUSKIVI NUNNA HALL

5.90 € (sisaldab km)

tel 502 4895

Helista 514 8263, info@raekivi.ee

www.pajakapuit.ee

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

7. MÄRTS
ALATES 10.00
KERNU
VALLAMAJAS

28. MÄRTS
ALATES 10.00
SAUE VALLA
KULTUURIKESKUSES
LAAGRIS

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

KORSTNAPÜHKIJA
Korstnapühkijate koja liige

Kütteseadmete puhastamine
Katuseredelite müük ja paigaldus

Tel: 58 495 361

E-mail: Dragonfireoy@gmail.com
Web: Dragonfireworld.weebly.com
Pottsepatööde koostööpartner
OÜ Ahjuliisu

Tel: 56 506 498

PEREPÄEV
17. veebruar kella 11.00 – 13.00 TEHNIKAKESKUS OÜ
Keila kaupluses, Haapsalu mnt 57, Keila
•
•
•

Husqvarna saagide näidisesitlused perepeadele ja
professionaalidele.
Gardena oksakääride ja lõikurite tutvustus perenaistele.
Joonistusvõistlus pere pisematele. Parimale joonistajale
auhinnaks Husqvarna mängusaag!

Windak OÜ on asutatud 2004. aastal. Windak on hetkel üks juhtivatest
kaablitööstustele mõeldud automaatsete pakendamisseadmete
(kerimisseadmed, materjalikäitlemisseadmed) tootjatest ja arendajatest
maailmas.

OTSIME SEOSES MAHTUDE KASVUGA OMA MEESKONDA

ELEKTRIKKU
TÖÖ KIRJELDUS:
• kaablitööstusele müüdavate masinate elektrilise
osa koostamine;
• valminud masinate demontaaž ning pakkimine;
• teostatud tööde kvaliteedikontroll.
NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• elektritöö kogemus;
• tehnilise dokumentatsiooni lugemisoskus;
• Hea suhtlemisoskus ja valmidus
meeskonnatööks;
• hoolikus ja täpsus;
• hea tehniline taip, algatusvõime.

ETTEVÕTE PAKUB:
• Võimalust ehitada kaasaegseid
tootmisseadmeid
• Stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas
ettevõttes;
• Reisimisvõimalust;
• Erialaseid koolitusi;
• Igakuist spordikompensatsiooni.
TÖÖ ASUKOHT: Paldiski mnt 245F
CV JA SOOVIAVALDUS: info@windakgroup.com
MÄRGUSÕNA: ELEKTRIK
TÖÖAEG: Täistööaeg (1 vahetus)

Vaata lisainfot: www.tehnikakeskus.ee

Kõik, vähemalt 10 eurose ostu
sooritajad osalevad Husqvarna 236
mootorsae loosimises!

