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MIKS MEIE ERIMEELSUSED MEID NII
KANGESTI NÄRVI AJAVAD,
KUI NEED TEGELIKKUSES MEIE ELU NII
HUVITAVAKS TEEVADKI?
Bradley Trevor Greive “Elu mõte”

sau e vallal e h t

t asu t a

JAANUAR 2009 NR 1

Aasta-alguse tervitus

kampaania

Austatud vallarahvas

Vallaelanikuks registreerimise kampaania oli edukas

Indrek Tiidemann
volikogu esimees

Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik

Jällegi on aasta 2008 imekiirelt möödunud ja uus 2009. aasta
vastu võetud. Aeg tormab nii kiirelt, et lausa hädavajalik on
vahel aeg maha võtta, segamatult omi mõtteid mõlgutada ja
edasisi plaane pidada.

Septembrikuu vallalehes kuulutas vallavalitsus välja valla elanikus registreerimise kampaania. Nüüd on aasta läbi ja aeg
kokkuvõtteid teha.

Nüüd, kus aastavahetuse möll on seljataha jäänud, ongi parim
aeg möödunut meenutada ja tulevikuks atra seada. Kuidas siis
möödus aasta 2008 meie vallale ja Eesti riigile?

Kolme kuu jooksul, st 1. oktoobrist kuni 31.
detsembrini esitati Saue vallale kokku 135
elukohateadet. Arvestades seda, et tavaliselt
registreeritakse ühe elukohateatega vallaelanikuks rohkem kui üks inimene, saime
rikkamaks peaaegu 200 uue vallaelaniku
võrra.
Saue vallas elab 1. jaanuari seisuga kokku
8815 elanikku, kasv aastaga siis 357.
Saue vald soovib elanikele pakkuda häid
ja kogukonna ootustele vastavaid avalikke
teenuseid- olgu selleks siis korras teed, hea
haridus, kõiki abivajajaid arvestav sotsiaalhoolekanne, ühistransport, veevarustus- ja
kanalisatsioon, heakorrastatud vald...
Saue valla põhiline sissetulekuallikas (üle
80% eelarvest) moodustab üksikisiku
tulumaks ning tulumaksu arvestatakse 1.
jaanuari 2009. aasta seisuga valda registreeritud elanikelt. Teie abiga, head uued
vallaelanikud, on võimalik ka majanduslikult keerukal 2009.aastal toime tulla, tagada
vajalikud avalikud teenused ning ellu viia
investeerimisprojektid.
Nüüd aga kampaania käigus väljakuulutatud auhindadest.

Oli ju suur juubeliaasta, 90 aastat Eesti Vabariiki. Seda
tähistati suurejooneliselt nii kohalike omavalitsuste tasanditel, kui ka kogu riigis. Oli jälle uhke ja hää meenutada meie
riigi algusaastaid ja arengut. Tore oli tunnetada rahvuslikku
uhkust, et oled eestlane ja selleks ka jääd. Heldimusega
meenusid ühised vabaduse laulmised ja muud ühisettevõtmised, mis aitasid Eesti riigi taasluua.
Meie vallale oli möödunud aasta täiesti normaalne. Loetleksin
mõningaid fakte ja tegemisi.
Möödunud aasta lõpuks oli Saue vallas registreeritud vallakodanikke 8815, neist naisi 4570 ja mehi 4245. Ilmavalgust nägi
142 uut väikest kodanikku ja meie hulgast lahkus 78 inimest.
On rõõm tõdeda, et iive on tublisti positiivne. Suur uudis on
see, et 2008. aasta lõpus sündisid meie valda kolmikud, mis on
meil esmakordne juhus. Kõik põnnid on terved ja tublid.
Üksikisiku tulumaksu planeerisime 101 miljonit krooni, kuid
tänu meie heade vallakodanike tublile tööle, oli laekumine 110
miljonit krooni.
Suurematest investeeringutest ja sündmustest
Laagri üks peatänavatest- Veskitammi tee- sai täiesti uue
kaasaegse näo. Ümberehitus läks maksma 36 miljonit krooni,
sellest valla omafinantseerimine oli 8,3 miljonit krooni.
Värskelt sai remonditud Nõlvaku elurajoonis üks osa Vanasilla teest, kogumaksumusega 2,45 miljonit krooni.
Lõppes vallamaja välisfassaadi ja volikogu ruumide ümberehitus.
Aasta lõpus tuli teade, et meie eurorahade Ühtekuuluvusfondi
taotlusprojekt „Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni projekt” sai 18. detsembril 2008 SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse heakskiidu. AS-le Kovek
eraldatakse 89 918 134 krooni ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks Laagris, Hüüru ja Vatsla külades. Valla
omafinantseering on siin 16,99 %. Projekt peab lõppema 31.12
2011.a.
AS Elektriraudtee ehitas valmis Urda ja Padula raudteejaamad. Nüüd saavad vallaelanikud mugavamalt kasutada
raudteetransporti.
Laagri alevikus anti käiku AS-i Magnum Medical Eesti kõige
moodsam logistikakeskus.
Need olid vaid mõned näited meie valla arengust.
Maajnduslangus eeldab kasinat elu
Kuid Eestis tervikuna ja kogu maailmas asjad nii hästi ei

läinud. Oleme ju aastaid harjunud, et majanduse arengutempo
ületab üha uusi ja uusi tippe. Kuidagi ootamatult saabus paljukardetud majanduskriis, mille põhja pole veel näha. Tunneme
kahjuks oma nahal, mida see tähendab- tuntav majanduse
allakäik, tööpuudus, tarbimise vähenemine. Raskel ajal tuleb
nii peredel, valdadel kui ka riikidel elada kokkuhoidlikku
ja kasinat elu. On hea, et Eesti majandusliku edu aastatel on
kogunud märkimisväärseid reserve, mis tuleb nüüd tasapisi
kasutusele võtta.
Riigil tuleks toetada ja soodustada igati uute töökohtade loomist, et ajutine langus pöörata uueks tõusuks. Kahjuks raputas
Eestit möödunud aastal rida skandaale, mis meie raskel ajal
mõjuvad vägagi häirivalt.
On vaja lõpetada kurtmine rahvaste integreerumisprotsessidest ja tuleb midagi ka konkreetset korda saata.
Maailma superriik Ameerika, sai uue presidendi. Loodame, et
ka meid- väikest Eestit- pannakse sealpool tähele.
Samal ajal on maailmas tõsiseks probleemiks energeetiline julgeolek. Euroopa ripub täiega vene gaasilõa otsas ja sellest siis
ka suhteliselt pehme suhtumine. Tuleb leida uusi alternatiive,
et energiasõltuvust vähendada. Aktiivsemalt ja julgemalt tuleb
suhtuda taastuvenergiasse, kuid samal ajal tuleks uurida ka
tuumaenergia võimalikke stsenaariumeid, et olla valmis oma
energiavajaduste katmiseks ka tulevikus.
Kuid nutmine ja kurtmine ei too meid välja maailmamajanduses kujunenud situatsioonist. Selleks peavad riigid ulatama
sõbrakäe oma kodanikele, et üheskoos raskused kergemini
ületada.
Loomulikult tuleb 2009. aasta eelarvete tegemisel olla konservatiivne, et nad vastaks reaalsetele majandusprognoosidele.
Eesti riigil tuleb ligi 10 miljardise defitsiidiga võitlema hakata.
Eelarvest tuleb õhk välja lasta, et tagada riigi normaalne areng.
Menetledes meie valla 2009. aasta eelarvet, tuli esialgset prognoosi tunduvalt vähendada. Vaadates aga reaalselt tulevikku,
suudab volikogu kinnitada meie valla eksistentsiks ja arenguks vajaliku eelarve.
Soovin teile, armsad vallaelanikud 2009. aastal tugevat tervist, õnne ja usku meie kõikide tegude õnnestumisse.

Detsembrikuu ujulapääsmed võitsid:
Raimo Udris
Jõgisoo
Andrus Põdra Jõgisoo
Taimi Laretei Jõgisoo
Karl Auntock Alliku
Jana Saks
Valingu
Ujulapääsmete võitjate andmed on edastatud Laagri Ujulasse.
Peaauhind
Peaauhinna- 20 000 kroonise puhkusereisi
2009. aasta suvel võitis loositulemuste
põhjal Tõnu Vahteri pere ÄäsmäeltPALJU ÕNNE.
Peaauhinna võitjal palun ühendust võtta
Saue Vallavalitsusega telefonil 6541158 või
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee
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Toimus Saue valla uue põhimääruse esimene lugemine
Toimus Saue valla arengukava esimene lugemine. Arengukava on läbinud volikogu komisjonid, ka oli arengukava
avalikustatud Saue valla veebilehel. Esitatud ettepaneku vaadati läbi ja vajalikud parandused viidi arengukavasse sisse.
Jaanuarikuu komisjonides vaadatakse Saue valla arengukava
veel kord üle
Kiideti heaks Harju Maakonna Arengustrateegia 2025
Anti Rahvaspordiklubi Kuuse kasutusse Kuuse 39a spordihall
Kinnitati koolitusteenuse osutamise lepingu sõlmimine Keila
linna omandisse kuuluva Keila Hariduse Sihtasutusega
Kinnitati Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse
suurus
Otsustati kahe auto kasutusrendilepingute sõlmimine
Otsustati omandada Vae tänava äärsed kinnistud
Otsustati omandada Vanamõisa külas asuva Reinu I kinnistu
jagamisel tekkiv 1,3 ha suurune Vanamõisa küla lõkkeplatsi
alune maatükk
Anti luba Sepa-Jaani kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Otsustati lõpetada osalus Loode-Eesti Jäätmekäitluskeskuse
AS-is ja aktsiate müümine
Toimus Saue valla 2009. aasta eelarve teine lugemine. Teine
lugemine katkestati

Noorte huvitegevuse toetuse
suuruseks on 250 krooni kuus
Volikogu kehtestas Saue valla elanikeregistris olevate laste
huvitegevuse toetuseks teistes omavalitsustes piirsumma 250
krooni kuus.
Teiste omavalitsuse eraõiguslikes huvikoolides (mitte munitsipaalhuvikoolides) osaleva lapse eest on klubil võimalik taotleda
vallalt 250 krooni kuus toetust. Selle summa saab klubi lapsevanema poolt makstavast ringitasust maha arvestada.
Seni oli summa määratletud aastatasuna. Praktika näitas siiski
seda, et sügisel alustavad lapsed huvitegevust, aga paari kuu pärast paljud loobuvad. Samas on vallavalitsus juba kogusumma
klubile tasunud ja tagasiarvestust oli keerukas organiseerida.
Uue korra järgi tasutakse klubile tema taotluse peale igakuiselt,
kusjuures suvekuudel - juunist augustini tasumist ei toimu.
Uus taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehelt www.sauevald.ee

Aasta viimane volikogu istung
toimus uutes esindusruumides

PIDULIK ÜLESRIVISTUS:
Kohalolnud rahvaesindajad tegid aastalõpu, uue residentsi ja mõistlike otsuste auks kella all paraadfoto
OTSI KOHTA, KUS SA SAAD:
Vallavolinikel olid istungitel oma harjumuspärased kohad laua taga ja oma
kindlad pinginaabrid.
Uues saalis läks ka kohe oma positsioonide haaramiseks, volinik Ville Pak
kiirustab kohta valima ja volinik Eero
Kaljuste naeratab rahulolevalt - tema
on oma juba leidnud. Rahvaesindajad
Ruth Piile ja Jaanus Kallion alles otsivad oma paika...

Vanamõisa küla lõkkeplatsi alune maa osteti valla omandisse
Koduvald
Detsebrikuu Saue Vallavolikogu otsustas omandada Vanamõisa külas asuva lõkkeplatsi
aluse maa 280 000 krooni eest.
Sellel maatükil on juba mitmete aastate jooksul Vanamõisa
küla MTÜ poolt korraldatud nii
külaüritusi, kui läbi viidud ka
ülevallalisi sündmusi.
Näitena võib tuua juba traditsiooniks saanud Saue valla
suvelõpu peo, 2008. aasta suvel
toimus samas ka telesaate
“Laulge kaasa” salvestus.
Maatükk on senini kasutusel
olnud omanikuga sõlmitud
rendilepingu alusel.
Läbirääkimised selle 1,3 hektarilise maalapi, mille sihtottstarbeks maatulundusmaa, ostmiseks alustati juba möödunud
aasta kevadel. Läbirääkimiste
käigus ja arvestades ka viimaste
aegade kinnisvaraturu trende,
langes hind ca poolelt miljonilt
280 000-kroonini.

