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Valla arengukava eelnõu on avalikustamisel
Tänaseks on valla uue arengukava eelnõu olnud juba kuu
aega kõikidele huvilistele kättesaadav ja kõigepealt tahaks
südamest tänada kõiki aktiivseid vallaelanikke, kes arengukava kohta on juba oma
sõna sekka öelnud.
Uus arengukava ei ole tehtud tühjale kohale, aluseks oli valla kehtiv
arengukava aastani 2015 (2021), valla
rahvastiku- ja majandusprognoos ning
kevadine vallaelanike küsitlus.
Arengukaval tervikuna on kolm
olulist rolli:
Esiteks konkretiseerib arengukava
Saue valla tulevikuvisiooni, toob välja
Saue valla eripära võrreldes teiste linnade ja valdadega ja esitab meetmed
selle eripära säilitamiseks.
Teiseks on arengukava roll aidata
kaasa kodanikuühiskonna ja kogukondliku tegevuse arendamisele Saue vallas.
Kolmandaks on valla arengukava
ülesandeks olla aluseks Saue valla eelarve koostamisele ja investeeringute
planeerimisele.
Saue valda, nagu ka teisi Tallinna
ümbruskonna kohalikke omavalitsusi,
iseloomustavad mitmed iseloomulikud
näitajad:
·
Elanikkonna kiire kasv viimastel aastatel;
·
Noorema vanusegrupi keskmisest suurem osakaal;
·
Keskmisest jõukam elanikkond.
Kui Saue valda nimetatakse „jõukaks
vallaks“ on see ütlus siiski petlik, kuna
kiire elanikkonna kasv tingib rohkelt
lisakulutusi, mida paljud teised omavalitsused ei pea tegema.
Saue valla arenguvisioon on sõnastatud alljärgnevalt:
Saue vald on ühtse ja tervikliku
kogukonnaga, tasakaalustatud elu-,
loodus- ning majanduskeskkonnaga
kohalik omavalitsus, mille arendamisel
on lähtutud kodanikuläheduse, säästva
arengu ja hea avaliku halduse põhimõtetest
Arengukava ei ole üldplaneering
Arengukavaga ei lahendata otseselt
planeerimise, ehituse ja maakasutusega
seotud küsimusi. Arengukava eesmärgiks on määrata eelkõige valla arengu
üldised strateegilised eesmärgid, sätestada need üldised väärtused, millele
tuginevad valla poolt tellitavad ruumilise planeerimise dokumendid.
Valla ruumilise arengu põhisuundade

ja tingimuste määratlemine ja aluste
ettevalmistamine detailplaneeringute
koostamiseks toimub Saue valla üld- ja
teemaplaneeringute alusel. Planeerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete ja
reeglite seadmiseks on koostatud Saue
valla ehitusmäärus. Maakasutus- ja
ehitustingimuste määramine toimub
detailplaneeringute alusel.
Piltlikult öeldes võib arengukavaga
püstitada eesmärgi ehitada mingisugune tee või tänav, kuid selle tee või tänava konkreetne asukohavalik, kaasnevad keskkonnamõjud, projektlahendus
jne on konkreetsete detailplaneeringute
ja projektlahenduste küsimus.
Elanike küsitlus andis ideed
Üldistavalt võib väita, et valla
arendamisel vajavad lahendamist
need probleemid, mis tulenevad elust
enesest ja on võimalikult objektiivsed,
s.t tulenevad rohkem kui ühe vastaja
(paratamatult subjektiivseks jäävatest)
seisukohtadest. Kokku vastas ankeedile
ligi 200 vallaelanikku. Kõige suurem
vastajate protsent küla koguelanikkonnast oli Maidlas ja Valingul, kuid
arvuliselt oli küsitlusele vastajaid kõige
rohkem Laagri alevikus.
Valla kui terviku üheks suuremaks
probleemiks on see, kuidas tugevdada
ja arendada valla ühtset identiteeti.
Eeskätt kumas see läbi uusasumites
vastanute ankeetidest, samuti lühikest
aega vallas elanute omadest, kus on
selgelt tajutav, et elanikud vähemalt
esialgu ei identifitseeri ennast vallaga.
Kui uusasumitel puudub veel välOlulisemad probleemvaldkonnad
vastanute hinnangul:
Lasteaiakohtade puudumine;
Ühistransport, selle puudumine
uuselamurajoonides ja külades;
Teede ja kergliiklusteede olukord;
Lastemänguväljakute ja
spordiplatside vähesus;
Avalike puhkekohtade vähesus.

jakujunenud identiteeditunnetus, siis
mitmetel küladel on väljakujunenud
identiteet täiesti olemas ja see kajastub
ka küsitluste vastustest.
Ankeedid on oluliseks arengukavas
kajastuvate ideede allikas, kuid peegeldavad siiski vastanute arvamust.
Mõnes spetsiifilisemas valdkonnas ei

pruugi oluline vajadus küsitluse põhjal
välja tulla, samuti arvestati arengukava
koostamisel ka lähiaastate rahvastiku
ja majandusprognoosi. Majandussurutis tähendab seda, et sotsiaalkulutused
võivad lähiaastatel oluliselt tõusta.
Kokkuvõte elanike arvamustest on
leitav http://www.sauevald.ee/juhtimine/alusdokumendid/uuringud
Majandusolukord mõjutab ka
arengukava
Arengukava koostamise aegset (st
sügis 2008) kohaliku omavalitsuse
toimimiskeskkonda iseloomustab
äärmiselt suur ebastabiilsus. Globaalne ja Eesti majandusolukord ei anna
optimismiks põhjust ja nii Rahandusministeerium kui Eesti Pank on viimase
poolteise aasta jooksul prognoosinud
majandusolukorda tegelikust tunduvalt
optimistlikumaks. Seetõttu on arengukava võtmesõnaks konservatiivsus
ja ettevaatlikkus. Majandusolukorra
paranemisel saab tegevuskava üle
vaadata ja vastavad korrektiivid sisse
viia. Pikaajaliste prognooside tegemine
praeguses majandussituatsioonis on
perspektiivitu ettevõtmine.
1.
Aastate 2009-2011 vallaeelarve
tuleb planeerida lähtudes pessimistlikust majandusprognoosist, tegevuskulude suurenemist võimalusel vältida;
2.
Tuleb motiveerida vallas
elavaid, kuid valda mitte registreeritud
elanikke ennast valla elanikuks registreerima;
3.
Investeeringute kavandamisel
tuleb lähtuda sellest, et need võimaldaksid võimalikult suurel määral tõsta
valla atraktiivsust elukohana ning ettevõtluskeskkonnana ning motiveerida
elanikke jääma Saue valla elanikuks.
4.
Võimalikult suurel määral
tuleb ära kasutada tõukefondidest ja
muudest rahastamisallikatest (KIK jms)
saadavad projektipõhised toetused.
Ettepanekud on endiselt teretulnud
Arengukava eelnõu on avalikustatud
valla koduleheküljel www.sauevald.
ee. Kõik vallaelanikud ja huvilised on
oodatud arengukava eelnõuga tutvuma
ja omapoolseid ettepanekuid esitama.
Ettepanekuid võib esitada kuni 7. detsembrini 2008.
Arengukava kohta tehtavad ettepanekud palume saata või tuua vallamajja
Veskitammi 4, Laagri või siis E-posti
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanemarendusnõunik

Registreeri
ennast
vallaelanikuks
• Elukohateate võib
täita kohapeal
vallamajas
,
• täidetud avalduse võib
saata postiga
• vallamajja
• avaldust on
võimalik teha ka
e-teenuste vahendusel
interneti-aadressil
www.eesti.ee
Soovi korral võtke
ühendust ja tuleme Teie
avaldusele ise järele :)
Kui teil on küsimusi, siis
palun julgesti ühendust
võtta telefoni 654 1158
või e-posti aadressil
mikk.lohmus@
sauevald.ee
Saue Vallavalitsus
loosib iga kuu lõpus
vallaelanikuks
registreerunute
vahel välja 5 Laagri Ujula
10 korra pääset.
Aasta lõpus loositakse
kõigi kampaania jooksul
valda registreerunute
vahel välja

suvine
puhkusereis
VÄÄRTUSEGA 20 000.oktoobrikuu
ujulapääsme võitjad:
Kätlin Kespre
Karin Kalev
Aare Pajumaa
Katrin Kõrge
Marge Põldre

Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Alliku

võitjatel palume
auhindade kätte saamiseks
ühendust võtta
mikk lõhmusega 654 1158
mikk.lohmus@sauevald.ee
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Saue Vallavolikogus
23. oktoobril
Võeti vastu 2008. aasta lisaeelarve.
Toimus 2009. aasta eelarve esimene
lugemine.
Abivallavanem Mikk Lõhmus informeeris volikogu erateede avalikuks
kasutamiseks sõlmitavate lepingute ja
erateede avalikult kasutatavaks teeks
tunnistamise osas.
Võeti vastu Saue valla jäätmehoolduseeskiri.
Võeti tasuta valla omandisse Kasemäe tee, Kuuskmetsa tee, Kraavi tee
transpordimaa kinnistud.
Võeti vastu Saue valla Vanamõisa
küla Pärnu mnt ja raudtee vahelise ala
detailplaneering.
Tutvustati volikogule Saue valla uut
põhimäärust
Võeti vastu Harku Hooldekodu
põhikiri.
Otsustati ametiauto kasutusse andmine.
Valiti Arnold Õispuu uueks heakorraja keskkonnakomisjoni esimeheks.
Valiti Aavo Mitt uueks heakorra- ja
keskkonnakomisjoni aseesimeheks.

2008. aasta lisaeelarve
vastu võetud
Saue Vallavolikogu kiitis 23.
oktoobri istungil heaks 2008. aasta
eelarve muudatuse ja I lisaeelarve.
Määrusega kinnitati 2008. aasta I lisaeelarve mahuks 8 306 424 krooni.
Saue valla 2008 aasta muudatused
ja I lisaeelarve on alljärgnevalt:

tulud üldmahus 5 627 657 krooni;
kulud üldmahus 11 262 424 krooni;
finantseerimistehingud 5 634 767
krooni.

Tulude poolel suurendasid valla
tänavust lisaeelarvet tulud riigieelarvelistest vahenditest 4 565 430
krooni ja sihtotstarbelised eraldised
1 062 227 krooni.
Kulude poolel lubas volikogu
täiendavaid väljaminekuid 11 262
424 krooni. Näiteks rahastab Saue
vald lisaeelarvega Vanamõisa külas
kinnistu ostu koos maa mõõtmise
ja lepingutasuga. Hädavajalikuks
osutus asfalt- ja kruuskattega teede
nõuetekohane hooldus aasta lõpuni,
ning Urda peatuse juurdepääsutee
projekteerimine.
Volikogu eraldas lisaraha ka keskkonnakaitseks, elamu- ja kommunaalmajanduseks, õpilasveoliinidele
seoses kütusehinna tõusuga ning
Harku Hooldekodule uue katla ostmiseks. Lisaeelarvega vähendatakse
teede hoolduse osas lumetõrje ja
liikluskorralduse tarbeks eraldatuid
vahendeid.
Koos lisaeelarvega ulatub Saue
valla 2008. aasta eelarve maht üle
151 989 363 krooni.
Valla eelarve ja lisaeelarve terviktekstiga saab tutvuda koduleheküljel
www.sauevald.ee
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Uus jäätmehoolduseeskiri on valmis
Saue Vallavolikogu kinnitas
20. oktoobril toimunud istungil
valla uue jäätmehoolduseeskirja. Uue eeskirjaga on kõik
jäätmevaldkonda puudutav
koondatud ühte dokumenti,
mistõttu on vajalik info kõigile
huvilistele kergemini leitav.
Väga olulisi muudatusi uus eeskiri
kaasa ei too, küll on mõeldud selle peale, et kõik oleks senisest arusaadavamalt lahti kirjutatud ja elanikud peaksid
võimalikult vähe „paberit määrima.“
Kuna tegemist on kõiki vallaelanike
puudutava dokumendiga, siis siinkohal
olgu mõned eeskirja olulised asjad lahti
kirjutatud.
Kui tihti peab prügi ära vedama?
Jäätmeseadusega kehtestatakse tiheasustusaladel jäätmete äraveo minimaalseks sageduseks üks kord kuus. See
on olnud seadusandja tahe ja vald ei saa
jäätme-eeskirjas sätestada mingisuguseid teisi, pikemaid tähtaegu. Võib aru
saada eramutes elavate majaomanike
murest, kuid kahjuks ei ole siin võimalik
seadusega vastuollu minna. Eeskirjas on
aga selgesõnaliselt sätestatud võimalus
ühiste prügikonteinerite lubatavuse kohta. Seega on võimalik võtta mitme maja
peale ühine konteiner.
Eeskirjast lähtudes on konteinerite
minimaalne tühjendussagedus järgmine:
1. ühe- ja kahepereelamud hajaasustusalal – vähemalt kord kvartalis. Kui
hajaasustusalal olev jäätmevaldaja soovib jäätmevedu kord kvartalis, siis pöördub ta vedaja (AS Cleanaway) poole ja
sõlmib otse vastava lepingumuudatuse.
Enam ei ole vaja vallalt eritingimusi
taotleda.
2. ühe- ja kahepereelamud tiheasustusalal – vähemalt üks kord kuus;
3. kolme kuni viie korteriga elamud
– sõltuvalt kogumismahuti suurusest
kord kuus või kord kahe nädala jooksul.
4. kuue kuni kahekümne korteriga elamud- sõltuvalt kogumismahuti suurusest
üks kord nädalas või kord kahe nädala
jooksul.
5. üle kahekümne korteriga elamud
– sõltuvalt kogumismahuti suurusest üks
kord nädalas või kaks korda nädalas.
Võrreldes kehtiva eeskirja tühjendussagedused ei muutunud. Eeskirja
lisas on mahukas tabel, kus on näidatud
konteinerite soovitav tühjendussagedus
tulenevalt konteineri suurusest. Soovitan
sellega kindlasti tutvuda.
Mida peab liigiti koguma ja kuhu
see tuleb kõik viia?
Vastavalt jäätmeeeskirjale tuleb liigiti
koguda:
· paberit ja pappi; (ajalehed- ajakirjad,
kiletamata paber või papppakendid,
raamatud jms)
Kõikides elamutes, kus on rohkem
kui neli korterit, peab olema vanapaberi
konteiner. Kellel seda veel ei ole, siis
palume kohe jäätmevedu toimetava AS
Cleanaway ühendust võtta.
Need, kes konteinerit paigaldama ei
pea, saavad oma vanapaberi viia avalikesse paberikonteineritesse. Kastide
nimekiri on avaldatud valla kodulehel
ning ka vallalehest leiab abi.
· biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid; (kasutamata toiduained, munakoored, kohvipaks, kartulikoored, õunasüdamed, banaanikoored jms)

Rõõm on tõdeda, et paljud kortermajad
on endale juba hankinud pruuni värvi
biolagunevate jäätmete konteineri. Alates 1. jaanuarist 2009 on biolagunevate
jäätmete konteiner kohustuslik kõigile
rohkem kui 10 korteriga elamutele.
Teised võivad oma köögi – ja sööklajäätmed kompostida.
· biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid; (puulehed- ja okkad jms)
Lehed ja okkad tuleb oma kinnistul
komposteerida, tellida äravedu erafirmalt
või siis vedada ise ladestuskohta (nt
Rahumäe tee 5a, Nõmmel).
· pakendeid; (piima-, jogurti jne kile ja
tetrapakid, plastpudelid, konservikarbid,
klaaspudelid, võitopsid, tuubid jne)
Pandipakendid tuleb viia taarautomaati, ülejäänud pakendid avalikesse
pakendikonteineritesse. Konteinerite
nimekiri on avaldatud valla veebilehel
ning avaldatakse teatud aja tagant ka
vallalehes.
· ohtlikke jäätmeid; (vanad värvid,
lahustid, akud, elavhõbedaga kraadiklaasid, päevavalguslambid, vanaõli,
ravimid)
Ohtlikud jäätmed võib viia Pääsküla
Jäätmejaama Raba tänaval endise Pääsküla prügila väravas või siis ära anda
kevadiste ja sügiseste ohtlike jäätmete
kogumisringi raames.
· probleemtoodete jäätmeid; (autorehvid, vana koduelektroonika ja kodutehnika)
Kui ostate uue kodutehnika, siis
on müüjal kohustus vana külmkapp,
pesumasin või telekas ära viia. Ise võib
probleemjäätmeid viia Pääsküla Jäätmejaama ning vallavalitsus on kevadeti
korraldanud ka elektroonikajäätmete ja
vanarehvide kogumise. Vastav info on
kättesaadav jällegi vallalehes.
Informeeritus ennekõike
Eeskirjas on olulist rõhku pandud
elanike informeerimisele, kõik jäätmevaldkonda puudutav info tuleb avaldada
valla veebilehel ning näiteks avalike
jäätmekonteinerite asukohad ilmuvad
vähemalt kord kolme kuu tagant ka valla
ajalehes.
Mis alustel loetakse jäätmeveoga
mitteliitunuks?
Kindlasti huvitab paljusid, mis alustel
on võimalik jäätmeveoga mitte liituda.
Eeskiri sätestab siin nn tüüpjuhtumid
ja kindlasti ei ole põhjenduseks see, et
jäätmeid ei teki.
1. Jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse
alaliselt või ajutiselt nimetatud kinnistul.
Siia alla liigitub ka juhtum, kus majaomanik sõidab mõneks kuuks välismaale, viibib haiglaravil vms;
2. Kinnistul asuv elamu või äriruum

on ehitusjärgus.
3. Teeolud ei võimalda jäätmeveoki
pääsu kinnistule ja lähikonnas puuduvad
võimalused ühismahutite paigaldamiseks. Selline olukord tuleb kõne alla nt
siis kui taluni viib pikk ja halvas seisukorras sissesõidutee. Igal juhul peab
jäätmevaldaja oma jäätmed ka sellises
olukorras seaduslikult ära andma või ise
prügilasse viima ning vabastuse taotlemisel esitama dokumendid, kus nähtub
prügi seaduslik kõrvaldamine.
Kuna kõiki elus juhtuvat pole võimalik
ette näha, siis võib vallavalitsus jäätmevaldaja mitteliitunuks lugeda ka muudel
põhjendatud juhtudel. Üldjuhul ei ole
mitteliitunuks tunnistamise aluseks asjaolu, et jäätmevaldaja veab jäätmeid ise
prügilasse, kuna Tallinna Prügila kauguse tõttu Saue vallast kaasneb väikeste
jäätmekoguste prügilasse vedamisel
oluline keskkonnamõju.
Mitteliitumise kord täpsustunud
Oluliselt on täpsustatud mitteliitumise
korda. Esiteks on sätestatud, et mitteliitumist saab taotleda kuni 3 aastaks (senises eeskirjas kuni 1 aasta) See väldib
avalduste tulva ja inimeste jooksutamist.
Samuti on täpselt sätestatud mitteliitunuks lugemise avalduste menetlemise
kord ja tähtaeg (üldjuhul 1 kuu). Mitteliitumist saab ka kehtetuks lugeda ja
seda järgmistel juhtudel:
1. Jäätmevaldaja ei esita selgitust oma
jäätmete käitlemise kohta või sisaldab
selgitus olulisel määral valeandmeid;
2. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma
jäätmekäitlust.
3. Ilmneb, et jäätmevaldaja on esitanud mitteliitunuks lugemise avalduses
valeandmeid;
4. Jäätmevaldaja ei võimalda järelevalveametnikul tutvuda jäätmevaldaja
jäätmekäitluse korraldusega;
5. Mitteliitunuks lugemiseks vajalikud
asjaolud on ära langenud.
Kus saab jäätmeeeskirjaga tutvuda?
Eeskiri on kättesaadav valla veebilehekülje keskkonnarubriigis, samuti võib
paberkujul eeskirja saamiseks pöörduda
vallamajja valla keskkonnaspetsialisti
poole.
Jäätmekäitlust puudutavate küsimuste
tekkimisel palume pöörduda vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kati Oolo
poole, telefon 6541152, E-post kati.
oolo@sauevald.ee või abivallavanemarendusnõunik Mikk Lõhmuse poole
E-post mikk.lohmus@sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik
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Võeti vastu 2008. aasta suurim
detailplaneering Saue vallas
Juba 2005. aasta kevadel algatatud ja 2008. aasta oktoobrikuu
volikogus vastuvõetud detailplaneering Pärnu maantee ja
raudtee vahelisel 66-hektarilisel
alal on jagatud 42 krundiks.