Rendimaale edasine investeerimine pole mõttekas
Vanamõisa küla MTÜ-l õnnestus kirjutada edukas rahataotlusprojekt platsi edasiseks arendamiseks. Selle realiseerimine
eeldab aga omafinantseeringut
ja selle osas soovitakse katet
vallaeelarvest.
“Rendimaale oleks väljakute rajamine ebaotstarbekas, sest need
oleksid kinnisasja lahutamatud

osad ja peale rendilepingu lõppu kuuluksid maatüki omanikule,” selgitas abivallavanem Tiit
Talvi.
Seega ei oleks vallaeelarvest
uute investeeringute tegemine
sellele maale kuigi mõistlik, sest
see rahapaigutus võib väga lihtsalt sattuda eraomaniku kätte
(rendilepingu lõpetamisel).
“Maatüki ostmine võimaldab
teha investeeringuid ilma riski-

ta, et need satuksid erakätesse,” kinnitas Talvi.

korralikuks vabaõhuürituste
toimumiskohaks,” ütles Krause.

Vanamõisa külal
suured plaanid
MTÜ Vanamõisa Küla on
võtnud eesmärgiks perioodil 2009-2013 arendada Vanamõisa lõkkeplats
Saue valla vabaõhuürituste toimumiskohaks.
“Plats on hea strateegilise
asukohaga – valla keskel,
sinna on olemas erinevatest suundadest ligipääsuteed ja suur parkimise ala.
Plats on eemal tiheasustusest, samas aga kaunis
looduslik ala puhkamiseks
ja sportimiseks,” põhjendas Vanamõisa seltsimaja
juhataja Katrin Krause.
Visiooni järgi saavad kompleksi
kuuluma laste mänguväljak,
spordipats, vabaõhulava koos istepinkide ja tantsuplatsiga, puhkeala, rattaparkla ja Suurevälja
teelt kergliiklustee lõkkeplatsini.
“Eesmärk on luua kõikidele võimalused sportimiseks ja koosolemiseks ja arendada lõkkeplats

Raha eraldati 656 662 krooni
2007. aasta kirjutas MTÜ Vanamõisa Küla projekti “Külade
uuendamise ja arendamise
investeeringutoetus meede 3.2”
taotlusvooru.
PRIA andis projektile, mille kogusummaks on 938 028 krooni,
positiivse vastuse. Sellest summast 656 662 krooni ehk 70%
katab meede 3.2 ning 281 366
krooni (30%) tuleb leida omafinatseeringuna.
See summa on kirjas ka valla
2009. aasta eelarveprojektis, aga
hetkeseisuga ei saa finantseerimisele veel täie kindlusega
loota, sest eelarve koostamine
on väga pingeline.
Projekt hõlmab lõkkeplatsile
mänguväljaku ja spordiplatsi
rajamist.
2009. aastal kavatseb mittetulundusühing kirjutada veel
ühe rahataotluse, mis hõlmaks
lõkkeplatsile vabaõhulava ja
tantsuplatsi ehitamist koos istepinkidega.
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Saue vallavanem Mati Tartu pälvis
Harju maakonna teenetemärgi
Koduvald

Teenetemärk anti Tartule märkimisväärse panuse eest kohaliku
elu edendamisel.
“Kahtlemata oli see meeldiv, iga
tunnustus on,” möönas Tartu.
“Kuigi esimene asi, mida mõtlesin, et millega ma nüüd siis olen
hakkama saanud”, viskas mees
nalja.
Ise arvab Tartu, et maavanema
selline tunnustus on seotud
sellega, et Saue vallas on suudetud ehitada valmis uus kool ja

Foto Peeter Hütt - Tippfoto

Harju maavanem Värner
Lootsmann andis 30. detsembril Estonia Teatris toimunud
Harju maavanema vastuvõtul
üle Harju maakonna teenetemärgid. Üheks teenetemärgi
kavaleriks oli ka Saue vallavanem Mati Tartu.

spordikompleks, lisaks lasteaed,
Laagri keskne tee Veskitammi
tänav on saanud korda, jne.
“Aga see on olnud tiimitöö! Ega
mina ju ei kaevanud seda Veskitammi tänavat labidaga üles ega
sisustanud koolimajas klassiruume,” asetas vallavanem end

siiski tahaplaanile.
Omavalitsusjuhtidest anti teenetemärk lisaks Tartule ka Kiili
vallavanemale Vambo Kaalule,
Paldiski linnapeale Jaan Mölderile, Saku vallavanemale Arvo
Pärnistele.

Vallaametnik Mikk Lõhmus
jõudis doktorikraadini
Koduvald
18. detsembril kaitses Saue
valla abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus Tallinna
Tehnikaülikoolis edukalt oma
doktoritööd “Avaliku halduse
detsentraliseerimine Eestis”.
Töö oponendiks olid Riigikontrolli peakontrolör ja samuti
Tallinna Tehnikaülikoolis oma
doktoritöö kaitsnud Ülle Madise
ning välisoponendiks majandusdoktor ja Riia Ülikooli dotsent
Inga Vilka. “Kuigi kaitsmine ise
kestis pea kaks tundi oli see siiski
lihtsam, kui selle ootamine,”
nentis Lõhmus tagantjärele.
Töö keskendus kohaliku omavalitsuse juhtimisega kaasnevate
detsentraliseerimisprobleemide
analüüsile, kitsamas plaanis
pealinna ja pealinna regiooni
juhtimismudelite ülesehituse
konfliktipunktidele ja nende
lahendamise võimalustele.
“Seega oli teema otseselt seotud

ka Saue vallaga, sest oleme ju
vahetult Tallinnaga piirnev
omavalitsusüksus ning kõik
valglinnastumisega, piirkondliku koostööga seonduvad
probleemid on ka meil aktuaalsed,” selgitas Lõhmus. “Olgu
selleks siis ühistransport, teede
ja kergliiklusteede võrgustiku
planeerimine või haridusküsimused,” täiendas värske doktor.
Lõhmus pakub oma töös välja
põhimõttelised lahendused nii
omavalitsuse sisemise demokraatliku otsustusprotsessi
tagamiseks, kui regionaalhalduse
edasiseks korraldamiseks pealinnaregioonis.
Kasu ka vallale
Lõhmus usub, et kvalifitseeritud ametnikud on kasuks igale
vallale ja linnale. “Miks tellida
sadade tuhandete kroonide eest
dokumente firmadelt, kui on
omal olemas pädevus see töö ise
ära teha?” küsis kõrgelt diplomeeritud haldusametnik.

Uued vallaametnikud
Alates 22. detsembrist 2008 alustas Saue Vallavalitsuses tööd
võrkude ja järelvalve spetsialistina Arvo Brandmeister.
Tema töökohustusteks saavad
olema EL veemajandusprojekti
vallapoolne koordineerimine,
vee- ja kanalisatsiooniküsimuste
lahendamine ja kaevelubade menetlemine.
Tema telefoninumber on 50 90662.

Urva ja Veskitammi
tänavate nurgale kerkib
lastemänguväljak
Saue Vallavalitsus esitas suvel hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi rahastustaotluse
Urva 7B asuvale platsile detailplaneeringujärgse lastemänguväljaku väljaehitamiseks.
Detsembrikuus laekus rõõmustav uudis, et Saue valla taotlus
on täismahus rahuldatud. Kokku eraldatakse vallale mänguväljaku elementide paigaldamiseks 411 868 krooni, Saue valla
omafinantseering on 75 000 krooni. Lisaks lastemänguväljaku
elementide paigaldamisele ehitatakse vallaeelarve kuludega nimetatud haljasalale valgustatud jalgteed, korrastatakse haljastus
ning laste turvalisuse kaalutlusel piiratakse ala aiaga.
Täiendavat informatsiooni saamiseks pöörduda Saue Vallavalitsuse kommunaalspetsialist Indrek Brandmeistri poole telefonil
654 1155 või e-posti aadressil indrek.brandmeister@sauevald.ee
või abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole e-posti
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

Saue vald hakkab
korraldama avalikke töid
Eesti majanduslik olukord tingib järjest kasvava tööpuuduse ja
seda kahjuks ka meie koduvallas. Avalike tööde (rahvakeeles ka
hädaabitööde) korraldamine on üks meede, millega on võimalik
pakkuda valla elanikele ajutist tööd, säilitada inimeste tööharjumust ning samas parandada avalike kohtade heakorda ning
muuta valla visuaalne mulje paremaks.
Avalike tööde raames tehakse peamiselt heakorratöid- prügikoristust, graffiti puhastamist, lammutus- ja võsaraietöid jms. Valla
2009. a eelarvesse on planeeritud kokku 100 000 krooni ning
korraga on kavas kasutada kuni kuut töötut. Hädaabitöödega on
kavas alustada alates 1. märtsist 2009.
Täpsem info avalike töödel osalemise võimaluste ja tingimuste
kohta Koduvalla veebruarikuu numbris.

Tema väitel on sel moel võimalik
raha kokku hoida ja saada sama
hea tulemus. “Ja kindlasti on
vallale kasulik see, kui näiteks
regionaalhalduse valdkonna
teoreetikul on samaaegselt tugev
praktiline omavalitsustöö kogemus. Paljud ilusad mudelid pole
praktikas toiminud, teooria ja
praktika ühendamisega saab sellised probleeme vältida,” arutles
Lõhmus.
Isiklikus plaanis annab doktori
staatus noorele mehele kutseid
esinema erinevatele konverentsidele ning osalema erinevates
töögruppides. “Nii saab oma
ideid edasi anda ja mõnedki mõtted leiavad ehk praktilises elus
realiseerimist,” rõõmustas mees.

Alates 12. jaanuarist 2009
alustas Saue Vallavalitsuses
tööd hooldustöötajana Ene
Kaljula.
Ene on suure osa oma elust
töötanud sekretär-asjaajajana. Alles mõni aasta tagasi
leidis ta oma kutsumuse
– sotsiaaltöötaja. Aastal 2006
lõpetaski ta Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal.
Saue Vallavalitsusse asus tööle hooldustöötajana, et viia ennast vahetult kurssi sotsiaalelu
küsimustega. Hetkel on sellest valdkonnast
avalikkuse ette jõudnud palju teravaid probleeme. Ene loodab anda oma panuse nende lahendamisel. Ene telefoninumber on 526 0147.

OÜ LeKree Majad veevarustuse uue hinna kehtestamine
Vallavalitsuse määrusega kehtestati alates 1. maist 2009 OÜ
LeKree Majad poolt osutatava veevarustuse teenuse hind alljärgnevalt:
Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;
Elanikkond
Kr/m³ Käibemaks
KOKKU kr/m³
Vesi
16.07 2.89		
18.96
Määrus kehtestati “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse” § 14
lg 2, Saue Vallavolikogu 24. mai 2007 määrusega nr 7 kehtestatud
“Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise
korra” § 4 lg 1 alusel ning arvestades OÜ LeKree Majad taotlust.

Pääsküla jäätmejaama
lahtiolekuajad
Alates 2. jaanuarist 2009 on Pääsküla jäätmejaam avatud iga
päev, va riigipühadel ja pühade-eelsetel tööpäevadel,
alljärgnevalt:
esmaspäev
kolmapäev
reede
pühapäev

14-19
10-15
14 -19
12-17

teisipäev
neljapäev
laupäev

14-19
10-15
10-15

Elanikel on võimalus ära anda tasuta kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid:
• immutamata puitu
• vanametalli
• kile
• paberit ja pappi
• elektri- ja elektroonikajäätmeid (s.h. külmikud ja telerid)
• puhtaid pakendijäätmeid
• koduseid ohtlike jäätmeid.
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Lühidalt

Kiia rahvast oodatakse
kohtuma vallaesindajatega
Saue Vallavalitsus jätkab visiite küladesse, järgmine kohtumine toimub 2. veebruaril kell 18.00 Kiia külarahvaga
Vääna Külakojas (www.vaanakulakoda.ee)
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Aktuaalne

Keskkonnateenistus ei kiitnud TallinnPaldiski maantee 5 lõigu rekonstrueerimise keskkonnamõjude aruannet heaks
KILODE KAUPA
MATERJALE:
Juba 2002. aastal ellu kutsutud projekti kohta on vallamajas kottide ja kilode kaupa
skeeme, selgitusi, hinnanguid.
Nende hulgas ka projekti 5.
lõigu ehk Hüüru küla läbiva teeosa keskonnamõjude
hindamise aruanne. Viimane
jäi 2008. aasta lõpus, peale
aasta ja 2 kuud analüüsimist
Keskonnateenistuse poolt,
siiski heaks kiitmata (põhjendusi 15 punktis ja 7 lehel saab
huviline lugeda ka Saue valla
kodulehelt).