Neist 12 on tootmis- ja ärimaa, 11
ärimaa, 6 äri- ja sotsiaalmaa ning 11
transpordimaa krundid. Lisaks on planeeringuga ette nähtud üks sotsiaalmaa krunt
ning üks sotsiaal-, tootmis- ja ärimaa
krunt.
Detailplaneeringu üldkontseptsioon
näeb ette planeeringuala jagamist kolmeks arengutsooniks:
1. Logistika, tootmine planeeringuala
lääneserva jääva raudtee äärde ning kõrgepingeliinide vahelisele alale;
2. Hulgilaod ja väiketootmine planeeringuala keskosas ning avalikule tarbi-

jale suunatud teenuseid pakkuvad ärid
(näiteks väikehulgilaod, kaubandus ja
teenindus, bürood) Pärnu maantee ääres;
3. Büroohoonete ala Vääna jõega külgnevatel maadel.
Planeeringu mahus on koostatud ka
Tallinn-Pärnu-Ikla ja Juuliku-Tabasalu
maantee eelprojekt Tallinna piirist kuni
Kanamaa liiklussõlmeni ja antud uus
lahendus TOP-I liiklussõlmele ning Juuliku-Tabasalu maanteele TOP-I liiklussõlmest kuni Instituudi teeni.
“Et tagada juurdepääs sellele planeeringualale, tuleb välja ehitada ka teedevõrgustik ja sellega koos lahendatakse
ära Saue valla jaoks kaks väga olulist
probleemi- Laagri väljasõidu ja Laagri
möödasõidu probleemid,” nentis abivallavanem Tiit Talvi.
Projekti kohaselt saab olema Laagrist
väljumine Tallinna suunal reguleeritud

fooriristmikuga Seljaku tänava alguses, ehket tulevikus kesklinna poole
sõites on võimalik teha otse vasakpööre ja jääb ära ringisõit Jälgimäe tee
ristmikul Pärnu poolt tulevas intensiivses liiklusvoos.
“Teine positiivne asi on see, et kui
saavutame olukorra, kus ehitatakse
välja Laagrist möödasõit Metsavahi
kvartalist Pärnu maanteeni, siis suur
hulk liiklust kulgeks edaspidi Laagri
keskusest mööda. Planeeritav lahendus
võimaldaks väljumist Pärnu maanteele
kordades kiiremini,” selgitas Talvi.
Abivallavanem meenutas, et planeeringu vastuvõtmine on vaid üks
menetlusprotsessi osa ja reaalseks
ehitamiseks veel lähitulevikus ei lähe.
“Planeeringu vastuvõtmise peamine
eesmärk on see, et tutvustada projekti
avalikkusele (vt lk 3 allpool detailplaneeringute avalik väljapanek), see
läheb vallamajja seina peale, saab
küsida täiendavat infot ja esitada ettepanekuid,” lisas Talvi.
koduvald

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
ARUANDE AVALIK ARUTELU
On valminud Koru I, Koru V, Koru
VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise
detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne.
Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Laagri alevikus ja Alliku külas Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri
alajaama kinnistute (katastritunnustega
72701:005:0257, 72701:005:0262,

72701:005:0263, 72701:005:0051) ühine
detailplaneering, algatatud 27.04.2008.
Planeeringuala suurus on 85,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on Juuliku-Tabasalu
maantee ja liiklussõlmede määramine
planeeringualas ja ehitusõiguse seadmine, maa sihtotstarbe osaline muutmine
elamu-, äri-, tootmis- ja liiklusmaaks.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 20.

novembril 2008.a. kell 13.00 Saue Vallamajas, aadressil: Veskitammi 4, Laagri
alevik.
Vastavalt keskkonnamõju strateegilise
hindamise tulemusele ei esine KSH-ga
riigipiiri ülest mõju.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab, et
24.11.2008 kuni 22.12.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4 Vanamõisa küla Mardi, Jaagu 1, Tõnu-Mihkli
II, Jaagupi II, Kärbi 1, Käspre VII,
Padulatooma, Paimali, Kokasuna
I, Rätsaka, Suve, Sügise ja Kõltsari
IV kinnistute detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud ettepanek anda
detailplaneeringule nimeks Pärnu mnt ja
raudtee vahelise ala detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kinnistud,
kokku suurusega 66,0 ha jagatud 42
krundiks: 12 tootmis- ja ärimaa krundiks, 11 ärimaa krundiks, 6 äri- ja
sotsiaalmaa krundiks ning 11 transpordimaa krundiks. Lisaks on ette nähtud planeeringuga üks sotsiaalmaa krunt ning
üks sotsiaal-, tootmis- ja ärimaa krunt.
Detailplaneeringu üldkontseptsioon
näeb ette planeeringuala jagamist kol-

SAUE VALLA

meks arengutsooniks:
1.
Logistika, tootmine planeeringuala lääneserva jääva raudtee äärde
ning kõrgepingeliinide vahelisele alale;
2.
Hulgilaod ja väiketootmine
planeeringuala keskosas ning avalikule
tarbijale suunatud teenuseid pakkuvad
ärid (näiteks väikehulgilaod, kaubandus
ja teenindus, bürood) Pärnu mnt ääres;
3.
Büroohoonete ala Vääna jõega
külgnevatel maadel.
Planeeringu mahus on koostatud
Tallinn-Pärnu-Ikla ja Juuliku-Tabasalu
maantee eelprojekt Tallinna piirist kuni
Kanamaa liiklussõlmeni ja antud uus
lahendus TOP-I liiklussõlmele ning
Juuliku-Tabasalu maanteele TOP-I liiklussõlmest kuni Instituudi teeni. Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt AS,
töö nr 05171.
Saue Vallavalitsus teatab, et
24.11.2008 kuni 08.12.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni

ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4: Valingu
küla Ale kinnistu (katastritunnusega
72701:003:0185) detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala ca 2,0
ha maasihtotstarbe muutmine kolmeks
tootmismaa , kaheks üldmaa ja seitsmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse
seadmine ühekorteriga väikeelamute
rajamiseks ning planeeritava ala tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsute
lahendamine. Elamukruntide suurusteks
on planeeritud 1671m²-3326m². Elamute lubatud max kõrgus kuni 8,0 m,
abihoonel kuni 4,0 m. Detailplaneeringu
koostaja OÜ A&L Arhitektuuribüroo,
töö nr 01/07.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

DETAILPLANEERINGUD OKTOOBER 2008

Saue valla territooriumil oktoobris
2008 on algatatud järgmised detailplaneeringud:

novõrkudega varustamise lahendamine.
Kinnistu suurus on 3017m² ning maasihtotstarbeks on elamumaa.

Saue Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 696 algatati Jõgisoo küla
Rajasalu kinnistul (katastritunnusega
72703:002:0137) detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse
seadmine ühe ühekorteriga väikeelamu
rajamiseks ning juurdepääsutee ja teh-

Saue valla territooriumil oktoobris
2008 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 07.10.2008 korraldusega nr 678 on kehtestatud Hüüru küla
Angerja kinnistu detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 21.10.2008 kor-

raldusega nr 711 on kehtestatud Maidla
küla Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku
kinnistute detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 28.10.2008 korraldusega nr 746 on kehtestatud Alliku küla
Kanika 21 kinnistu detailplaneering.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

Valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu on
avalikustamisel
Saue valla koduleheküljel www.sauevald.ee on avalikustatud valla uue ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise
kava (aastateks 2008-2020) eelnõu.
Kõik vallaelanikud ja huvilised on
oodatud arengukava eelnõuga tutvuma ja
omapoolseid ettepanekuid esitama.
Arengukava kohta tehtavad ettepanekud palume esitada hiljemalt 7. detsembriks vallamajja Veskitammi 4, Laagri
või siis e-posti aadressil mikk.lohmus@
sauevald.ee

Saue Vallavalitsus
sõlmib tee avaliku
kasutamise lepinguid
Saue vallas on palju teid, mis on
sisuliselt avalikus kasutuses, kuid mis
asuvad eraomanikele kuuluvatel maadel.
Olgu siinkohal toodud näiteks Altküla
tee Ääsmäel, Pikamäe tee Ailas, Välja
tee Vanamõisas, mitmed teed Tuula külas
jne.
Saue Vallavalitsus sõlmib praegu
avalikus kasutuses olevate erateede
omanikega lepinguid. Lepingu sõlmimisel vabaneb teeomanik „Teeseaduses“
sätestatud kohustuste täitmisest ning
teehoidu (talvine lumekoristus, teeäärte
hooldus, kruusateede greiderdamine ja
materjali pealevedu, kõvakattega teede
katete remont) hakkab korraldama Saue
Vallavalitsus.
Arvestades lähenevat talveperioodi, on
esmatähtis tagada elanike liikumisvõimalused ja teede talihoid.
Seega palume kõikidel teeomanikel,
kes saavad vallavalitsusest vastava lepingu projekti see hoolega läbi lugeda ja
saata või tuua allkirjastatult vallavalitsusse. Küsimustega võib pöörduda kommunaalspetsialist Indrek Brandmeistri poole
telefonil 53407008, E-post indrek.brandmeister@sauevald.ee või abivallavanem
Mikk Lõhmuse poole, telefon 6541158,
E-post mikk.lohmus@sauevald.ee

Personalimuudatused
sotsiaalosakonnas
Alates 17. novembrist võtab senine
hooldustöötaja Sirli Sõstar-Peerna üle
lastekaitsespetsialisti ametikoha. Sirli
telefoninumber on edaspidi 654 1144;
5346 2560.
Sellega seoses jääb vakantseks hooldustöötaja ametipost ja Saue Vallavalitsusel on heameel kuulutada välja üleskutse
kohalikele elanikele, kes tunnevad endas
soovi ja oskusi tegeleda eakate ja erivajadustega inimestega.