Sügisel alustatud projekt jätkub: vallavalitsus väisab kord
kuus valla erinevaid külasid, et luua otsekontakte ja anda
võimalus vallakodanikel oma muresid ja rõõme jagada.
Tuulas, Maidlas ja Jõgisool on juba käidud, veebruari alguses oodatakse kohtumisele Kiia kandi rahvast.
Kuna Kiia külas ei ole kahjuks seltsimaja ega teist sobivat
kogunemispaika, siis toimub koosviibimine Vääna Külakoja
ruumides (Külakoja tee 2, Vääna, Harku vald).
Võimalusel palub vallavalitsus edastada võimalikud
küsimused juba ettevaatavalt e-postiga (annely.sumre@
sauevald.ee), et ametnikel oleks võimalik vastused ammendavalt ettevalmistada.
Kõik huvilised on oodatud. Lisainfo 654 1156

Jõgisoo liinil sõidab uus ja
suurem koolibuss
Koolibussi liinil Jõgisoo-Laagri kool-Saue kool pandi
uuest veerandis alates sõitma suurem masin, senise 19koha asemel on bussis 30-istekohta.
Aasta lõpus tegid bussi operaatorfirma Harjumaa Liinid
esindaja koos valla haridusnõunikuga koolibussi kasutajate
üle pistelist ülevaadet ja selle tulemusena selgus, et Jõgisoo
kandis on pealetulejaid rohkem, kui senine buss mahutas.
Haridusnõuniku Liivi Prinki sõnul kasutavad bussiteenust
ka täiskavanud, kuna piirkonna ühstranspordi võimalused on kesised. Sellest hoolimata tuletab Prink meelde, et
koolibuss on eelkõige laste jaoks, ehk et olukord, kus bussi
kasutav täsikasvanu istub ja lapsed seisavad, on lubamatu.
Suurem buss peaks olukorda leevendama, aga prioriteediks jääb siiski laste koolijõudmine, mitte täiskasvanud
sõitjate teenindamine.
Kuna talvistes tingimustes on teed suhteliselt kehvad, mis
muutis kooli jõudmise aeglasemaks, siis tõsteti ka bussigraafik senisega võrreldes kümme minutit varasemaks.

Saue vallas jätkuvad
võsaraietööd
Saue Vallavalitsus jätkab ka 2009. aastal üldkasutatavate
haljasalade ja teede äärte võsast puhastamist.
Laagri alevikus on suurimaks tööks Pääsküla jõe kallasraja
võsast puhastamine. Kavas on korrastada jõe kallasrada
Urva tänava ja Rahnu tänava vahel, samuti jätkatakse sügisel pooleli jäänud jõekallaste puhastamist Instituudi tee ja
Koru tänava vahelisel alal.
Hüüru külas on kavas puhastada ja heakorrastada teede
ääri (Kiviaia tn, Aiandi tee jm), samuti jõeäär Hüüru mõisa
tagusel alal.
Lisaks asulates toimuvatele töödele puhastatakse võsast
valla avalike teede servi, näiteks Kotka tee, Vatsla tee jm.
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda Saue Vallavalitsuse kommunaalspetsialist Indrek Brandmeistri poole
telefonil 654 1155 või e-posti aadressil indrek.brandmeister@sauevald.ee või abivallavanem- arendusnõunik Mikk
Lõhmuse poole e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

Vallalehe levi nihkub
kuu teise poolde
Alates jaanuarist jõuab vallaleht elanike postkasti
kalendrikuu teises pooles.
Seoses sellega, et Eesti Post korrigeeris oma hinnapoliitikat
ja laialikande tähtaegu, jõuab Koduvald edaspidi elanike
postkastidesse peale 23. kuupäeva.

MIS NÜÜD SIIS EDASI SAAB? VASTAB TELLIJA- MAANTEAMETI ESINDAJA- ANDRES BRAKMANN:
“Meieni jõudis dokument 8. jaanuaril 2009, seega oleme jõudnud tutvuda sellega vaid ülevaatlikult ja hetkesiesuga (19.
jaanuar) ei ole Maanteeamet oma seisukohta edasiste tegevuste kohta kujundanud. Oleme jõudnud kohtuda nii keskonnamõjude hindajaga kui Keskkonnateenistuse esindajatega ja loodetavasti on võimalik veebraurikuu vallalehes edasisi
tegevusplaane ka huvitatud vallakodanikele tutvustada.

detailplaneeringute avalik väljapaneknek
Saue Vallavalitsus teatab, et
12.01.2009 kuni 26.01.2009
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti
kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi
4 Alliku küla Kanika 20
kinnistu (katastritunnusega
72701:002:1072) detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks

on olemasoleva kinnistu pindalaga 4,27 ha maasihtotstarbe
osaline muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine
viieks elamukrundiks, kaheks
teemaa krundiks ja üheks
üldmaa krundiks ning ehitusõiguse seadmine ühekorteriga
väikeelamute tarbeks, kruntidele juurdepääsuteede ja
tehnovõrkudega varustamise

lahendamine. Planeeritavad
elamukrundid on suurusega
0,5-1,09 ha. Planeeritavate elamute lubatud suurim kõrgus
on 10,0 m. Detailplaneeringu
koostaja OÜ Hedolink, töö nr
0308.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

s aue valla detailplaneeringud detsembris 2008
Saue valla territooriumil
detsembris 2008 on algatatud
järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 09.12.2008
korraldusega nr 855 on algatatud Laagri alevikus Pärnu mnt
558 kinnistul detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga täiendava ehitusõiguse määramine.
Saue Vallavalitsuse 16.12.2008
korraldusega nr 882 on algatatud Vanamõisa külas Vanareinu, Kubja, Aluse, Loddi
2 kinnistutel ja jätkuvalt riigi

omandis oleval maa-alal detailplaneeringu koostamine,
eesmärgiga juurdepääsude
lahendamine ja tehnorajatiste
maa-ala määramine.
Saue Vallavalitsuse 23.12.2008
korraldusega nr 889 on algatatud Vanamõisa külas Leevike
kinnistul detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga ehitusõiguse seadmine ühe ärihoone
rajamiseks ning kinnistule
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustuse lahendamine.

Kinnistu suurus on 4,27 ha ja
maasihtotstarve ärimaa.
Saue valla territooriumil detsembris 2008 on kehtestatud
järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 16.12.2008
korraldusega nr 881 on kehtestatud Maidla külas Haraka
kinnistu detailplaneering.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

LAAGRI LASTEAED OOTAB
SÜNNIPÄEVA NÄDALA RAAMES
26. jaanuaril
kell 15.00 kõiki
huvilisi
LAHTISTE
USTE PÄEVALE
16.30 meie lasteaia etendus
“KRAAKSUPERE UUS KODU
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Tervishoid

Laagri Perearstikeskus alustas
uuest aastast uue töökorraldusega
Triinu-Mari Ots
perearst
Uuest aastast on Saue vallas lisaks dr Kullamale uus perearst
Triinu-Mari Ots, kes jätkab
tööd dr Mati Kongo nimistuga.
Uusi patsiente paraku endiselt
vastu ei võeta, sest nii doktor
Otsa, kes Mati Kongo patsiendid üle võttis, kui doktor Kullama nimistud on täis. Kindlasti
saavad perearsti siiski kõik sündivad lapsed, kelle vanemad on
Laagri Perearstikeskuse arstide
nimistus.
Tegeletakse ka kolmanda arsti
otsimisega ja peagi loodetakse
leida meeskonda resident, see
lahendaks ka uute patsientide
probleemi.
Uuendused paremaks
teenindamiseks
Uue arsti tulekuga
on Perearstikeskuses
ka olulisi uuendusi,
mis kõik on loodud
patsientide paremaks
teenindamiseks.
Algab üleminek
digitaalsele terviseloole. Kõik vanad
paberkandjal kaardid
antakse allkirja vastu
patsiendile kätte,
oluline terviseinformatsioon kantakse
arvutisse.
Perearstikeskus on
tööl ka administraator
(Maris Aljas), kes vastab telefonikõnedele,
registreerib perearstide ja pereõdede vastuvõtule ja
annab informatsiooni keskuse
töökorralduse kohta.
Vajalik eelregistreerimine
Arsti vastuvõtule saab eelregistreerimise alusel. Ka kordusretseptide, tõendite ja igasuguse
meditsiinilise dokumentatsiooni
saamiseks on vajalik eelnev
registreerimine. Eelregistreerimine võimaldab pääseda
vastuvõtule kokkulepitud ajal,
nii toimib patsiendi ja arsti ajast
lugupidamine.
Helistades keskusesse, vastab
teie kõnele administraator, tema
registreerib, nõustab või suunab
vajadusel kõne edasi pereõele
(Elle Kaleininkene, Sirje Klamp).

Pereõde annab nõu ja käitumisjuhiseid ägeda haigestumise
korral, hindab töövõimetuslehe
vajadust.
Ka arstidel on iga päev tund
aega telefonikonsultatsiooniks,
seega saab iga päev arstiga ka
telefoni teel nõu pidada.
Ajal, kui arst võtab patsiente
vastu, kõnesid edasi ei suunata,
et võimaldada arstil sajaprotsendiliselt pühenduda vastuvõtul
olevale patsiendile.
Pereõe vastuvõtt
Uuest aastast on ka pereõel iseseisev vastuvõtt. Pereõde nõustab patsiente kroonilise haiguse
korral – annab nõu ja väljastab
kordusretsepte diabeetikutele,
kõrgvererõhuhaigetele; tegeleb
ennetustööga ja nõustamisega.
Keskuses on kaks pereõde – üks

Saue valla uus perearstTriinu-Mari Ots

kodus teha. Kasulikum on korraldada transport keskusesse,
kus on võimalik võtta analüüsid
ja teha täiendavaid uuringuid.
Arsti poolt põhjendatud juhtudel tehakse koduvisiite väikelastele, kelle üldseisund on raske.
Koduvisiit maksab 50 krooni,
tasuta on esmane patronaaz
vastsündinule ja alla 3-aastase
lapse põhjendatud koduvisiit.
Lastele kaks tohtrit
Dr Kullama nimistuga jätkab
tööd ka lastearst dr Uuli.
Dr Ots, kes on ka varasemalt
lastega tegelenud, võtab ise
vastu ka oma nimistu (endine
dr Kongo nimistu) imikuid ja
teostab ka vaktsineerimisi. Dr
Ots võtab oma nimistu imikuid
vastu teisipäeva hommikuti
eelregistreerimise alusel.

teeb jooksvaid protseduure– võtab vereproove, teeb sidumisi, EKG-d. Teine õde tegeleb
iseseisva vastuvõtuga, nõustab
kroonilise haigusega patsiente
ja juhendab ägeda haigestumise
korral.
Ka vereanalüüse saab nüüdsest
keskuses kohapeal anda. Keskus
korraldab verede transpordi
laborisse kolm korda nädalas,
verede võtmine toimub esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
8.00 – 10.30.

Ääsmäele vastuvõttu ei tule
Keskuses on korraldatatud
verevõtmised ja kogu keskus on
sisustatud vajaliku tehnikaga.
Olukord, kus arst stetoskoobi
ja retseptiraamatuga väljasõite
teeb, ei ole tänapäevane adekvaatne arstiabi. Perearstid on
arutanud seda teemat ka vallaga
ja ollakse seda meelt, et arukam
ja lihtsam on korraldada abivajaja kui arsti transporti koos
varustusega.

Koduvisiit on pigem erand, kui
reegel
Koduvisiit tuleb alati arstiga
kokku leppida, sest on üsna
vähe võimalusi, mida arst saab

Uuendustemeelne Laagri Perearstikeskus loodab meeldivale
koostööle kõikide oma patsientidega!

Arstide vastuvõtuajad (sulgudes telefonikonsultatsiooni aeg)
Dr Kullama

Dr Ots

Dr Uuli

E 8- 13 (13 – 14)
T 14 – 18 ( 13 -14)
K 8- 13 (13 – 14)
N 8 – 13 (13 – 14)
R 8 – 12 (12 – 13)

E 11 – 16 (16 – 17)
T 8 – 13 (lapsed) (13 – 14)
K 9 - 14 (14 – 15)
N 14 – 18 (13 – 14)
R 9 – 13 ( 13 – 14)

E 14 - 19
N 10 - 15

Ka vana Laagri Tervisekeskuse telefoninumber on suunatud perearstikeskuse numbrile edasi,
seega esialgu saab helistada ka vanale numbrile. Uus number on 654 0230.

Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, lõpetasin 1991. aastal
Tallinna 20.Keskkooli kirjandusklassi. Peale keskkooli töötasin
Keskhaigla Silmakliinikus operatsiooniblokis, kus kinnistus
arstiks saamise soov.
Tartu Ülikoolis õppides töötasin paralleelselt TÜK südamekirurgia intensiivravi osakonnas, alguses sanitarina, hiljem õena.
Intensiivravi õena töötamine võimaldas saada hädavajalikke
käelisi oskusi, mida akadeemiline kõrgkool tulevastele arstidele kahjuks liiga vähe õpetab.
Peale üldinternatuuri Tallinna Keskhaiglas astusin peremeditsiini residentuuri, mille baasasutuseks oli Virtsu Perearst dr
Andri Meriloo. Tema käe all õppisin perearsti igapäevatööd.
Et dr Meriloo on erialalt kirurg-perearst, andis ta ka minule
edasi tavapärasest rohkem teadmisi kirurgia valdkonnast,
seega oskan ja teen meelsasti ka ise pisikirurgiat – õmblusi,
nahakasvajate operatiivset eemaldamist, liigesesiseseid süste,
blokaade jms. Läänemaal residentuuri tehes töötasin samaaegselt ka Päästeteenistuses kiirabiarstina. Kiirabi töö andis kiire
ja iseseisva otsustamise kogemuse, arusaamise erakorralisest
meditsiinist ja suurepärase võimaluse praktiseerida paralleelselt perearstina ja kiirabiarstina.
Peale residentuuri jäin tööle Läänemaale, kuhu rajasin oma
praksise ja töötasin 7 aastat oma nimistuga maaperearstina.
Armastan uusi väljakutseid, arstina töötades läbipõlemise
lähedal olles tahtsin tõestada endale, et suudan ka midagi
muud. Aastal 2005 läksin pooleks aastaks Aafrikasse reisiesindajaks. Sain ka selle tööga suurepäraselt hakkama, kuid arvan,
et arstina suudan inimestele siiski kasulikum olla.
Alates 1999-st aastast olen endise Riigikaitse osakonna, praeguse Kaitseressursside Ameti ekspertarst.
Aastatel 2005 kuni 2008 olin Eesti Perearsti Seltsi juhatuse liige.
Tänu sellele olen kursis perearstide töö telgitagustega, tean
peamisi kitsaskohti ja mul on kindel nägemus kaasaegsest ja
kvaliteetsest perearstiabist. Pean oluliseks elukestvat õpet, olen
käinud regulaarselt täienduskursustel ja osalenud paljudel
koolitustel nii kuulaja kui ka lektorina. Viimati lugesin loenguid Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud tervisliku
toitumise koolituse raames perearstidele ja pereõdedele 2008.
aasta novemberis-detsembris.
Hindan tervislikke eluviise, armastan liikumist ja sporti.
Oma lemmikspordialaks pean surfi, kahjuks igapäevaselt ja
aastaringselt on sellega Eestimaal raske tegeleda. Sobivat tuult
ja suve oodates käin ujumas, jooksmas.
Minu hobid on veel lugemine, keelte õppimine – olen õppinud
inglise, saksa, soome, vene, araabia ja hispaania keelt.
Suurimaks väärtuseks pean oma peret ja sõpruskonda, kes
mind alati ja jäägitult kõigis mu ettevõtmistes toetanud on.
Uut töökohta otsima hakates jäi mulle silma Saue vald, eelkõige tänu oma soodsale asukohale ja väga koostöövalmis
vallavalitsusele. Praeguses arstide puuduses on Saue vald
küll omalt poolt kõik teinud, et vallaelanikele arstiabi tagada.
Nendepoolne toetus oli peamine argument, mis pani mind
Saue valla kasuks otsustama. Algne lootus ja mõte oli tulla
Saue valda kolmandaks arstiks, et tagada kasvavale vallale ja
ka uutele patsientidele võimalus saada arstiabi kodu lähedalt.
Kuna dr Kongo otsustas siiski väljateenitud pensionile jääda,
siis seega ei saa me praegu kahjuks endiselt uusi patsiente oma
nimistusse juurde võtta. Oleme perearstikeskuses teinud palju
uuendusi; uus keskus on kaasaegne ja toimiva meeskonnaga,
loodan peagi leida noore arsti – residendi, kes võimaldaks ka
uutel patsienditel Laagri Perearstikeskusest perearstiabi saada.
Loodan, et Saue valla elanikud võtavad mind omaks ja ma
suudan oma teadmiste ja oskustega teile kasulik olla.
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l isahüvitis haigekassalt

Kasulik teada

Kontrolli elukohaandmete
õigsust rahvastikuregistris
Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles rahvastikuregistris oma
elukohaandmete õigsust kontrollima ning vajadusel parandama.
Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris
olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et kõik kirjad
ja muud dokumendid saadab Haigekassa edaspidi inimese Rahvastikuregistris märgitud aadressile. Oma aadressi muudatusest
ei saa haigekassat enam eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.
Kasutatakse teadete edastamiseks
Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või
dokumentide (teated kindlustuskaitse lõppemisest, euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi, vähiskriiningu kutse
jne) saatmiseks. Isiku soovil saadab haigekassa näiteks Euroopa
ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast erinevale aadressile. Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal
konkreetsel taotlusel. Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja
vähiskriiningu kutsed aga saadetakse inimese rahvastikuregistris
märgitud aadressile. Seega on väga oluline, et inimeste aadressid
rahvastikuregistris oleksid õiged. Vastasel juhul ei pruugi inimesed olulisi teateid kätte saada.
Kontrolli andmete õigsust
Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või
andmete puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.eesti.ee
rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb
esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade.
Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või
digiallkirjaga e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri
e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi kodulehelt http://www.siseministeerium.ee/13615.

Käivitus uus üleriigiline
lasteabitelefon 116 111
Abitelefon võimaldab kõigil operatiivselt teatada abivajavast
lapsest ning pakub lastele ja lastega seotud täiskasvanutele
tarvilikku infot ja nõu ning vajadusel ka esmast kriisinõustamist.
„On väga oluline, et kõik, kes märkavad hädasolevaid lapsi,
neist kindlasti teada annaksid. Mitte ükski laps ei peaks kannatama alanduse, hooletussejätmise, vägivalla või kuritarvitamise
tõttu,” ütles sotsiaalminister Maret Maripuu.
Telefon on mõeldud eelkõige lastele, et nad saaksid küsida abi
ja nõu, kui nad ei julge oma vanematelt või teistelt täiskasvanutelt küsida või kui nemad ei oska vastata. Abitelefonile võivad
helistada nii lapsed kui täiskasvanud ka selleks, et küsida nõu,
mida ühes või teises keerulises olukorras teha, kust saada abi,
nõustamist, teenuseid. Küsida võib ka lastega seotud seaduste,
asutuste ning muude teemade kohta.
Maripuu sõnul ei ole ohtu sattunud lapsest teatamine pealekaebamine. „Sellises olukorras ei saa lähtuda iganenud hoiakutest,
et „las iga pere peseb oma musta pesu ise” või „pole minu asi
teiste asjades torkida”. Teatamine on hädavajalik selleks, et võimalikult varakult saaks peredele nõu ja abi pakkuda ning lapsi
säästa,” lisas minister.
Telefon 116 111 töötab ööpäevaringselt. Teenus on tasuta nii fikseeritud kui mobiilsidevõrkudest helistajale. Kõnedele vastatakse nii eesti, vene kui inglise keeles.
On avatud ka veebileht www.lasteabi.ee

IN MEMORIAM
Alide Kuusk
Anton Uus
Toivo Kuljus
Voldemar Konks
Maylis-Elisabeth Pinka
Ella Silbermann
Malle Pärnpuu
Valeri Petrov

28.11.2008
29.11.2008
01.12.2008
14.12.2008
19.12.2008
20.12.2008
22.12.2008
25.12.2008

MALLE PÄRNPUU
-----------------------------MÄLESTAME HEAD
NAABRIT
Kaali tn 1 elanikud

Retseptiravimite eest saab küsida
haigekassalt täiendavat hüvitist
Malle Vahtra
Eesti Haigekassa Harju osakonna
usaldusarst
Eesti Haigekassa ravimite
loetellu kantud ravimite puhul
maksab kindlustatud isik
apteegis enamusel juhtudest
ainult osa ravimi hinnast. Ülejäänud osa hüvitab apteegile
haigekassa.
Siiski peavad osad patsiendid,
kelle raviskeemides on kallid ravimid või kes põevad kroonilisi
haigusi ning tarvitavad seetõttu
ravimeid pika aja vältel või kasutavad mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis, tasuma
ravimite eest märkimisväärselt
suuri summasid. Seetõttu otsustati, vastavalt ravikindlustuse
seadusele, alates 1. jaanuarist
2003 hakata maksma patsientidele täiendavat ravimihüvitist.
Täiendava ravimihüvitise summad on kasvanud aasta-aastalt,
nii on haigekassa käesoleva
aasta 9 kuu jooksul täiendavat
ravimihüvitist välja maksnud 1
335-le isikule summas 5, 14 miljonit krooni (keskmine hüvitatav
summa inimese kohta on olnud 3
850 krooni), mis 28% suurem kui
möödunud aastal samal ajal.
Täiendava ravimihüvitisega hüvitab haigekassa kindlustatud
isikule täiendavalt teatud osa
kalendriaasta jooksul apteegist
haigekassa ravimite loetelusse
kantud ravimite (soodusravimite) ostmiseks kulunud summast.
Ravimihüvitise arvestamisel ei
võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud
rahalisi kulutusi.
Eeldus - vähemalt 6000 krooni
eest ostetud ravimeid
Täiendava ravimihüvitise
arvutamise aluseks on summad vahemikus 6000 kuni 20
000 krooni. Sellesse summasse
ei arvestata patsiendi poolt
tasutud omaosaluse määra, mis
on 100%, 90% ja 75% soodustuse
puhul 20 krooni ning 50% soodustuse puhu 50 krooni. Samuti
ei lähe arvesse summad, mis
ületavad piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.

Näide: patsiendipoolne osa kalendriaasta jooksul on 8000 krooni,
seega 8000-6000=2000 krooni
ning sellest 50% on 1000 krooni.
See 1000 krooni ongi antud juhul
täiendava ravimihüvitise suurus.
10 000 krooni puhul on seega selleks summaks 2000 krooni.
2. Patsiendi poolt tasutud summa ulatub 10 000-20 000 kroonini. Siin tagastatakse patsiendile 10 000 krooni ületatavast
summast 75%.
Näide: patsiendipoolne osa kalendriaasta jooksul on 18 000 krooni,
seega 18 000-10 000=8000 krooni
ning sellest 75% on 6000 krooni.
Sellele lisandub eelnevalt 10 000
krooni eest arvestatud 2000 krooni.
Seega on juhul kui patsient on kalendriaasta jooksul ise tasunud 18
000 krooni, ravimihüvitise suuruseks 8000 krooni.
Kuna täiendavat ravimihüvitist
makstakse kuni 20 000 krooni
ületavate summade eest, on patsiendil võimalik kalendriaastas
saada ravimihüvitist maksimaalselt 9500 krooni.
Selleks, et saada ravimihüvitist, tuleb haigekassale esitada
vastav taotlus. Ravimihüvitise
taotlemiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik
esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale
esitanud.

Hüvitise saamise eelduseks on,
et inimene on ise kalendriaasta
jooksul tasunud soodusretseptidega ostetud ravimite eest üle
6000 krooni (arvestades eelloetletud tingimusi).

Avalduse esitamise võimalused:
· Kodanikuportaali (https://
portaal.riik.ee/x/kodanik)
kaudu
· saata avaldus posti teel haigekassa klienditeenindusbüroosse
· tuua avaldus haigekassa klienditeenindusbüroosse
· saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna haigekassa klienditeenindusbüroosse e-posti teel.

Kuidas toimub praktilisel ravimihüvitise arvutamine?
Arvestus toimub 2 etapis:
1. Patsiendi poolt tasutud summa ulatub 6000-10 000 kroonini.
Siin on arvestuse aluseks 6000
krooni ületatav summa, millest
isikule tagastatakse 50%.

Täiendava ravimihüvitise
taotlemise avalduse blankett on
saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti
postkontorites ning haigekassa
koduleheküljel.
Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja,

Haigekassa
infotelefon
16 363
Haigekassa
Harju osakond
Lastekodu 48, 10144
Tallinn
peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast
dokumendist.
Avaldust võib esitada kogu
kalendriaasta vältel ja täiendava ravimihüvitise arvestamisel
lähtutakse alati kindlustatud
inimese poolt kogu käesoleval
kalendriaastal tehtud kulutustest.
Esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa igal aastal kord
kvartalis kindlustatud isiku
ravimitele tehtud kulutusi ning
õiguse tekkimisel hüvitab need
täiendavalt, kandes hüvitise:
· kindlustatud isiku pangakontole või
· haigekassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel kolmanda
isiku pangakontole või
· kindlustatud isiku seadusliku
esindaja pangakontole.
Kulutśekke esitada pole vaja
Kogu info apteegist ostetud
soodusravimite kohta sisaldub
haigekassa elektroonilises andmebaasis ja selle alusel toimub
ka täiendava ravimihüvitise arvutamine, seega ei pea patsient
muretsema apteegitšekkide
esitamise pärast.
Kindlustatud isiku omapoolse ja
ka haigekassapoolse ravimikulu
ülevaadet saab haigekassa anda
alles peale täiendava ravimihüvitise taotluse esitamist.
Küsimusele kas on mõtet
taotlust esitada, soovitame alati
seda teha, sest ainult nii on võimalik soovitud infot saada.
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Pension

Veelkord
pensionite
väljamaksmisest
Need pensionärid, kes on
saanud teate, et nende toetus ei
laeku riigi kulul, saavad pensioniameti otsuse vaidlustada.
Sotsiaalkindlustusamet soovib,
et kõik pensionärid, kes seda
vajavad, saaksid pensioni koju
kätte.
Kui otsus tundub siiski ebaõiglane ja teie põhjendusi ei ole
arvestatud ning kui te ei ole ka
uut väljamakseviisi veel valinud, siis võite otsuse vaidlustada. See õigus kehtib endiselt
30 päeva jooksul pärast otsusest
teadasaamist. Sel juhul vaadatakse esmane otsus kindlasti üle.

LK 

Rahvastik

Iive positiivne, elanikkond kasvab
Koduvald
2008. aastal sündis Saue vallas 142 last, suri 78 vallakodanikku. Lisaks kirjutas end
valda sisse 725 ja lahkus 435
inimest.
Enim lisandus elanikke võrreldes 2007. aastaga Alliku
külla +136. Tubli kasvu tegi
ka Vanamõisa küla +35 inimest, Maidla küla +25 inimest

PISIKE PERELISA :)
Laagris resideeruva perekond Kaufmanni päevad on viimastel nädalatel
olnud ülikiired, 29. detsembril ilmavalgust näinud ja nüüd juba kodust elu
nautiv pisitrio võtab kogu vanemate aja.
Kolmikud - kaks tüdrukut ja poisipõnnon muidu terved ja tublid. Nagu fotolt
näha oskab Loviisa (vasakult esimene)
juba naeratada, Lisann (keskel) oli
sündides kõige suurem ja praegugi aktiivseim tegelane- tema silmad püsivad
kõige pikemalt lahti ja kaevad uudishimulikult maailma. Väike prints Karl Johann (sinisel tekil) on rikas poiss õdede
arvestuses, lisaks Loviisale ja Lisannile
on tal ka suur- 14-aastane õde Helis.
Saue vallas on perekond Kaufmani
kolmikud esimesed (hetke elanikeregistri
seisu järgi). Saue Vallavolikogu pidas
sellise tähelepanuvääriva elusündmuse
puhul peret meeles 100 000 krooniga,
sest kulutusi on ju teadupärast kolmekordselt.
Rõõmu loomulikult ka!

Otsuse vaidlustamiseks võib
pöörduda elukohajärgse pensioniameti poole. Piisab ka telefonikõnest sotsiaalkindlustusameti
infotelefonile 16106 või Tallinna
Pensioniameti Harjumaa piirkonna telefonil - 620 8478

Uus asi

Puuetega inimeste
uus töö- ja
koolitusportaal

Portaal on suunatud erivajadustega inimestele, kes otsivad uut
põhitöökohta, lisateenistust või
täiendkoolitust; tööandjatele,
kes otsivad lisatööjõudu; koolitajatele, kelle poolt pakutavad
koolitused sobivad ka puudega
inimesele; lastevanematele, kes
otsivad oma erivajadustega
lapsele sobivat kooli; kõikidele
teistele, kes leiavad, et portaalist
on neile kasu.
Portaali abil leiavad erivajadustega inimesed hõlpsamini endale sobiva töökoha või täiendkoolituse, samuti on tööandjal nüüd
võimalik anda teada töökohast,
mis sobiks ka puudega inimesele. Lisaks saavad koolitusfirmad
või teised asutused portaali kaudu puuetega inimesi teavitada
algavatest koolitustest.
Portaali kasutamine on tasuta.

Kokku on Saue vallas 1. jaanuari 2009 seisuga elanikke
8815, neist 4245 meest ja 4570
naist.
Võrreldes 1. jaanuari 2008
seisuga on kasv olnud 356
(vastav number 8459).
80-aastaseid ja vanemaid
inimesi on vallas 189, neist

mehi vaid 47 ja naisi 142.
Kõige vanem inimene (naine)
on sündinud märtsis 1908,
kõige vanem mees on sündinud septembris 1911.
2009. aasta augustis on ühel
valla naiskodanikul taaskord
100. sünnipäev.
Kuni 6- aastaseid lapsi on
kokku 780, 7-19-aastaseid
1406, 20-60-aastaseid 5520.

kOLMIKUD

Kui vaidlusalust otsust ei jõuta
veebruarikuu pensionipäevaks
üle vaadata, siis keegi oma järgmisest pensionist siiski ilma ei
jää. See makstakse välja endisest kohast, s.t – kui seni toodi
teile pension postiga koju, siis
tuuakse see koju ka veebruaris.
Kui te seni saite oma pensioni
postkontorist, siis ka veebruaris
saate selle ühekordse väljamaksena postkontorist.

Alates detsembrist on avatud
uus puuetega inimeste tööja koolitusportaal, mis asub
aadressil http://www.edukas.
invainfo.ee/

ja Hüüru küla +24 inimest.
Vähemaks jäi inimesi Kiia
külas (-2) ja Püha külas (-3).

tOETUS

Saade “Tantsud tähtedega” jagab
liikumispuudega lastele toetust
Kanal2 tõi 2008.a sügisel
taas vaatajateni saatesarja
„Tantsud tähtedega”, mille
vaatajahääletustest laekunud tuludest 50% annetatakse Eesti liikumispuudega
lastele.
Annetuse jagamisel liikumispuudega lastele on Kanal 2
partneriks Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Endla 59,
10615 Tallinn).
Annetuse jagamist liikumispuudega lastele korraldab
Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liidu poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon.
Komisjoni kuuluvad Eesti

Liikumispuudega Inimeste
Liidu esindajad ning liikumispuudega laste vanemad
kui toetuse saajate sihtgrupi
esindajad.
Toetuse eesmärk
Toetuse jaotamise eesmärgiks
on Eesti liikumispuudega lastele võimaluste loomine enda
füüsiliseks ning vaimseks
arendamiseks.
Toetus on eelkõige mõeldud lapse kehaliseks arengu
soodustamiseks, huvialaharrastusteks, taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks,
toimetulekuks igapäevases
elukeskkonnas jne (näiteks

täiendavad füsioteraapiaprotseduurid, täiendav
taastusravi, ravimite eest tasumine; samuti abivahendite muretsemine või omaosaluse maksmine abivahendite
muretsemisel; osalemine
huvialaringis, laagrites ja
koolitustel, eluaseme kohandamine, invatranspordi
kasutamine jms).
Toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks
2009 postiaadressile:
Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liit Endla 59-108
10615 TALLINN
Ümbrikule kirjutada märksõna „Tantsud tähtedega”
või meiliaadressile: elil@
elil.ee
Täpsem info www.elil.ee.

kroonika

Palju õnne kõige
pisematele
vallakodanikele
LAAGRI		
Tristan Meister
Erik Kallas		
Maksim Osminko
Ilon Hook		
Karoline Kõrge
Mark Juhanson
Loviisa Kaufmann
Lisann Kaufmann
Karl Johann Kaufmann
Angeelika Trei
Lisete-Anett Lutter

12.11.2008
18.11.2008
05.12.2008
11.12.2008
15.12.2008
24.12.2008
29.12.2008
29.12.2008
29.12.2008
05.12.2008
08.12.2008

MAIDLA KÜLA
Sandra Valgeväli
Lisete Siig		

26.11.2008
09.12.2008

ÄÄSMÄE KÜLA
Mia Veeroja		
Viktoria Slizunov

27.11.2008
13.12.2008

KIIA KÜLA
Markkus Juhkam

08.12.2008

ALLIKU KÜLA
Kirke Järve

12.12.2008

VANAMÕISA KÜLA
Andreas Ennok
16.12.2008

Palju õnne eakatele
LAAGRI		
Ella Aal			
Helga Kinnes		
Asta Tammisleht
Lehte Alba		
Lembi Nevmõvaka
Helga Reinola		
Aino Preekel		
Lembit Kasenurm
Asta Männis		
Malle Prank		

14.01
25.01
06.01
06.01
31.01
30.01
06.01
07.01
13.01
21.01

89
88
85
82
82
82
75
70
70
70

TAGAMETSA KÜLA
Elfriede-Maria Miller 21.01
Elvi Vallsalu		
03.01

88
75

VATSLA KÜLA
Helmi Makki		
Armilda Bogdanova

30.01
02.01

87
86

PÜHA KÜLA		
Rene Elm		

23.01

86

VALINGU KÜLA		
Rosalie Kelement
09.01

86

ALLIKU KÜLA
Linda Orav		
11.01
Hilda-Heinritte Heinlik 29.01

85
83

HÜÜRU KÜLA
Viktor Antonov		
Niina Dragunova
Rein Sukk		

31.01
01.01
21.01

84
75
75

AILA KÜLA		
Harald Johanson

01.01

83

ÄÄSMÄE KÜLA		
Benita Kuusk		
01.01
Arnold Sepa		
18.01

81
75

JÕGISOO KÜLA		
Jüri Treufeldt		
07.01
Tiit Poolma		
18.01

81
70
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Tagasivaade 2008. aastale

Politsei ootab
kodanke koostööd
Vladimir Teder
Saue konstaablijaoskonna juht
Käes on uus 2009 aasta. Pöörates pilgu möödunud aasta
sündmustele Saue vallas,
võib tõdeda, et avalikku
korda võib hinnata rahuldavaks.
Märtsikuus vahetusid valla
konstaablid. Võeti teenistusse
kaks uut konstaablit, kes on
aktiivselt tegelenud vallaelanike turvalisuse tagamisega.
Uute konstaablite sisseelamine, valla tundmaõppimine ja
kogukonnapoolse usalduse
võitmine võtab aega. Arvan,
et nad suudavad võita vallaelanike usalduse ja on igati
toeks turvalisuse tagamisel
Saue vallas.
Kokku koostati eelmise aasta
jooksul 4063 väärteoprotokolli, millistest 3809 moodustavad liiklusalased väärteod.
Kuritegusid on registreeritud
kokku 315.
Pandi toime 2 vägistamist,
2 röövi ning ühel korral oli
tegemist raske tervisekahjustuse tekitamisega. 227
korral oli tegemist mitmesuguste kuritegudega, nagu
vargused, tervisekahjustuse
tekitamine jt.
Liiklusalaseid kuritegusid
registreeriti 83 – isiku poolt
mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis, keda on varem
karistatud sellise teo eest ehk
korduvjoodikud.
Vaatamata politseipoolsetele üleskutsetele meedias ja
läbiviidavatele sihtsuunitlusega politseioperatsioonidele,
ei taha joobes juhtide arv
väheneda.
Joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine kujutab endast
alati ohtu liikluses osalejate
turvalisusele, ka siis, kui ei
põhjustata raskeid tagajärgi.
Sellest tulenevalt on vaja alati
mõelda sõidukirooli istudes,
kas tervislik seisund lubab
sõidukit juhtida ning kas viimasest alkoholi tarvitamisest
on möödunud piisavalt aega.
Samuti tuleb kutsuda korrale ja takistada ka teisi, kes
eelpooltoodud nõuete vastu
eksivad ja tuletada neile
meelde, millisesse ohtu seavad nad enda ja kaasliiklejad.
Lugupeetud vallakodanikud,
Informatsiooni on võimalik
edastada vihjemeilile vihje@
pohja.pol.ee, valla konstaablite telefonile 679 6876,
51 37154, 53 470202 ning
politsei lühinumbrile 110.
ootame alati teilt informatsiooni, milline aitab meil
avastada toimepandud süütegusid või neid ära hoida.
Soovin rahulikku ja turvalist
aastat.

Kinnisvara hinnad langesid ka Saue vallas
Rait Riim
kinnisvara hindaja
1Partner Kinnisvara
Saue vald on Tallinna lähiümbruse piirkondade seas kinnisvaraturul keskmiselt hinnatud.
Valla eelisteks võib pidada suhteliselt head ühendust Tallinnaga ja
rahulikku ning turvalist elukeskkonda.
Puudusteks võib pidada kohati
kesist infrastruktuuri, kaugust merest ja komplitseeritud
ühendust Tallinna kesklinnaga
tipptundide ajal.
Korteriturg
Saue valla korteriturul on aktiivseim piirkond Laagri alevik, kus
2008. aasta juunist novembrini
toimus keskmiselt 3-4 tehingut
kuus ja korterite keskmine hind
oli ca 21 500 kr/m2. Samas võib
täheldada, et aasta viimastel kuudel on Laagri korterite keskmine
hind langenud alla 20 000 kr/m2.
Huvi uute korterite vastu on
Laagris veidi suurem kui vanemate korterite vastu.
Mõnevõrra vähem toimub tehinguid naabruses asuvas Saue
linnas, kus keskmiselt läheb kaubaks 2-3 korterit kuus. Perioodil
juunist kuni novembrini 2008
oli kõigi Saue linnas müüdud
korterite keskmine hind ca 15 500
kr/m2.
Asukohaväärtuselt võib Laagrit ja Saue linna pidada siiski
suhteliselt võrdväärseteks ning
hinnaerinevus tuleneb peamiselt
elamufondi vanusest, s.t. Saue
linnas lähevad kaubaks valdavalt
vanemate elamute korterid, Laagris aga uuselamute korterid.
Lisaks Laagri alevikule ja Saue
linnale on Saue vallas müüdud

Perioodil juuni-november 2008 müüdud:
kalleim korter paiknes Laagris Nõlvaku uuselamupiirkonnas. Tegemist oli maitsekalt sisustatud 3-toalise
korteriga, mille hind oli 2 050 000 krooni (tehing toimus
augustis);
• odavaim korter paiknes Laagris Kuuse tn’l. Tegemist oli
21 m2 suuruse 1-toalise korteriga, mis müüdi novembris
hinnaga 400 000 krooni
• kalleim maja on Alliku külas paiknes ca 150 m2 suurune
uuseramu, mille müügihinnaks kujunes 3,9 milj. Tehing
toimus juunis. Märkusena: viimane eramuga toimunud
tehing, kus hind oli üle 3 milj krooni, toimus augustis;
• odavaim hoonestatud kinnistu paiknes Maidla külas, kus
suvilaga hoonestatud krunt läks novembris müügiks
hinnaga 490 000 krooni.
				