Otsitakse hooldustöötajat
Eelduseks:

B-kategooria autojuhiload,
aktiivsus, tolerantsus, kannatlikkus,
soovitavalt hooldustöö kogemus,
vajadusel võimalik ka väljaõpe.
Palume ühendust võtta sotsiaalnõunikuga telefonil 654 1136 Mare Jallai

Koduvald lk 4
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Saue valla 2008. aasta kaunid kodud valitud
Kuigi osavõtt Saue valla
Kaunima Kodu konkursil oli kesine, vaid kuus esitatud objekti,
on tiitlivõitjad nimetuse auga
välja teeninud.
21. oktoobril sõitis Saue valla keskkonna- ja heakorrakomisjon mööda valda
ja valis nominente neljas kategoorias:
uuselamu (kandidaate 3); ridamaja (1);
talu (1); elamu (2).
“Osavõtt oli kahjuks väga madal,” nentis valla keskkonnaspetsialist Kati Oolo.
Valdavalt esitasid kauni kodu kandidaate
külakogud. “Samas nägime vallas ringi
sõites rohkelt korrastatud talusid, võrratuid uuselamuid ning eramuid, mis oleks
võinud osaleda,” hindas Oolo. Ta loodab,
et juba järgmisel aastal on vallaelanikud
aktiivsemad ja osavõtt suurem.
Tema sõnul on külade üldpilt oluliselt
paranenud. “Inimesed näevad vaeva
sobitades maja vastavasse keskkonda.
Näiteks oli uuselamute vahel väga raske
valida, sest võitja oli ehitanud maja mõisataolise, suure ja uhke ning seda kaskede vahele, kuhu Männikäbi palkmaja ei
oleks sobinud. Kauni aiaga Männikäbi
maja aga ilutses kadakate vahel, kuhu
mõisataoline elamu ei oleks kohane,”
arutles Oolo.
Tiitlivõitjad saavad pärjatud.

UUSELAMU- I KOHT
Vanamõisa küla,
Uue-Pärtli talu

koduvald

Konkurssi eesmärk
•
•
•
•

kutsuda üles vallas elavaid kodanikke hoidma ja väärtustama oma
kodu
et nii kodanike kui ka külaliste
silm saaks puhata, vaadates neid
võrratuid maju
et Saue vald tervikuna võiks
saada kunagi näiteks Kauni Valla
tiitli
teadvustada, et Saue vallas leidub
ilusaid kohti ja erinevaid kauneid
kodusid

ELAMU I KOHT

TALUMAJA I KOHT

Hüüru küla, Kalda tee 1 aed

Maidla küla, Mõisa talu

Lasteaiakoha puudumisel maksab vald vanemale toetust
Erinevalt naaberomavalitsustest ei eelda
lapsehoiu toetuse saamine Saue vallas
kuludokumendi esitamist.
Kui lapsevanemal ei ole võimalik panna oma järeltulijat koolieelsesse lasteasutusse, siis on tal võimalik taotleda toetust vallaeelarvest.
Toetuse summaks on 2000.-/kalendrikuus ja toetuse saamine ei eelda seda, et tuleb kasutada atesteeritud lapsehoidja teenuseid ja esitada vastavaid
kuludokumente.
Seda võib taotleda vanem, kes ise oma lapsega
kodus on, seda võib taotleda ka vanem, kes käib ise
tööl, aga laps ei käi sel ajal mitte lasteaias, vaid on
vanaema hoole all.
Tingimusteks on vaid see, et lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on vähemalt kuus
kuud olnud Saue vald ja ka lapse, kelle jaoks toetust
taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue
vald. Lisaks ei tohi olla laps kantud ühegi lasteaia
nimekirja. See nõue kehtib nii munitsipaal- kui eralasteaedade suhtes.
Õigus toetusele tekib pärast lapse ühe-aastaseks
saamist ning maksmine lõpetatakse alates päevast,
mil lõpeb õigus saada toetust, see tähendab, kui langevad ära toetuse maksmise aluseks olevad asjaolud.
Näiteks lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse

või õppima asumisel üldhariduskoolis või juhul, kui
toetuse saaja ja/või laps registreerivad ennast elama
teise omavalitsusüksuse territooriumile. Toetust ei
maksta sel ajal, kui vanemale makstakse lapse eest
vanemahüvitist.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, mille vormi leiab veebilehelt
http://www.sauevald.ee/juhtimine/avaldused/avalduste_vormid, see on kättesaadav ja kohapeal
täidetav ka sotsiaalosakonnas. Juurde tuleb lisada
lapse sünnitunnistus ja enda isikut ja eestkostjaks või
hooldajaks olemist tõendava dokumendi.
Toetust hakatakse maksma nõuetekohase taotluse
esitamise kuule järgnevast kalendrikuust. Võimalusel
palub sotsiaalosakond mitte jätta avalduse esitamist
eelmise kuu lõpupäevadeks.
KODUVALD

• 640 000 KROONI
maksti lapsehoiutoetust välja 2007. aastal
• 2 505 805 KROONI
on makstud 2008. aasta kümne kuuga
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Õnnitleme Saue valla
eakaid sünnipäevalapsi
LAAGRI		
Maret Puu		
04.11
Vassili Fomtšenkov 27.11
Valve Kivi		
24.11
Ilse Tähepõld		
26.11
Õie-Irene Meres
09.11
Liide Getreu		
08.11
Aime Kütt		
11.11
Jekaterina Podozjorova 07.11
Asta Romandi		
16.11
Valentina Shergina 01.11
Martin Klesment
06.11
Ants Urba		
08.11
Mare Kangur		
09.11
Aita Kuldkepp
13.11
Ernst Leuna		
06.11
		
VATSLA KÜLA		
Anna Bukaškina
19.11
HÜÜRU KÜLA		
Meida Jamtšinski
03.11
Hilda Telling		
15.11

87
84
84
84
83
82
82
81
81
81
80
80
70
70
70
85
84
80

JÕGISOO KÜLA	
Alise Migur		

03.11

84

ÄÄSMÄE KÜLA	
Hilja Villberg		
Laine Kiilberg

20.11
27.11

84
82

PÄRINURME KÜLA	
Aino Kivisilla		
20.11
Maano Toivi		
24.11

81
70

KOPPELMAA KÜLA	
Stepan Luga		
27.11

81

MAIDLA KÜLA	
Harry Üksik		

75

10.11

Õnnitleme kõige pisemaid vallakodanikke
LAAGRI
Mirko Kukk		
Kardo Kukk		
Ralf Kaimer		
Iti Mari Klement
Anna Marii Tiitus
Hanna Britt Virgepuu

17.09.2008
17.09.2008
22.09.2008
25.09.2008
13.10.2008
14.10.2008

TUULA KÜLA
Liine Elisabeth Reaspalu 29.09.2008
VANAMÕISA KÜLA
Gerta Eerik		
22.10.2008

IN MEMORIAM
Virve Koppel		
Väino Sügijainen

(01.10.2008
30.10.2008

26. novembril 18.30
toimub Veskitammi
Kultuurikeskuses
vallavalitsuse ametnike
kohtumine lapsevanematega,
arutatakse 2009. aasta sügisel
kooliteed alustavate laste
vanemate küsimusi ja
ettepanekuid

Aeg valmistuda lumetõrjeks
Soe ja vihmane sügis on seni
lumelükkajatele hõlpu pakkunud, kuid see ei tähenda, et
õige pea ei pruugi lumine külaline teedel olla.
Alljärgnevalt vajalik info teede talvise hoolduse korraldamise kohta.
Vallavalitsus korraldab kohalike
teede lumetõrjet
Vastavalt teeseadusele korraldab tee
hooldust tee omanik. Vaadates vallas
asuvaid teid, võib omanikuks olla riik,
vald või on teed eramaadel st erateed.
Riigi teedele korraldab teehoidu
Maanteeamet, riigiteedeks on nt Pärnu
mnt, Instituudi tee, Paldiski mnt, Tuula-Keila mnt., aga ka Ääsmäe-Hageri
mnt, Maidla Kiisa mnt, Vana-Pärnu
mnt Jõgisool, Valingu-Jõgisoo tee,
Kasesalu tn ja Mõisa tee Ääsmäel jt.
Erateed on need teed, mis asuvad
eramaadel. Saue Vallavalitsus on
sõlmimas kohtades, kus teede kasutamiseks on suur avalik huvi, erateede
avaliku kasutamise lepinguid. Nimetatud lepingutega võtab vald erateel
lume lükkamise ja tee korrashoiu
kohustuse. Kui leping puudub, siis ei
saa ka eeldada, et vald tuleks eramaal
asuvat teed tasuta lumest puhtaks
lükkama. Probleemiks on paljude väiksemate eraomandis olevate teede äärte
võsastumine. Vallavalitsus ei saa oma
lepingupartnerilt nõuda vabatahtlikku
tehnika lõhkumist puuokste ja võsa
vastu.
Kui kiiresti tuleb teed puhastada?
Teede korrashoiu normatiivid on
kehtestatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrusega “Tee seisundinõuded”.

Laagri alevikus lükatakse lund vastavalt 3. seisunditasemele, mis lubab kuni
3 cm paksust lumekihti ning hooldustsükli aeg on 5 tundi.
Samuti hooldatakse erilise tähelepanuga kergliiklusteid, seda eelkõige
uue kuue saanud Veskitammi tänaval.
Libeduse tõrjeks kasutatakse graniidisõelmeid. Tähtsamatel ristmikel tehakse
liiklusohutuse tagamiseks libedusetõrjet
ka soolaliivaga.
Tähtsamatel kohalikel teedel ja
tiheasustusega asumites lükatakse lund
2. seisunditasemele vastavalt, mis lubab
kuni 5 cm paksust lumekihti ja sätestab
hooldustsükli ajaks 12 tundi.
Hõreasustusega piirkondades lükatakse lund 1. seisunditasemele vastavalt, mis lubab kuni 10 cm lumekihti ja
hooldustsükli ajaks on kehtestatud 36
tundi.
Olulised kontaktnumbrid
Eriolukorras (väga tugev lumetorm,
nagu näiteks oli selle aasta märtsi
lõpus) võib hooldustsükli aeg pikeneda.
Eelkõige soovime tagada valla teedel ja
avaliku kasutusega erateedel õigeaegse
lumetõrje, et oleks tagatud politsei ja
kiirabi autode läbipääs igal ajal.
Otsekontakt OÜ Kalsep (korraldab
kohalike teede talvist lumetõrjet vallas)
teemeister Tõnis Saar 534 29420 ja
kommunaalspetsialist Indrek Brandmeister 534 07008
Riigiteede lumetõrje probleemidega palume pöörduda Maanteeameti
tellimusel teed hooldava AS Aspi Keila
osakonna poole, telefon 6 781 473
keila@aspi.ee Muidugi võib murest
teavitada ka vallavalitsust.
Indrek Brandmeister
Kommunaalspetsialist

Meeldetuletus lapsevanematele:
ärge unustage tasuda lasteaiamaksu
Kuust kuusse ajavad raamatupidajad kontodel näpuga
järge, kuigi summad ei ole
suured, on stabiilselt mingi
osa vanematest lasteaiamaksu tasumise unustanud.