Allikas: 1Partner Kinnisvara
•

üksikud korterid Ääsmäel, kus
suvel toimunud tehingute puhul
jäid hinnad suurusjärku 12 000
– 13 000 kr/m2. Aasta teises pooles Ääsmäel kortereid müüdud
ei ole.
Toetudes piirkonna müügitehingute analüüsile võib väita, et Saue
valla korterite hinnad on 2008.
aasta jooksul langenud keskmiselt
ca 20-30%. Enim tuntakse huvi
uute või renoveeritud korterite
vastu.
Eramud ja majaosad
Eramuid ja majaosi müüakse Saue
vallas keskmiselt 6-10 ühikut
ühes kuus. Suurim nõudlus on
uuseramute vastu hinnaga kuni
2,8 milj krooni ja ridaelamute ja
paarismajade vastu hinnaga kuni
2,2 milj krooni.
Samas on suurem osa pakkumisi
endiselt kõrgemal tasemel, mis
tingib tõenäoliselt lähitulevikus
elamute edasise hinnalanguse.
Saue valla siseselt toimub enim
tehinguid Laagri alevikus ja selle
lähiümbruses. Erinevalt Harku

ja Viimisi vallast Saue vallas
eksklusiivseid elamupiirkondi ei
ole. Saue valla elamute hinnad on
2008. aasta jooksul sarnaselt korteritele langenud keskmiselt 2030%. Elamud, mis rajatud halva
ligipääsu ja olematu infrastruktuuriga asukohta, on oma hinnast
kaotanud isegi kuni 40-50%.
Elamukrundid
Saue valla elamukruntide turg
perioodil juuni - november, oli
suhteliselt rahulik. Keskmiselt
tehti ühes kuus 2-3 tehingut.
Valdav enamus keskmise suurusega kruntidega (1 300 – 2 000 m2)
tehtud tehinguid on toimunud
suurusjärgus 400 000 – 800 000
krooni. Hinnad on kõrgemad
lõplikult valminud ja Tallinnale
lähedamal asuvates uuselamupiirkondades. Tallinnast kaugemal asuvate ja halva juurdepääsuga kruntide vastu, sõltumata
pakutavast hinnast, huvi turul
sisuliselt puudub. Huvi elamukruntide ostmise vastu tervikuna
on viimase aastaga selgelt vähe-

nenud, kuna pangad nõuavad
hoonestamata kruntide puhul
reeglina keskmisest suuremat
omafinantseeringu osa ja turul on
müügis väga palju valmis maju,
mis oma hinnalt on odavamad
kui ise maja ehitades investeerima
peaks. Hoonestamata elamumaa
kruntide hinnad langesid 2008.
aasta jooksul keskmiselt 35-45%.
Prognoos 2009. aastaks
2009. aasta I pooleks prognoosime Saue valla kinnisvaraturu
hinnatasemete edasist langust,
sest müügipakkumiste hinnatase ei vasta ostjate võimalustele
ning müüjad on lõpuks sunnitud
hindu korrigeerima. Negatiivne
majanduskasv, ülemaailmne finantskriis ning inimeste optimismi vähenemine tuleviku suhtes, ei
lase hinnatasemel hetkeolukorras
tõusta ega stabiliseeruda.
Turu toimimiseks peaks selle
aktiivsus suurenema, mis eeldab
omakorda pakkumiste hinnataseme edasist langust. Hinnalanguse
ulatus sõltub olulisel määral objekti asukohast ja on järjest enam
muutumas objektipõhiseks.

Päästeteenistuse väljakutsete arv on vähenenud
Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Päästetöötajatele oli 2008 hea
aasta. Võrreldes möödunud ja
ülemöödunud aastaga, on palju
vähem inimesi saanud tulekahjus kannatada või leidnud
leekides kurva lõpu.
Detsembri lõpu seisuga oli Eestis
tules hukkunud 89 inimest, neist
19 Tallinnas ja Harjumaal. Aastal
2006 jäi tulle 164 inimest, kellest
40 hukkusid Tallinnas ja Harjumaal. 2007. aastal olid vastavad
arvud 132 ja 36.
Saue vallas on läinud hästi
Saue vallas on siiani läinud hästi
– 2008. aastal väga suuri tuleõnnetusi polnud ning viimati sai inimene tulekahjus hukka 2004. aastal.
Ka komandode väljasõidud on
vähenenud – kui 2006. aastal tuli
tuletõrjujatel Saue valda tuld
kustutama sõita 117 korral, siis
2007. aastal juhtus see 89 korral
ning eelmisel aastal juba ainult 66

korda.
Sellised numbrid võivad küll rõõmustavad tunduda, kuid siiski ei
tohiks lasta valvsusel uinuda.
Selleks, et väljakutseid veel
vähemaks jääks ning tulekahjud
elanike vara ei hävitaks, tuleks
eriti talvekuudel korraks oma
kodudes „pritsumehe“ pilguga
ringi vaadata.
Järgi nõuandeid
• Peale suitsetamist kustutage
hoolikalt sigaret tulekindlasse
tuhatoosi või kaminasse. Mitte mingil juhul ärge suitsetage
voodis.
• Kontrollige elektriseadmete
ning pistikute korrasolekut.
Oluline on meeles pidada,
et elektrijuhtmeid ei tohi
ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased
juhtmed võivad põhjustada
tulekahju.
• Toitu valmistades ärge unustage end teleri ette!
• Ärge hoidke küttekollete
läheduses kergesti süttivaid

Statistika Saue valla kohta 2008. aastal
Mitmekümnel korral sõitsid tuletõrjujad kustutama kulu või prügi.
Ühel korral põles prügi mahajätud majas, kord põles sõiduauto furgoonist ehitatud aiamajake ja kord põhupallide kuhi. Samuti leegitsesid mitmel korral autod ning ühel korral ka kombain.
Suurimatest tulekahjudest mõned näited: aprilli lõpul põlesid
Ääsmäe külas garaažid, kus pahatahtliku inimese tegevuse tagajärjel
hävis 5 garaažiboksi. Juulis põles Laagris eramaja keldrikorrusel
asuv saun ning duširuum. Maja kelder, esimene ja teine korrus said
suitsukahjustusi, inimesed viga ei saanud – olid majast väljunud
enne päästjate saabumist. Ka aasta lõpul – detsembris - leidis Laagris
aset eramaja põleng, kuid selle tagajärjed olid rängemad. Päästjate
kohale jõudes oli maja leekides ning osa katusest sisse langenud.
Ilmselt oli tegemist inimese hooletuse tagajärjel tekkinud tulekahjuga

•

•

esemeid.
Lahtine tuli ei tohi jääda
järelvalveta, küünlad tuleb
asetada tulekindlast materjalist alusele ning ohutusse
kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
Ärge liialdage kütmisega
— kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis,
kui sütel ei ole enam leeke.

•

Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning teised lahtise tule allikad tuleb kodunt
lahkudes või magama minnes
kustutada.
Päästetöötajad ei väsi neid punkte
igal aastal kordamast, kuna tulesurmade arvu järgi on Tallinnas
ja Harjumaal kõige õnnetumad
kuud enamasti talvekuud – november, detsember ja jaanuar.
Tuleohutut uut aastat!
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Saagem oma lastega sõpradeks
Sille Jõgeva
Huvitav, kas ka meie -vanematena- kuulume oma laste
sõprade hulka? Vaevalt küll.
Kas vanemad üldse saavad olla
sõbrad oma lastega? Kui palju
on meil endal sõpru oma pereringist? Kas soovime, et meie
lapsed, abikaasa, vanemad, õed
ja vennad oleksid meie sõbrad,
kes meid mõistavad ja keda
saame usaldada?
Gordoni perekool võib aidata
Mina küll soovin ja usun, et
meie lapsed soovivad samuti. Kas poleks tore, kui meie
kõrval on inimesed, kelle peale
võime alati loota ja kes aktsepteerivad meid koos kõigi meie
puuduste ja armetusväärseta
omadustega.
Möödunud aasta lõppes Laagris Vesitammi Kultuurikeskuses lastevanematele korraldatud Gordoni Perekooli kursus
ehk suhtlemise efektiivsus
treening. Thomas Gordon on
eelmise sajandi üks tuntumatest rakenduspsühholoogidest.
Lapsi nõustades avastas ta, et
sageli ei vaja nad teraapiat või
ravi, vaid hoopis tuge, usaldust
ja mõistmist. Ta töötas välja
efektiivsus treeningu lastevanematele (Parent Effectiveness
Training), mis seisneb suhtlemisoskuste arendamises.
Lahendused on olemas igas
inimeses. Praeguseks on selle
läbinud üle miljoni lapsevanema 43 erinevas riigis.
Õpetatakse konkreetseid
oskusi
Kuidas aidata lapsi nende
probleemide lahendamisel.

Kuidas kehtestada end mittesallitava käitumise puhul.
Kuidas lahendada vajaduskonflikte, nii et mõlemad osapooled jääksid rahule. Mil moel
lahendada väärtuskonflikte nii,
et suhted jääksid heaks.
Kursuslaste arvamused
Veskitammi Kultuurikeskuses
toimuval kursusel osales 11
lapsevanemat ja mida vastasid
nemad küsimusele: Milline on
olulisem teadmine või tunne,
mille perekoolist kaasa võtad?
Laur, (2 last): „Perekool muutis
minu jaoks kogu maailma
vastuvõetavamaks. Tunnen
end rahulikumana igas olukorras, enam ei pea võitlema.
Nüüd oskan kuulata. Laps saab
tunda, et teda on mõistetud ja
ka tal kaob vajadus võidelda.
Minu elu on muutunud rõõmuküllaseks, olen avatud ja ei
karda klaarida erimeelsusi.“
Tiia, (2 last): “Kõik on võimalik! See tähendab, et igale
probleemile on võimalik leida
koostöö korral lahendus teades
õigeid tehnikaid. Ka mõistmine
ja empaatia on õpitav. Gordoni
Perekooli abil saab vahendeid
maailma nägemiseks uutes
värvides.“
Merike, (3 last ja 6 lapselast):
„Tunne on positiivne ja annab
soovi edasi õppida. Sain teada,
et olen püüdnud lahendada
probleeme, mis pole üldse
minu. Oluline on teadvustada
– kellel on probleem? Sain julguse oma tunnete ja vajaduste
väljendamiseks.“
Anu, (5 last): „Perekoolist
võtan kaasa tunde, et ma saan
enda ja pere ja teiste inimeste
heaks midagi teha – käitudes
ja suheldes inimsõbralikumalt.

Kurb on kogeda vanemaid,
kes teevad “tahtmatult“ haiget
omaeneste lastele.“
Kristina, 1 laps: „Olulised on
mõlemad osapooled ja suhted
nende vahel. Õpitud oskused
aitavadki muuta suhted palju
väärtusikumaks, millest saab
rõõmu tunda. Mina kogesin seda, et kunagi pole hilja
alustadaoma suhete parandamisega. Kursuse jooksul olen
saanud palju enesekindlamaks
ja väärtustan ka ennast rohkem. Olen mõistnud ka seda,
kuivõrd palju võib vanemate
võimu kasutamine mõjutada
lapse iseloomu ja tema elu.“
Sille, (2 last): „Koolitajana on
mul heameel kogeda, et meie
ümber leidub lapsevanemaid,
kes teadlikult väärtustavad
tänapäeva maailmas suhteid
ja soovivad neid paremaks
muuta. Kvaliteetse suhtlemisega kaasneb vastutus ja võim.
Thomas Gordon on öelnud, et
kasutad võimu kaotad mõjuvõimu. Seega, tõeline võim
on jagatud võim, mitte pealesurutud võim. See on võime
määratleda inimeste vajadusi
ja neid rahuldada – nii omaenda vajadusi kui ka nende oma
kellest sa hoolid.
Parim aeg puu istutada oli
20 aastat tagasi. Selle järel
paremuselt teine aeg on täna.
Soovin, et me kõik leiaks juba
täna selle hetke, et kinkida oma
lastele seda, mida nad kõige
rohkem vajavad - hoolivust,
mõistmist ja armastust.“
Gordoni Perekooli uus grupp
Veskitammi Kultuurikeskuses
alustab taas veebruaris.
Infot leiad: www.sinamina.ee
või 56 152 958, Sille Jõgeva

Spordisaavutused

Laagri Kooli edu teateujumises
Toomas Artma
Laagri Kooli õpetaja
5. detsembril käis Laagri
Kooli võistkond Harjumaa
koolidevahelisel teateujumise võistlusel, kus kõikide
vanuste kokkuvõttes saavutati
põhikoolide seas teist aastat
järjest I koht!
Kokku osales Keila Tervisekeskuses toimunud 4x50m teateujumise
võistlusel 24 Laagri Kooli õpilast
kolmes erinevas vanuseklassis.
Vaatamata soolise diskrimineerimise tunnustele peeti oluliseks
teha vahet ka poistel ja tüdrukutel. Kõige edukamaks osutus kuni
5. klassi poiste võistkond, kuhu
kuulunud Kevin Kroon, Hendrik
Uibo, Georg-Mihkel Kodi ja Sander Parnabas ujusid kõikidel teistel eest ära. Teise koha saavutasid
oma vanusegruppides kuni 5. kl
tüdrukud Grete-Liis Kasvandik,
Paula Proos, Hanna-Liisa Vil-

biks, Heti-Ellen
Puhm, 6.-7. klassi
tüdrukud Beatrice
Trumm, Maria
Kont, Laura Feldt
ja Jane-Ly Puusepp ning 8.-9.
klassi tüdrukud
Liisa Rattur,
Marelle Tennen,
Sirli Lindorg ja
Maris Järvsoo.
Kõikide alade ja
vanuseklasside
kokkuvõttes
saavutas Laagri
Kool põhikoolide
arvestuses I koha! VÕIDUKAS NAISKOND:
See on juba teist
8.-9. klassi tüdrukute teatevõistkonnas esindasid
aastat järjest kui
Laagri Kooli Sirli Lindorg, Marelle Tennen, Liisa
Laagri SpordiRattur ja Maris Järvsoo
hoone basseinivees harjutanud
on lapsi nakatanud ujumispiõpilased saavad jagu ülejäänud
sikuga ja on oma rõõmsasse
maakonna põhikoolide ujujatest.
ringitundi meelitanud suure
Võistkonda juhendasid õpetaja
osa Laagri lähikonna lapsi.
Leili Meijel ja Eha Lilienthal, kes

kuhu minna

Trükisõnas ilmunud
sugupuude näitus Saue
Linnaraamatukogus
Saue Kodu-Uurimise Seltsingu juhatus
Saue Kodu-Uurimise Seltsing on juba üle viie aasta tegelenud
Saue asustus- ja kultuuripärandi talletamisega. Kokku on kogutud hulk ajaloolist ja rahvapärimuslikku materjali külade, talude,
loodusväärtuste, endisaegse olustiku ning elukorralduse kohta.
Kõige selle taga on aga inimene. Praeguses talvevaikuses on hea
mõtiskleda oma esivanemate üle, kuulata ja üles tähendada nende
mälestused ning kaardistada elupaigad. Hindamatu väärtusega
endale, oma lähedastele ja tulevastele põlvedele on suguvõsauurimine.
Meil on rõõm teile teada anda, et Saue Linnaraamatukogus on välja
pandud trükisõnas ilmunud sugupuud, mille on aastate jooksul
kokku kogunud Eesti Genealoogia Seltsi aseesimees Ants Roomets.
Näitusel on esitatud Jaan Krossi, Andres Tarandi, Arvo Rattaseppa ja paljude teiste tuntud inimeste sugupuud. Alati on võimalus,
et leiate neis sugupuudes esindatud inimeste seast oma sugulasi,
sõpru või tuttavaid. Tulge tutvuge ja leidke nad üles!
Kursus tulekul
Ühtlasi soovib Saue Kodu-Uurimise Seltsing astuda sammukese
oma esivanematele lähemale ja korraldada 12-tunnise suguvõsauurimise kursuse. Kursustele on oodatud kõik sauelased, kellel on
huvi ja vajadus otsida oma juuri ja talletada suguvõsa.
Loengud toimuvad Saue Gümnaasiumis. Kursuse raames tutvustatakse genealoogia olemust ja eesmärke. Antakse ülevaade uurimisvõimalustest erinevatel ajaperioodidel ja peamistest allikatest, nagu
hingeloendid, adramaarevisjonid, personaalraamatud, meetrikad,
vanad mõisakaardid jpt. Samuti kõneldakse Interneti võimalustest
ja arvuti kasutamisest suguvõsa uurimisel. Kursuse lektor on Eesti
Genealoogia Seltsi esimees Raivo Maine, kes on pidanud samasisulisi loenguid ka Tallinna Rahvaülikoolis jm. Raivo Maine on tegelenud suguvõsauurimisega üle 25 aasta ning uurinud põhjalikult
Harju-Madise kihelkonda.
Suguvõsauurimise kursus on esimene etapp genealoogia põhitõdede ja töövõtete omandamisel. Huviliste olemasolul kavandame
edaspidi ka gooti kirja lugemaõppimise kursust, mis hõlbustab
tunduvalt vanade kirikuraamatute lugemist.
Kursuse täpse ajakava ja maksumuse teatame lähiajal, kuid juba
praegu on kõigil huvilistel võimalus kursusele registreeruda aadressil sauelugu@hot.ee, telefoninumbril 55571115 või näitusel Saue
Linnaraamatukogus (avatud E-R 10-18, L 10-17, P suletud).
Tulge ja saage koos meiega osa sugupuude näitusest ning suguvõsauurimise kursustest!

Päästekeskuse
uksed on
huvilistele
avatud
Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus

foto : Sirje Piirsoo

3. kuni 5. veebruarini 2009 korraldab Põhja-Eesti Päästekeskus
lahtiste uste päevad Tallinna ja Harjumaa komandodes. Päästjate
igapäevase tööga on oodatud tutvuma kõik huvilised.
Kolme päeva jooksul on soovijatel võimalik külastada Põhja-Eesti
Päästekeskuse erinevaid komandosid, tutvuda tulekustutus- ja
päästetöödeks mõeldud tehnikaga ning saada põhjalik ülevaade
päästja elukutsest.
Lahtiste uste päevade eesmärk on anda ülevaade tulega seotud
ohtudest ja õigest tegutsemisest tulekahju korral, kuulata – vaadata, millega päästeteenistus tegeleb ja kuidas käib igapäevane töö
komandos.
Kõikidel soovijatel palume end külastuseks registreerida 28. jaanuariks 2009 telefonil 6676 691 või e-posti aadressil galina.ozdoba@
ttpa.ee .
Ekskursioonid toimuvad kella 9–12 ja 13–16. Külastuse kestvus on
üks tund, grupi maksimaalne suurus on kakskümmend inimest.
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2008. aastalõpu meenutused
LAADAMELU VANAMÕISAS: 7. detsembril algas
Vanamõisa seltsimaja pargis sagimine juba hommikul 8.30, kui esimesed laadalised olid kohale jõudnud,
nimelt korraldasime esimest aastat Jõululaada. Kaubitsejaid oli kokku kolmekümne ringis ning kaubeldi väga
erinevate käsitöötoodetega- alates koduõlust, kartulivorstikestest kuni lastemööblini. Päeva juhtis lõbus
jõulusokk, meeleolu lõid rahvamuusikud ja Hüüru
bänd, hoolimata kargest ilmast jätkus niisama uudistajaid kui ka ostjaid.

VALIK JÕULUKINKE:
Laagri Koolis peeti heategevuslik jõululaat, kus pakuti nii
laste endi valmistatud esemeid,
kui ka kunstnike töid. Tuluga
toetati ka hüljatud loomi
ÕPETAJAD
TANTSIMAS:
Lisaks traditsioonilistele
laste jõulueeskavadele,
kaunistasid
Laagri Koolis
lavalaudu ka
õpetajannade
kõpsuvad
tantsukingad

MOODNE
JÕULUVANA:
Laulvat, räppivat ja ülimuhedat jõuluvana
juba igal aastal
ei näe. Sel aastal Vanamõisas
nähti...

EAKATE JÕULULAMBADA:
Eakate jõulumeeleolu lõid Vanamõisa Seltsimajas Saue
Muusikakooli ansambel, tantsuks mängis Aavo Trio,
üllatusesinejaks laulja Julia Botvina, kes tegi ka külma
vere soojaks

AASTALÕPU TRALL VESKITAMMI KULTUURIKESKUSES:
Saue valla ärksam ja aktiivsem seltskond oli kutsutud
22. detsembril kultuurikeskusesse. Peeti kõnesid, kiideti teisi
ja sekka iseennastki, keerutati jalga ja meenutati möödaläinud
aastat. Laval rõõmustasid silma/kõrva Birgit Õigemeel ja Uku
Suviste, tantsuhoo andis sisse Toomas Lunge.

HÕISSA MEIL ON VASTLAD!

TÄNUAVALDUS

TEMA TÖÖ ON OLNUD SUUR, RASKE NING VASTUTUSRIKAS. MEIL ON VÄGA KAHJU, ET LÄKSID PENSIONILE, AGA VEELKORD -SUURED TÄNUD SELLE
EEST MATI, SULLE- KUI VÄGA HEALE ARSTILE
TEHTUD TÖÖ JA NÄHTUD VAEVA EEST!
MINU PERE JA PALJUDE SINU PATSIENTIDE NIMEL
EVA-EDERLE RÕUK

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu loengud Veskitammi
Kultuurikeskuses Laagri alevikus, Veskitammi 8.
Igal teisipäeval algusega kell 10:00
27. jaanuaril
MUDILASE IMETAMINE JA VÕÕRUTAMINE 1.osa
3. veebruaril
MUDILASE IMETAMINE JA VÕÕRUTAMINE 2.osa
Räägib imetamise nõustaja Jana Kima
Tulge titaga, registreeruda pole vaja. Loengu hind 25.Täpsemat infot saab telefonil 566 82368 (Katrin)

25. VEEBRUARIL KELL 18.30 VANAMÕISA SELTSIMAJAS
TASUTA

tÄNUSÕNAD LIGI 30 AASTAT lAAGRI tERVISEKESKUSES TÖÖTANUD VÄGA SÕBRALIKULE, ALATI ABIVALMIS NII NÕU KUI KA JÕUGA, HEALE JA TUBLILE
NING SÜDAMLIKULE TOHTRILE MATI KONGOLE.

Linaliugu, pikka kiudu, linad liulaskijale, takud taganttõukajale, tutrad toasistuajale.
Tule saa osa koos perega traditsioonilisest vastlapäeva tähistamisest.
MÄNGUD, VÕISTLUSED, JÕUKATSUMISED
Sööme hernesuppi ja kukleid.
KUI ON LUND KOHTUME 18.30 LÕKKELPATSIL KELGUMEÄL, teeme pikad liud ja lähme seltsimajja.
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Vanade asjade näitus sündis
kodu ja lasteaia koostööst

2008. aastalõpu meenutused

Jõulukuu
Maidla
seltsimajas

SALMID
PEAS:
Jõululuuletusi
loevad
Margit Mitt,
Laura Pajula,
Annika Kontus
ja Maria Niinepuu

Aili Mitt
Maidla külaelanik
Jõulukuul toimus Maidla seltsimajas teise advendi tähistamine, eakate jõulupidu ning
jõulu- ja aastavahetuse pidu.
7. detsembril kogunesid noored
seltsimajja, et tähistada teist
adventi. Koos küpsetati ja kaunistati piparkooke ning meisterdati jõuluteemalisi kaunistusi
ja kaarte. Valminud kaardid
saadeti koos pühade tervitustega meie headele sõpradele ja
sponsoritele.
Kes mäletab, siis Jaanipäeval
kogusime raha, et soetada seltsimajale koroonalaud. Saime raha
kokku ja ostsime laua ära ning
paigutasime selle seltsimaja
kõrvalhoonesse, kus kõik huvilised said käia harjutamas. Kuna
harjutamine üksi on igav, siis
tekkis idee välja selgitada kõige
parem mängija. Nii toimuski teise advendi ajal koroonavõistlus
tütarlaste ja noormeeste arvestuses. Tütarlaste arvestuses:
I koht – Margit Mitt, II Maria
Niinepuu, III - Annika Kontus.
Noormeeste arvestuses saavu-

tus: I koht- Andrus Kontus, II
- Henri Niinepuu, III - Ragnar
Kuljus. Võistlejate autasutamine
toimus 27. detsembril jõulu- ja
uusaastapeol, kus kõik võistlejad said diplomi ja karika.
9. detsembril said seltsimajas kokku eakad, et üheskoos
pidada jõulupidu. Peolaud oli
kaetud hea ja paremaga ning
kõikidele jagati kingitusi. Esines
perekond Nõlvak ja külaliseks
oli valla sotsiaalnõunik Mare
Jallai.
27. detsembril toimus seltsimajas jõulu- ja uusaasta pidu,
millest võttis osa 70 inimest.
Peo juhatasid sisse neli päkapikku, kes lugesid ette jõuluvanalt
saabunud kirja, esitasid luuletusi ja laulsid koos külarahvaga
„Aisakella“ laulu. Laulu saatel
saabus jõuluvana, kes oli sellel
aastal kaval ja võttis laste jaoks,
kes ühtegi salmi ei teadnud,

oma lemmik- jõulusalmid
kaasa. Kuna lapsed olid sellel
aastal väga head olnud, siis oli
jõulupakk nii suur, et väiksematel lastel tuli paki äraviimiseks vanemad appi kutsuda.
Ülejäänud õhtu sisustasid esinejad Ane ja Gunnar Loho, kes
olid peole kaasa võtnud kahe
kuu vanuse pisikese päkapiku.
Esinejatega oli kokkulepitud,
et rahvale mängitakse muusikat kuni südaööni, kuid kuna
neile pidu väga meeldis, siis
kinkisid nad omalt poolt meile
veel tunni jagu head tantsumuusikat.
Suured tänud peo korraldajatele, esinejatele, abilistele ja
sponsoritele.
Soovime ilusat uut aastat ja
kohtume taas!