lasteaeda teavitada.
Laagri Lasteaia juhataja Tiiu Ingerainen suurt probleemi ei näe. “On küll
selliseid kroonilisi võlglasi, kellega
pidevalt sel teemal tuleb suhelda.
”Aga kui oleme paarikuise võla puhul
saatnud kirja, et kui tasumist ei toimu,
arvame lapse nimekirjast välja, siis

Keskmine võlgnevus ühe lapsevanema kohta
on 538 krooni.
“Leian, et see
Võlgnevused seisuga 30.10.2008
on valla usaldu(üks päev enne uute arvete moodustamist)
se kuritarvitamine,” nendib
Laagri LA		
11 343.18 krooni
25 last
pearaamatupiÄäsmäe LA 		
8 183.82 krooni
14 last
daja Aino Must.
Veskitammi LA
12 216.36 krooni
20 last
Nimelt käib
arvlemine ju
tagant järele, see tähendab, et kuu aega hakatakse ikka likvideerima,” selgitab
hoitakse, õpetatakse, söödetakse lapsi
juhataja olukorda. Tema hinnangul
aias ja seejärel esitatakse arve. Must
ei ole tegemist niivõrd majanduslike
rõhutab, et lasteaia teenus on nagu iga
raskustega, kui lihtsalt maksedistsipliiteine teenus, mille tarbimise eest tuleb
ni puudujääkide ja unustamisega. Kui
igakuiselt tasuda.
mõne lapse kodune olukord on tõesti
Arved saadetakse tehnikasajandile
raske, siis üheskoos vanematega on
omaselt laiali e-postiga. Neile, kellel
püütud juhataja sõnul siiski ka laheninterneti võimalus puudub, jagab arved dus leida.
kätte kasvataja. Juhtuvat sedagi, et
“Kallid vanemad,” resümeerib peamõnikord meilid kohale ei jõua, kas
raamatupidaja Aino Must. “Kui te ei
on postkast täis või aadress muutunud. unusta hommikuti oma last lasteaeda
Aga sellegipoolest peaksid raamatupiviimast, siis palun ärge unustage ka seldaja sõnul inimesed ju taipama, et tale eest tasumast!”
suda tuleb ja ise ka huvi üles näitama,
koduvald
et rahaasjad korrektselt aetud saaks.
Andmete muutudes tuleks sellest ka

Vallaraamatukogu
kuulutuste stend
ootab kasutajaid
Saue Vallaraamatukogus Laagris on
püsti kuulutustestend, kuhu oodatakse
vallarahvast üles panema oma sotsiaalkultuurilisi teadaandeid. Eraisikute
kuulutusi võetakse vastu valikuliselt ja
kõikidele on oma teate ülesseadmine
tasuta.
Täpsema info saamiseks kontakteeruda
telefonil 679 6869

Hambaarst juhib
tähelepanu: 2008 on
viimane aasta hambaravi kulutśekkide
hüvitamisel
Kuna riigikogus otsustati, et alates
2009. aastast ei toimu hambaraviteenuse kulutśekkide hüvitamist Haigekassa
poolt, siis soovitavad Laagri Hambaravikabineti tohtrid kindlasti sel aastal seda
võimalust
kasutada.
Haigekassa hüvitab
vähemalt
19-aastasele isikule
kalendriaasta jooksul
hambaraviteenuste eest tasutud summast
300 krooni, rasedale 450 krooni, alla
üheaastase lapse emale 450 krooni. Alla
19-aastastele on hambaravi tasuta.
•
•

•

•

•

Hüvitise saamise tingimused:
Hüvitist taotleval inimesel peab
hambaraviteenuse osutamise hetkel
olema kehtiv ravikindlustus.
Rahaline hüvitis käib patsiendiga nii
öelda kaasas. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde
ükskõik millises Eestimaa piirkonnas.
Hambaraviteenuse hüvitise taotlemise avaldused tuleb saata posti teel
või tuua ise haigekassa klienditeenindusbüroosse. Posti teel saates tuleb
ümbrikule märkida “Hambaraviteenuse hüvitis”. Avalduse blankett on
saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi/
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt kalendriaasta 25.
juuliks või järgmise kalendriaasta 25.
jaanuariks.
Hambaraviteenuse hüvitist saab
taotleda ka tagantjärele kuni 3 aasta
jooksul.

Liinibuss nr 18 osaleb
ööbussi pilootprojektis
Tallinna transpordiameti 7.11-6.12
vältava projekti raames lisatakse enamkasutatavatele bussiliinidele laupäeva ja
pühapäeva öösel kell 1.00 täiendav väljumine. Nende hulka kuulub ka bussiliin nr
18, mis läbib Laagri alevikku.
Ööbuss nr 18 väljub Postimaja kõrvalt
Hobujaama peatusest. Kehtivad tavalised
sõidupiletid ning kõik sõidusoodustused.
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Vallavanem teeb
puust ja punaseks
(Mati Tartu “Mõtisklus: Hea Rootsi aeg…”
Koduvald okt 2008)

Ilmselt on taolist rahvahariduslikku kirjatükki hädasti vaja. Sest
muidu jäädaksegi arvama, et keeruta aga ringiratast võõrast raha
ja see ongi suurepärane majandusareng.

No tule Friedman appi! Isegi tema olla
lõpuks möönnud, et puhtakujuline tema
õpetuse järgimine ei ole kuigi mõistlik
teguviis.
Eestis aeti muidugi näpuga tuimalt rida,
seda enam, et tookordne peaminister polnud tema enda sõnul ühtki teist majandusalast raamatut lugenudki. Levitati usinalt
arusaama, et riik on nagunii halb peremees,
et mida vähem sellist riiki on, seda parem
(mugavam?), et läheb nagu läheb, sest kuidagi ju ikka läheb…
Õigupoolest pidanuks meie majanduse õhuline olemus avalduma juba varem
– saanuks aegsasti kaineks. Praegu, näib,
on see paljude jaoks üllatus. Loomulikult
on oma toime ka välistel mõjutustel, kuid
tühi kott ei seisa kunagi kuigi kaua püsti,
piisab pisemast tõukest ja pikali ta ongi.
Ohjeldamatule laenamisele kehutamises
võib tõesti pankasid süüdistada, kuid põlluelanike hurjutamine vallavanema poolt
selle eest, et nad siinsete põldude peale
on tulnud, tundub küll kaunikesti kohatu.
Ei tekkinud põllumajad siia valda ju mitte
mingi vääramatu taevaliku jõu mõjul, vaid
ikkagi vallaametnike kõikvõimalike kooskõlastuste, planeeringute jms toel.
Kokkuvõttes: elame omapärasel ajal, kus
vanaviisi enam ei saa, uut moodi ei oska (ei
viitsi?, ei taha?), st tõehetk on käes. Kuid
väljapääsmatuid olukordi pole teatavasti
olemas.
Ent see on juba hoopis teine jutt ja hoopis
teiste tegelastega.
Rein Koppel,
realist

Jõgisoo eided
kokkamas:)
Tahan rääkida Teile meie SaueJõgisoo Haridusseltsi naiste
tegemistest nüüd, kui meie rahvamaja on remondis.
Oleme koos käinud üksteise kodudes,
kus oleme korraldanud kokkamise tunde.
Viimasel ajal oleme pühendanud neid päevi
just juurviljadele, mida meil üldiselt vähe
toiduks tarvitatakse.
Esimeseks oli meil kaalikapäev, Mari
Tambu kodus, kus ta meile pakkus kaalikat
mitut eri moodi ja kõik oli väga maitsev.
Siis oli meil Tähti Mältoni kodus maitsmisel juurvilja vokk, mida valmistas endine
Rootsi saatkonna kokk Saima. Oi-oi, kui
head kõik olid!
30. oktoobril olime jälle Mari Tambu kodus, kus oli kõrvitsapäev. Menüü oli selline
• supp kõrvitsast
• kõrvitsapuder, soovi korral heeringas
kõrvale
• neli varianti kõrvitsasalatist
• kõrvitsamoos nimega “Metsamoor”
Kõikidest üritustest osavõtja,
jõgisoo elanik,
Valve Heinloo
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Saada isaks - olla isa - jääda isaks?
Novembrikuu teisel pühapäeval tähistame isadepäeva. Sel
puhul mõtiskles isaduse ja
isa rolli üle Arne Kuum, kellel
endal kodus kasvamas kolm
tütretirtsu.
Isaks saada on reeglina võimalik igal
meesterahval - isa kohustusi täita on
aga juba märksa suuremat pingutust,
kohusetunnet ning väärikust nõudev
roll.
Kui lubate, siis võrdlen esmalt isa
rolli omamoodi meistritiitli saamisega.
Põhierinevus seisneb selles, et kui spordis eelneb meeletu aastatepikkune töö
enne tulemuse saavutamist, siis pereloomisel saadakse isa tiitel kätte justkui
avansina. Ja sealt edasi alles kõik algab.
Jagaksin teiega oma kogemust isa rollist ja kohustusest.
Isana alustavad kõik isad nö amatöörina. Kellelgi pole ju eelnevat kogemust, see tekib alles oma esimese lapse
sünnijärgselt. Aga kahjuks annavad
paljud mehed alla enne, kui saavad
näha selle isamaratoni tulemust.
Isa kasvatab poega ja tulevast Isa
Siinkohal tulevad noorele isale appi
oma südames peituvad oskused, mida
toetavad tema enda lapsepõlves saadud
kogemused. Tahetakse või mitte, ikka
on poistele eeskujuks esmalt omaenda
isa.
Noorte isade isad, kuidas nad ka ei
osalenud oma poja, kui tulevase isa
sirgumisel, koovad justkui omamoodi
mustri, mille kordumise tõenäolisust
arvan isiklikult väga suureks olevat.
Reeglina mäletab väike poiss oma
lapsepõlvest suhetest isaga rohkem,
kui seda isad ise arvavad. Mäletatakse
ennekõike emotsionaalselt suurt tähelepanu pälvinud sündmusi. Mäletatakse
alates suurtest kallistustest esimese hea
koolihinde puhul ja ühiseid perereise