Ääsmäe noorte rockihõnguline jõulupidu
Imbi Tigasson
noortekeskuse töötaja
17. detsembril peeti Ääsmäe
Noortekeskuses jõulupidu.
Üritusel veedeti aega mängides, noortebändi Defraget
kuulates, oli korraldatud väike
käsitöömüük koolilaste töödest.
See aasta jäid välja jagamata
kommikotid traditsioonilisel
kujul, selle korvas jõulaud
maiustustega.
Kuidas jõulupidu edenes ja
millised muljed lapsed/noored
peolt üles korjasid, saab teada
väikesest intervjuust nendega.
Katarina: „Pidu meeldis, eriti
meeldisid mängud sulgede
puhumine ja võistlus õhupallidega. Ansambel mängis
kõvasti, jube müra oli, aga see
oli äge. Ma pole kunagi sellisel
peol käinud, kus selline ansambel mängib. Kui julguse kokku
võtsin, sain oma käele ka autogrammi, mille ma lõpuks maha
pidin pesema. Mmm..... kommi
oli ka peol.“
Egert: „Igav, muusika oli nii
kõvasti.“
Kaur: “Rahvast oli vähe. Bänd
oli täitsa hea, kuigi helitehnika
oli liiga kõva selle väikse saali
jaoks, suuremas ruumis või

Kristina Võrk
Veskitammi Lasteaed
õpetaja
Möödunud aasta lõpus võis Veskitammi Lasteaias näha ja kogeda midagi sootuks erilist. Väljast vaadates oli maja nagu maja
ikka, kaasaegne ja ilus - sisse astudes sattusid aga aegadehämarusse.
Meie armas lasteaed oli täis ajaloolist ja ühtlasi kodust hõngu, selles
oli see MISKI ning seda oli tunda
kõikjal- nii majas kui meis endis.
See koduhõng läbis ühtse joonena
enamuse meie tegudest ja ta jõudis
meieni lastevanemate abil korraldatud vanade asjade näitusega. Et
asjad kõnelevad aegadest ja et ka
meie nendega soovime kõneleda,
seda adusime näituse ülespanemise hetkest alates.
Vaimustus, mis meid haaras,
nakatas ka näituse külastajaid.
Emad, isad, vanaemad ja vanaisad
kogesid äratundmisrõõmu vanade
aegade asjadest, mis ümbritsesid
neid siis, kui nad ise veel lapsed
olid. Ka kõige väiksemate külaliste
– laste - rõõmu ja uhkust tundsime, kui üks laps teatas teisele, et
seda kleiti kandis minu vanaema või too seal on küll minu vanaisa
toodud pott.
Ja neid asju! Oi seda kõike põnevat, mida sai silmaga vaadata ja
käega katsudagi - margapuu, pressraud, vana kompass ja…mis
need küll kõik olidki! Sellist rõõmu me just vajasimegi - koostegemiserõõmu. Nii kogeb laps, et ta ei ole lasteaias üksi ja et kui
MIDAGI luuakse, saab ka tema pere kaasa lüüa. Läbi mitmete
toimunud ürituste on täitunud veel üks meie eesmärk - meil on
olemas unistuste lapsevanemad, kes on alati valmis toetama meid
nii jõu kui nõuga.
Et lastevanemate ja lasteaia koostöös peitub jõud, selle mõtte abil
oleme nii mõneski teises ürituses osalenud. Nii näiteks samal ajal
näitusega toimunud Kadrilaat, kus müüdi laste endi poolt meisterdatud asju ja laada külalisteks - ostjateks olid ikka lapsevanemad
koos lastega. Laada tuludest osteti igale rühmale muinasjuttude
kogumik.
Täname ka kõiki neid vanemaid, kes aega leidsid ja koos lastega
valmistasid metsast leitud materjalidest graatsilisi luiki, kelmikaid
siile, õhkõrne vihmavarje ja mida kõike veel. Tunnustust väärib
seegi, et need asjad olid eksponeeritud RMK Aegviidu looduskeskuse poolt korraldatud näitusel ”Meisterdusi metsast”.
Veskitammi Lasteaial on veel väga lühike ajalugu ja traditsioonid
alles kujunemisjärgus. Loodan, et selliste kultuurikandvate, ühtsustunnet ja ühisväärtusi loovate üritustega saame palju koos ära teha
ja et koduhõng meie majas jääb levima veel paljudeks aastateks.

Ühised advendihommikud
liitsid lasteaiaperet
Merike Kaasiku
Veskitammi Lasteaia õpetaja

LÜHIKURSUS - KINGITUSTE KIIRPAKKIMINE:
Mängus “kingituste pakkimine” said noored oma näpusosavust näidata
õues oleks paremini saanud
sõnadest aru.“
Andrus: „Bänd oli normaalne,
sain oma tunnid ilusti kirja.“
Tanel: „Mängud olid head,
muusikat eriti ei kuulanud.“
Jane: „Väga tore pidu oli. Hästi
lahe oli see, et oli livebänd.“
Helina: „Trummar oli nunnu.“
Mariliis: „Minu jaoks oli see
pidu väga huvitav ja meeldiv,
sain kõigilt viielt bändiliikmelt
autogrammid, bänd oleks võinud muidugi kauem mängida.
Meeldis, et lava ees oli piisa-

valt ruumi kaasa tansimiseks.
Mängud olid väga hästi välja
mõeldud.“
Maarja-Liis: „Mängud olid
omamoodi põnevad. Muusika
polnud just selline, mida mina
kuulan, aga muidu hea. Bänd
andis endast parima, et rahvast
kaasa haarata, see jättis neist
hea mulje.“
Rauno: “Aitasin ise üritust korraldada, tiim oli tore, sai nalja,
mängida ja bänd oli ka enamvähem. Jäin üritusega rahule.“

Minu kodus käisid päkapikud”, teatas 4-aastane Katariina ühel
novembrikuu hommikul lasteaeda tulles. Ega jõulukuu enam
kaugel polnudki. Kätte jõudis advendiaeg, jõulude ootusaeg nii
väikestele kui suurtele.
Meil Veskitammi lasteaias olid ka sel aastal vahvad advendihommikud, et tuua lähemale aega, mil tuleb Jõuluvana ja sajab maha
jõululumi. Saali seinal oli kaunilt kujundatud jõulukuu kalender,
mis näitas, mitu nädalat on jõulupühadeni. Kuuse all laual oli
küünlajalg nelja advendiküünlaga.
Iga advendihommik oli omanäoline. Esimesel advendihommikul
piilusid akna taga ja askeldasid saalis ringi usinad päkapikud.
Teine hommik algas rahvatantsuga, õpetajate poolt esitatud tants ja
kaunid rahvarõivad tõid lasteaia ruumidesse pidulikkust. Kolmandal hommikul sündis teatriime, tillukestest nukkudest said korraga
elusuurused tegelased. Tehti teatrit, milles osalesid ka lapsevanemad. Kõigil kolmel advenihommikul lauldi üheskoos jõululaule,
tantsiti, mängiti rahvamänge ja kuulati jõulumuinasjutte. Rõõmsas
ärevas jõuluootuses möödus aeg kiiresti.
Ühiselt korraldatud ja läbiviidud advendihommikud liitsid veelgi
meie lasteaiaperet ja jätsid kõigile hinge sooja tunde.
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Miks on helkur vajalik?
Maanteeameti
liikluskasvatuse osakond
Kui kaugelt autojuht pimedas liikuvat jalakäijat näeb?
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot
juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede valgusvihus
alles 30-40 m kauguselt. Pimedas sõites
häirivad juhti veel vastusõitvate autode
tuled, kriimustused ja mustus esiklaasil
või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu
poole võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat
märkab. Halvemal juhul on see vaid
15-20 meetrit, mis ei ole piisav, et juht
suudaks pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70
meetrit. Märjal või lumisel teekattel on
peatumisteekond märgatavalt pikem.
Seega: Suure kiirusega sõites on lähituledest valgustatud teelõik palju lühem
peatumiseks vajalikust.
Kui kaugelt näeb autojuht helkurit?
Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb seega piisavalt
aega, et reageerida ja mööduda helkurit
kasutavast jalakäijast ohutult.
Seega: Helkur on vajalik, et autojuht
pimedas liikuvat jalakäijat juba varakult
märkaks ning jõuaks reageerida.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Püsivalt kinnitatav
helkur on tavaliselt kangale õmmeldud
või liimitud juba vabrikus. Samas on
igaühel võimalik oma riietele kauplusest ostetud helkurpaela ise õmmelda
või kuumkinnitusega helkurmaterjal
triikraua abil kleepida. Rippuv helkur
kinnitatakse riietele haaknõela ja paela

Töökogemus ja
lapsearmastus olemas
Mall - kontakt 58 049 758

Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur peegeldab temas olevatele
peegelpindadele langenud valguskiire
tagasi valgusallika suunas. Kui helkuri
pind on kraabitud või kulunud, tuleks
helkur uue vastu vahetada, kuna tema
valgustpeegeldav toime on märgatavalt
väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Seega: Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. Maanteel tuleb
kõndida alati vasakpoolsel teepeenral
st. autode sõidusuunale vastupidises
suunas.

VEOTEENUS

LAPSEHOIU-TEENUS
Hoian ja arendan teie väikseid
lapsi mõnel päeval nädalas.

abil; veniv helkurpael lihtsalt tõmmatakse varruka või püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et
see oleks nähtav võimalikult mitmest
suunast. Kuna maanteel peab kõndima
vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb siis
tuleb rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale,
sõiduteepoolsele küljele, näiteks tasku
serva külge nii, et helkur jääb rippuma
umbes põlve kõrgusele (umbes samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled).
Päeval, kui helkuri kasutamine ei ole
vajalik, saab sel moel kinnitatud helkuri panna taskusse. Oluline on jälgida,
et helkur jope või mantli ääre alt välja
paistaks. Veniva helkurpaela võib samal
põhimõttel parempoolse varruka peale
tõmmata. Mitme helkuri olemasolul on
kõige turvalisem kasutada kahte helkurit korraga, ühte paremal ja teist vasakul
küljel.
Õmmeldavast või kleebitavast helkurmaterjalist kujundeid või ribasid tuleks
kinnitada rõivaste sobivatesse kohtadesse arvestusega, et helkurid oleksid
nähtavad nii eest, tagant kui küljelt.
Pimedas liikudes suurendab jalakäija
märgatavust ka hele riietus.

Pakume veoteenust Volkswagen kastiautode/kaubikuga

Volkswagen Transporter Madel

kasti mõõdud: 2,94x1,94x0,39 m; kandevõime: 995 kg

Volkswagen Crafter (tendiga)

kasti mõõdud: 4,3x2,14x1,95 m; kandevõime: 2400 kg

Volkswagen Transporter

kaubaruum: 2,54x1,69x1,41 m; kandevõime: 800 kg

AHJUDE, KAMINATE, SOOJAMÜÜRIDE JA
PLIITIDE VALMISTAMINE

Transporter Madel kastiauto ja Transporter kaubiku
hind Tallinnas, Saue linnas ja vallas 260 kr/h, väljaspool
5 kr/km. Crafter kastiauto hind vastavalt 310 kr/h või
9 kr/km. Laadimisabi 150 kr/h.

TELEFON: 56 157 241

Väljaandja
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa
654 1130,
www.sauevald.ee

Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:
annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

Lisaks rendime koos sõidukitega välja
erinevas suuruses järelhaagiseid.
Tellimine ja lisainfo: 534 89419
Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

4150
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