PESAMUNAGA:
Isa Arne oma
naispere
noorima võsuga
tütre Meribeliga

ning sedagi, kui väga isa hoidis ema.
Paraku mäletatakse ka seda, kuidas
saadi oma esimesed triibulised ja seda
kui isa tõstis häält ema peale. Meenub
kas isal olid käed pigem süllevõtmiseks
avatult ettesirutatud või oli pigem töö ja
televiisor või miski sarnane “ära sega”
ettekäändeks. Kindlasti mäletatakse
seda, kuidas minu isa austas oma isa.
Isa kasvatab tütart ja tulevast Ema
Tulevase ema kasvatamine tütrest
on samuti äärmiselt vastutusrikas roll.
Kui majas puudub selge, lugupeetud
ning õiglane isa rolli täitja, siis võib
leida neiuks sirgunu oodatust kiiremini
enda kõrvale nö igatsetud “mehesõna”
väljendaja.
Mina sain isaks 18-aastaselt
Arvasin siis, et olen juba küllalt mees
ja kahtlemata saan isana hakkama.
Nüüd kui olen kasvatamas 38-aastaselt
väikseid tütreid, näen oma rolli teises
valguses. Kohati on väga kurb mõelda,
kui ebaküps olin toona isana.
18-aastaseid häid ja õnnestunud isasid võib kahtlemata leiduda, kuid täna

arvan, et noormees võiks saada enne
meheks ja alles siis isaks.
Liiga noor isa on täna minu arvates
küps ainult pealt, sisu võib olla veel
toores. Raske saab olema noorel perel
siis, kui selle noor isa pole enam kutsikas aga koer ka veel mitte.
Tänaseks olen end otsustavalt sundinud lapsele tähelepanu pöörama, kui
ta minu poole pöördub või abi palub.
Usun, et teised asjad ei ole tähtsamad.
Need hetked, kui lapsed on väiksed, on
nii imelised! Näiteks meie peres mõõdame igal hommikul justkui naljatades,
kui pikaks jälle sellel ööl on kasvatud.
Vaadake, kui palju kõneleb laps
silmadega, eriti siis, kui ta ei oska veel
palju kõneleda. Ja siis need siirad kallistused... Kui laseme selle aja mööda,
siis on see läinud, kui lind ja miski ei
aita.
Olgem oma laste juures ja jälgigem,
tähelepanelik lapsevanem võib nende
kasvamist lausa kuulatada.
Kui vaid tahab...
arne kuum,
Vallakodanik

Eakate peol käivad meelelahutus ja
praktilised nõuanded üheskoos
10. oktoobril Veskitammi Kultuurikeskuses aset leidnud
eakate peol pakuti osalenutele
lisaks mõnusale suhtlusvõimaluse vanade tuttavatega käepäraseid suuniseid igapäeva eluga paremaks toimetulekuks.
Saue valla sotsiaalnõuniku Mare
Jallai sõnul oli peo keskne idee oktoobrikuu alguses tähistatava rahvusvahelise
eakate päeva ja ülemaailmse vaimse
tervise päeva sümbioos kuldsesse elusügisesse jõudnud vallakodanikele.
Jallai korraldatud pidudel ei nosita
lihtsalt vaikselt oma lauas koogitükikest, vaid pakutakse tihedat programmi
läbi kolme tunni.
Selgi korral toimusid loengud teemadel kuidas üksindusega toime tulla,
kuidas kasutada erinevaid abivahendeid alates stressi-ja võimlemispallidest lõpetades hügieenitarvikutega, et
oma elukvaliteeti ka kõrges eas hoida.

“Inimesed häbenevad oma muresid ja
kokku saada ja suhelda.
terviseprobleeme, tegelikult on praegu
Juba traditsiooniliselt toimus ka loosiolemas mitmeid hooldus- ja turgutusva- mine. Kõikidel osalenutel paluti panna
hendeid, et elulust ikka säliks,” selgitas paberile hea soov oma lähedastele ja
Jallai. Laagri apteekriproua Ester Tiru
nende vahel loositi välja hulk auhindu.
tutvustas toonust tõstvaid medikamente
Kui valla majanduslik olukord võija pea igaüks sai koju kaasa ka väikse
maldab, lubab Jallai uut üritust eakatele
vitamiinivaru.
juba jaanuari lõpus.
Meeleoluka programmi andis peol
laulja Anne Velli, kes oma eakaaslastele
koduvald
nakatava särtsuga eeskujukski võiks
olla.
Jallai
arvates on
Eakate soovid/soovitused ligimesele
oluline, et
ka eakam
• Head tervist
inimene säi• Tee kepikõndi ja viibi värskes õhus
litaks oma
• Võimle võimetekohaselt
seltsielu,
• Ole ise rõõmus ning heatahtlik ja tähelepanelik teiste vastu
et tal oleks
• Kallistage üksteist
võimalik
• Abikaasale ütle igal hommikul - ma armastan sind
vanade
• Hoolivust ja mõistmist
tuttavatega
• Päikest
mõnusas
• Armasta teisi rohkem, kui ennast
õhkonnas
• Ära ole üleolev
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Külaskäigul Ida-Virumaale nopiti uusi
ideid ja
kogemusi
Oktoobrikuus väisas volikogu
kultuuri- ja hariduskomisjon
koos vallavalitsuse esindajatega Toila vallavalitsust ja Jõhvi
linnavalitsust. Toimetus küsis
osalenutel vahetuid emotsioone ja "ohhoo" elamusi.
Vanamõisa seltsimaja juhataja
Katrin Krause:
Läbi reisi jäi meelde ülisõbralik ja
meeldiv vastuvõtt kõikides kohtades.
Oonurme rahvamaja, kus toimetab
Oonurme Külaselts, paistis silma aktiivsusega. Vana koolimaja on taastatud nii
seest kui väljast Euroopa Liidu rahadega. Samuti on maja ümbrus ja väike
hubane laululava ehitatud erinevate
projektide abiga.
Põnevust lisas majja ehitatud loodustuba, kus tuppa oli toodud Muraka raba
st. uudistada sai läbilõiget rabas elutsevatest ja tegutsevatest taimedest, samuti
looma ja linnutopiseid. Pakutakse ka
põnevat Muraka raba ekskursiooni, kuhu
meil kahjuks ajanappuse tõttu ei õnnestunud minna.
Majas tegutseb 1995. aastast Ants
Üleoja loodud laulukoor, kelle eestvedamisel korraldatakse ka populaarseid
Oonurme laulupäevi.
Ülihea mulje jättis Jõhvi Kultuurija Huvikeskus kõikide oma lastele ja
täiskasvanutele pakutavate võimalustega ja samuti kõikvõimalike tehniliste
tingimustega. Lisaks mitmetele erinevat
stiili tantsu-, laulu- ja näiteringidele pakutakse ka unikaalseid võimalusi näiteks
taimeseadering, lennumudelism, multimeediastuudio, fotostuudio. Pööratakse
ka tähelepanu erivajadustega lastele ja
täiskasvanutele, kes saavad osa nii näiteringist kui ka linetantsust ja ratastooli
linetantsust.
Jõhvi seltsimaja pulbitses elust, see
oli väga positiivne. Enamus tegevusi oli
suunatud küll täiskasvanutele ja eaka-

tele, kuid see oligi eesmärk omaette.
Majas tegutsesid mitmed MTÜ-d ja
seltsinguid, kes kõik pakkusid erinevaid
vaba aja teenuseid.
Külastasime ka Toila vallavalitsust ja
Jõhvi linnavalitsust
Väga meeldivalt võttis meid vastu Toila ja Jõhvi esindus Toila jahtklubis, kus
kohtumises kujunes mõnus kogemuste
vahetamise õhkkond.
Mõlema omavalitsuse külastamisel
jäi silma ääretult suur Euroopa Liidu
fondide raha kasutamine. Omavalitsused
ise kirjutavad erinevaid projekte rahade
saamiseks.
Haridus- ja kultuurinõunik
Liivi Prink
Minu jaoks kõige positiivsema elamuse pakkus see, kuidas Jõhvi vald panustab noortesse. Eriti väärib märkimist
nende Kultuuri- ja Huvikeskus, kus on
sees tänapäevane tehnika ja võimalused
erinevate harrastustega tegelemiseks.
Ei saa märkimata jätta, et asutakse
Jõhvi Kontserdimaja ja muusikakooliga
ühes majas, mis andis nende tegevusele
tuntava fiilingu.
Lisaks see multikultuurne keskkond,
millest püütakse võtta parim. Paistab silma ka see, et ei jagata raha väga vabalt
laiali, vaid eelkõige arendatakse valla
hallatavaid asutusi.
Abivallavanem-arendusnõunik
Mikk Lõhmus
Võõras omavalitsuses ja seda ka Eesti
piires on kasulik alati silmad lahti ringi
käia.

Alati võid leida midagi niisugust, mis
oma vallas puudub ning mida oleks võimalik ka meil kasutada. Teisest küljest
leiab tahes tahtmata ka asju, mis Saue
vallas on paremini tehtud. Mõlemad
emotsioonid on võrdväärselt positiivsed.
Õppereis näitas, et ka nn ääremaadel
on võimalik elada ja edukat seltsitegevust arendada. Oonurme on just üks selline koht keset Alutaguse soid ja rabasid.
Samas paneb mõtlema Eestimaa
saatus- samas Oonurme lähedal asub
Peressaare küla, kus veel 50-tel aastatel
elas üle 300 inimese. Kuid võõrvõim
kaotas Sonfda-Mustvee raudtee, kadusid
töökohad ning täna elab nimetatud külas
9 pensionäri. See on vägfa mõtlemapanev fakt ka tänase regionaalpoliitika
seisukohalt.
Varjamatut kadedust tekitas Toila valla Oru park. Saue vallas ei ole kahjuks
midagi ligilähedastki ja kuigi väga ilusas
looduslikus kohas asuva pargi hooldamine nõuab kena kopika vallaeelarvest
(pargi hooldust toetab ka riik, RMK ja
KIK), on see ikkagi asja ette läinud kulu.
Avalike puhkekohtade rajamise ja liikumisvõimaluste arendamise peale on vaja
lähiaastatel tõsiselt mõelda.
Jõhvi on tohutult edasi arenenud.
Kuigi jah, tööd selles linnas on veel
väga-väga palju. Siiski oli rõõm tõdeda,
et tegus valla juhtkond töötab ning uued
mänguväljakud, Jõhvi Gümnaasiumi
pooleliolev juurdeehitus ning uues
kontserdimajas tegutsev muusikakool on
selle elavaks näiteks.
koduvald

Vallavalitsuse esindajad väisasid Tuula küla
Pime sügisõhtu tõi 27. oktoobril
Reveri kontorisse Tuulas kümmekond külaelanikku kohtumisele vallavalitsuse esindajatega.
Kohalike naiste suurepäraste pirukate
ja kohvi kõrvale arutati külainimeste
igapäeva murede üle. Väga põletavaid
probleeme päevakorras ei olnud.
Teemaks olid haridusküsimused, jagati
muret selle üle, et küla noorimate lasteaeda transportimine on vaevarikas ja
tunti huvi lasteaiakohtade olemasolu ja
erinevate toetuste kohta, mida on võimalik vanematel taotleda.
Päriti aru Tuula külla kavandatava
biodiisli tehase vastu, mille osas avaldas abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmus arvamust, et tehast sellisel kujul
ja praegusel hetkel ei tule.
Teemaks olid ka heakorra küsimused
näiteks nn Tuula terviseraja ümbruses ja
veemajanduslikud probleemid vee kvaliteedi osas.

Saue Vallavalitsus
LÄHEB külla

jõgisoole
1. detsembril KELL 18.30
Kohtumispaik
Jõgisoo rahvamaja
Kogu külarahvas
on oodatud!

Saue vallal täitub
1 In Vulputate

Diam In Vulputate
nibh euismod tincidunt.
Consectetuer adipiscing elit.

21.novembril 2008

1 Te Feugait

seitseteist

1 Adipiscing

tegutsemisaastat

1 Elit Esse

1 Vulputate
Hea võimalus jõulukinkide soetamiseks Laagri Kooli jõululaadal

15.detsember 2008 kell 19.00 - 20.30, 16.detsember 2008 kell 19.00 - 20.30
Müügil on õpilastööd, tuntud keraamikute Irja Kändleri, Kaie Pärna,
Rave
Ainoet Kapsta
feugiat
nulla Puhmi,
facilisis atehtekunstnik
vero eros et accumsan
iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
ja teiste kunstnike autoritööd.
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Täiendavat informatsiooni leiate alates detsembrikuust Laagri Kooli koduleheküljelt: http://www.laagrik.edu.ee/

In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

Palju õnne
meile kõigile !
21.11.2008
17. aastat
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Harjumaa küladele jagatakse 30 miljoni
ulatuses investeeringutoetusi
Taas on kätte jõudmas aeg, mil
saab esitada taotlusi „Külade
uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse“ programmi
(Maaelu Arengukava meede
3.2).

JUBA KORRAS:
samast
meetmest on
näiteks 20062007. aastal
toetust saanud
ka Vanamõisa
seltsimaja,
kokku 1,2
miljonit krooni,
mis investeeriti
saalidesse ja
sanitaarruumidesse

Selle toetuse kaasabil soovitakse maapiirkondade elukvaliteeti parandada ning
elukeskkonda atraktiivsemaks muuta
läbi kohaliku aktiivsuse suurendamise ja
mittetulundussektori arendamise.
Taotlusvoor avaneb tõenäoliselt juba
detsembris ning projekte oodatakse
umbes 3 nädala jooksul. Seega on just
praegu viimane aeg oma küla arenguplaanid üle vaadata ning raha taotlemiseks vajalikke ettevalmistusi teha.
Meetme tingimused
Toetusmeetme määrus ei ole veel
kinnitatud, seetõttu saame hetkel toetuda
eelmiste aastate tingimustele ja kogemustele ning lähtuvalt sellest ka tulevikku
prognoosida. Ilmselt pole võrreldes eelmise aastaga palju muudatusi oodata.
Toetuse taotlejaks saab olla kas MTÜ
või sihtasutus, kes on tegutsenud üle
poole aasta, või maapiirkonnas tegutsev
kuni keskmise suurusega ettevõtja, kes
tegutsenud vähemalt aasta.
Objekt, millele toetust soovitakse,
peab asuma maapiirkonnas või vallasisese või väikelinna territooriumil, milles
elanike arv jääb alla 4000 elaniku.
Eelmise aasta toetusprogrammi mää-

ruses kajastub, et toetatakse küla elukeskkonda arendavaid tegevusi, mis on
seotud sotsiaalse infrastruktuuriga. Toetatakse nii ehitamist kui hoonete sisustamist. Objektid peavad olema avalikult
kasutatavad ja soodustama külaelanike
ühistegevuse kasvu, külakultuuri arendamist, kultuuripärandi või looduslike
väärtuste säilitamist.
Nendeks objektideks võivad olla
näiteks seltsimajad, spordisaalid, internetiühendusega avatud infopunktid, pargid,
haljasalad, mänguväljakud, külaplatsid,
matkarajad, paadisillad ja ujumiskohad.
Ka külade viidastamine on rahastatav
tegevus. Sellesse programmi oodatakse
hea meelega projekte multifunktsionaa-

lsete teeninduskeskuste väljaarendamise
ideedega.
Märge arengukavas
Oluline on, et piirkondlikus arengukavas - küla(de), omavalitsuse arengukavas
on teie poolt kavandatava objekti arendustegevus sees – see näitab tegevuse
olulisust kogukonna enda jaoks.
Kõige parem on küla enda arengukava
olemasolu, kus on probleem, mille lahendamiseks plaanite programmist rahastust
küsida, ka selge prioriteedina kajastatud.
Teine oluline tingimus puudutab ehitusprojekti.
Kindlasti on parem, kui on juba olemas
ehitusprojekt ja ehitusluba. Kui seda ei

ole, aitab ka tehniline spetsifikatsioon
(eskiis-, eelprojekt või tööde tehniline
kirjeldus), mis on aluseks hinnapakkumiste küsimisel ja projekti eelarve
koostamisel.
Toetusraha ca 30 miljonit
Harjumaal on seekordses taotlusvoorus
jagada tõenäoliselt üle 30 miljoni krooni
toetusraha. Eelmises voorus sai esitada
taotluse kuni ligi 940 tuhandele kroonile
aastas. Lisaks pidid MTÜd ja sihtasutused omafinantseeringuna juurde panema
10-30%, sõltuvalt tegevuskoha lähedusest Tallinnale. Ettevõtjatelt oodati oma
panust 45% ulatuses.
Meie maakonnas rahastati 2007. aasta
voorus projekte, tõsi, vaid 11 miljoni
krooni eest, sest taotlusi esitati nõnda
vähe.
Maakonnale 2007/2008. aasta peale
kokku eraldatud ligi 50 miljonist kroonist
on seega üle 2/3 veel kasutamata!
Kutsume kõiki külaseltse ning maapiirkondade ettevõtjaid üles sellele toetusvõimalusele ekstra tähelepanu pöörama,
sest see on suurepärane võimalus oma
külas midagi kogukonnale olulist rajada!
Kui teil on idee, siis anname hea meelega teile nõu kuidas selle toetusprogrammi raames edasi minema peaks.
Võtke ühendust: Demis Voss, tel
6566 522. Projektinõustamine on kõigi
jaoks muidugi tasuta. Kohtumiseni!
Mari-Liis Dolenko,
MTÜde konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Ära riski oma eluga!
Mängisin oma toas. Äkki hakkas teises toas suitsuandur kõvasti huilgama. Tegin ukse lahti.
Tuba oli suitsu täis. Ehmusin
väga.
Hakkasin karjuma ja kutsusin köögist
emme. Toa seinakontakt põles raginal.
Emme lülitas elektrikapist voolu välja
ning kutsus naabri appi. Kontaktis põlesid vanad elektrijuhtmed. Ümber kontakti põles tapeet. Plastmass oli sulanud.
Kartsin, et diivan ja kardinad lähevad
ka põlema. Õnneks jõuti tuli enne ära
kustutada.
See lõik ei ole võetud juturaamatust,
nii võib juhtuda igaühega. Õnnetuse eest
pole kaitstud keegi, ka kõige ettevaatlikumad meist. Iga-aastase kütteperioodi
algul aga peaks tuleohutuse peale eriti
tõsiselt mõtlema.
Mis juhtub sisetulekahju puhul?
1. juulist 2009 muutub suitsuandur igas
Eesti kodus kohustuslikuks. “Kuid miks
selle ümber nii suur kära,” võib nii mõnigi meist küsida. Et seda selgitada, tuleks
kõigepealt lahti kirjutada, mis juhtub
hoone sisetulekahju puhul.
Tulekahju eluhoones saab alguse
üldjuhul väikestest tulekolletest (küünal,
katkine elektripistik vms) ning areneb
umbes 5 minutiga täispõlengu faasi.
Sisetulekahjul tekib hapnikuvaeses
keskkonnas põlemise tõttu tavalisest
rohkem mürkgaase – tuntuim neist on
vingugaas (CO).

Kõrge temperatuuri ja mürgiste gaaside
tingimustes võib inimene hukkuda juba 5
minuti jooksul. Põlevasse ruumi jäänutel on pääsemislootust ainult tulekahju
algstaadiumis. Suurimasse ohtu satuvad
inimesed, kes õnnetuse hetkel magavad,
kuna meie organism ei anna meile märku
õhus levivast vingust. Hoiatav – põletust
ja valu tekitav kuumus – jõuab aga kohale alati peale suitsu.
Näiteks küünlaleegi ulatusse
sattunud kardinad võivad
üleni leekides olla juba
kahe (!) minutiga
Suitsuandur aitab
Suitsuandur on abimees, mis valju
ja iseloomuliku heliga juba tulekahju
algstaadiumis (u 40 sekundi jooksul)
ohust märku annab. Sel juhul jõuab
inimene veel ohutult evakueeruda või
paremal juhul ohuallika ise käepäraste
vahenditega kustutada.
Kurb tõsiasi on, et eriti maapiirkonnas ei pruugi päästjad piisavalt kiiresti
kohale jõuda. Just seetõttu tuleb oma elu
ja vara pärast eelkõige ise muret tunda
ning miks mitte ka naabri majal silma
peal hoida.
Päästeteenistus kutsub kõiki üles mõtlema oma turvalisuse peale. Lihtsaim ja
odavaim investeering elu ja vara päästmiseks on suitsuandur, mis muutub Eesti
kodudes kohustuslikuks alates 1. juulist
2009.
Põhja-Eesti Päästekeskus

Tulekahjude statistikat Saue valla kohta
2007. aastal oli Saue vallas Päästeteenistusele väljakutseid üldse kokku 144,
neist 76 olid tulekahjudele, millele lisandus 13 väljakutset metsa- või maastikupõlengutele (näiteks Saue linnas olid need arvud vastavalt 12 tulekahju ja 3
metsa/maastikupõlengu väljakutset, Kernu vallas aga hoopis 6+1).
Õnneks Saue vallas 2007. aastal tulekahjudes hukkunuid polnud.
2008. aasta esimese 9 kuuga on Saue vallas väljakutseid tulekahjudele olnud
kokku 47. (Võrdluseks näiteks ümberkaudsete omavalitsuste kohta: Saue linnas
18, Keila linnas + vallas 121 väljakutset)
Rekordkuu on siiani olnud aprill, kus tulekahjudele väljakutseid oli Saue
vallas 11. Suuri õnnetusi ja elumajade põlenguid sel aastal pole olnud.
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Mida peaks inimene teadma ravikindlustuskaitsest?
Harju osakonna vanemjurist
Eda Annuk on koostanud artikli, mille sisu peaks olema
oluline igale tänasele ja tulevasele kindlustatule ja tööandjale.

Kui dokumendid esitatakse isiku kehtiva
kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.
Kindlustuskaitse puudumine tööandja süül
Kui tööandja on jätnud eelpool nimetatud isikutele kindlustuskaitse tekitamata
ja isikul oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset
taotlevale isikule hüvitama ravikindlustushüvitiste saamata jäämisest tekkinud
kahju tööandja.
Kui tööandja ei ole teatanud eelpool
nimetatud isikute kindlustuskaitse lõppemisest ja endine töötaja, juhtorgani liige
või tööd teinud/teenust osutanud isik
saab ravikindlustushüvitisi, on haigekassal õigus teha ettekirjutus koos hoiatusega ning nõuda kohustuste rikkujalt sisse
ravikindlustushüvitised, mida haigekassa
on isiku või isikute eest tasunud, kelle
kindlustuskaitse jäi õigel ajal lõpetamata.

Eesti Haigekassa kindlustuskaitse
tekkimiseks ei piisa üksnes maksukohustuste täitmisest nagu sageli
ekslikult arvatakse. Kindlustuskaitse
tekkimiseks tuleb haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada vajalikud dokumendid.
Kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes
sisalduvate andmete koosseis on
kehtestatud Sotsiaalministri 18.augusti
2004.a. määrusega nr.101 “Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõppemiseks ja peatumiseks vajalike
dokumentide loetelu ning nendes
sisalduvate andmete koosseis”.
Töölepingu ja avaliku teenistuse
alusel töösuhtes olevad töötajad
Peame vajalikuks ka selgitada, et
kõik töötajad, kellega tööandja on
sõlminud üle ühekuulise tähtajaga
või tähtajatu töö- või ametilepingu,
või üle 3 kuu tähtajaga või tähtajatu
võlaõigusliku lepingu tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva
jooksul pärast töötaja tööle või teenistusse asumist või lepingu sõlmimist.
Nimetatud kohustus ja kindlustuskaitse
algamise ja lõppemise tähtajad on sätestatud ravikindlustuse seaduses § 6, § 8, §
9 ja § 13.
Kui tööandja esitab ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemiseks vajalikud dokumendid haigekassasse isiku
kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.
Kui vajalikud dokumendid jõuavad
kindlustamata inimese kohta haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul
alates isiku tööle asumise päevast, tekib
isikul kindlustuskaitse tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.
Kui tööandja esitab vajalikud dokumendid hiljem, tekib kindlustuskaitse
ravikindlustuse andmekogusse kande
tegemisest, kuid mitte varem kui tööle
või teenistusse asumisest arvestatava
neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Ravikindlustuse andmekogu
kanne tehakse viie kalendripäeva jooksul
pärast kande tegemise aluseks olevate
nõuetekohaselt vormistatud dokumentide
jõudmist haigekassasse.
Juhul kui tööandja on hilinenud töötaja
arvele võtmisega, st töötaja on haigekassas arvele võetud hiljem kui seitsme
päeva jooksul, algab töötaja ravikindlustus ajutise töövõimetuse hüvitise saamiseks sellest kuupäevast, millal tööandja
esitas vajalikud dokumendid isiku arvele
võtmiseks. Siin peab silmas pidama seda,
et haigekassal ei ole võimalik tekitada
ega taastada ravikindlustuskaitset tagasiulatuvalt.
Kui juhtub, et tööandja ei ole töötajat
haigekassas arvele võtnud ja töötaja
jääb haigeks ning ajutise töövõimetuse
perioodil puudub töötajal ravikindlustus töövõimetushüvitise saamiseks, siis
haigekassa keeldub hüvitise maksmisest.
Isik ei saa Ajutise töövõimetuse hüvitist,
kuna tööandja ei ole teda haigekassas
arvele võtnud. Selle eest vastutab vasta-

valt ravikindlustusseaduse § 14 lg 1-le
tööandja.
Ajutise töövõimetushüvitise määramiseks ja maksmiseks ei piisa muudel
alustel ravikindlustuse olemasolu (õpilane, töövõimetuspensionär, vanaduspensionär, lapsehooldustasu saav isik jne),
ajutise töövõimetuse hüvitise saamiseks
peab töösuhet omaval isikul olema kindlustuskaitse tööandja poolt.
Töö- või teenistussuhte lõppemine
Töö- või teenistussuhte lõppemisega
lõpeb ka sotsiaalmaksu maksmise kohustus lahkunud töötaja eest. Tööandja peab
teatama töösuhte lõppemisest haigekassale kümne kalendripäeva jooksul alates
töölepingu lõppemisest. Kindlustatud
isikutel kehtib kindlustuskaitse veel kaks
kuud ehk nn garantiiaeg pärast töö- või
teenistussuhte lõppemist. Garantiiajal
alanud oleva töövõimetuslehe alusel ei
ole isikul õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist. Ravikindlustusseaduse § 50
lg 1 ütleb, et ajutise töövõimetuse hüvitis
on rahaline kompensatsioon, mida Haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel
kindlustatud isikule, kellel jääb majandus
– või kutsetegevusest ajutise vabastuse
tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.
Kindlustuskaitse lõppemise kohta ei
ole vaja teadet esitada juhul, kui isik
asus tööle tähtajalise lepingu alusel ja
tööandja esitas vastavad andmed (lepingu lõppemise kuupäeva) juba isikut
kindlustatuna arvele võttes, kindlustatute
nimekirjas. Kui tähtajaline tööleping
pikeneb või muutub tähtajatuks, tuleb
sellest informeerida haigekassat.
Töö- või teenistussuhte peatumine
Kui tähtajatu töölepingu alusel sõlmitud töösuhe tööandja juures peatub ja
tööandja ei maksa antud perioodi eest
sotsiaalmaksu (nt töötaja võtab palgata
puhkust, astub ajateenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne), tuleb tööandjal sellest haigekassale teatada kümne
kalendripäeva jooksul. Kindlustuskaitse
peatub kahe kuu möödumisel töö- või

teenistussuhte peatumisest, kui tööandja
ei maksa peatumise aja eest sotsiaalmaksu. Pärast peatumise lõppu tuleb sellest
informeerida haigekassat jällegi seitsme
kalendripäeva jooksul alates isiku tööle
või teenistusse asumist. Pärast peatumise
lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma
ooteajata (nt naine jääb lapsehoolduspuhkuse ajal uuesti lapseootele. Selleks, et
tal tekiks õigus rasedus- ja sünnitushüvitisele tuleb lapsehoolduspuhkus katkestada. Tööandjale tuleb esitada avaldus
tööle asumise kohta. Tööandja peab
seejärel informeerima haigekassat töövõi teenistussuhte peatumise lõppemisest
seitsme kalendripäeva jooksul).
Võlaõigusliku lepingu alusel töötavad isikud
Kui inimesega, kes ei ole füüsilisest
isikust ettevõtja, on sõlmitud üle kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõiguslik leping (nt maaklerleping, töövõtuleping, agendileping jm) ja selle lepingu
alusel makstakse talle töö- või teenistustasusid iga kuu vähemalt 2700 krooni,
peab sotsiaalmaksu maksja tema kohta
samuti esitama haigekassale vajalikud
dokumendid.
Vajalikud dokumendid tuleb haigekassale esitada seitsme kalendripäeva
jooksul pärast lepingu jõustumist. Kindlustuskaitse algab pärast kolmekuulise
ooteaja möödumist. Ooteaega hakatakse
arvestama dokumentide esitamisest
haigekassale. Kui isikul on dokumentide
esitamise ajal kehtiv kindlustuskaitse,
siis jätkub kindlustus ooteajata.
Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed
Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, kellele juriidiline isik on
kohustatud iga kuu maksma tasu vähemalt 2700 krooni ja maksma sellelt tasult
iga kuu sotsiaalmaksu, tuleb haigekassas
arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul pärast teenistuslepingu jõustumist.
Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest arvestatava kolmekuulise ooteaja möödumisel.

Andmete esitamise viisid
Kindlustuskaitse tekkimiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks vajalikke dokumente võib haigekassa piirkondlikule
osakonnale esitada:
läbi elektroonilise andmevahetussüsteemi, mis võimaldab töötajaid
ravikindlustatuna arvele ja arvelt maha
võtta ning saada jooksvalt infot oma
töötajate ravikindlustuse kohta. Elektroonilise andmevahetusega liitumiseks peab
tööandja sõlmima elektroonilise andmevahetuse lepingu. Andmete elektroonilise
edastamise lepingu sõlmimise kohta
lähemalt vt http://www.haigekassa.ee/
tooandjale/. Haigekassa ravikindlustuse
haldamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIE-dele
kättesaadav aadressil http://www.eesti.
ee/est/ rubriigis X-tee teenused ettevõtjatele;
e-posti teel, saates digitaalselt
allkirjastatud dokumendid haigekassa
piirkondlikku osakonda;
posti teel, saates dokumendid
haigekassa piirkondlikku osakonda;
isiklikult haigekassa piirkondlikku osakonda tuues.
Vajalikud dokumendiblanketid leiab
haigekassa kodulehelt www.haigekassa.
ee. Olenemata sellest, millises haigekassa piirkonnas on isikud kindlustatud,
võib tööandja esitada dokumendid talle
sobivasse haigekassa piirkondlikku
osakonda. Kui kindlustatud isik soovib
vahetada kindlustuspiirkonda, tuleb tal
kirjutada avaldus, mille võib haigekassale esitada tööandja või kindlustatu ise.
Kõik kindlustatud isikud, kes on internetipanga kliendid või kellel on ID-kaart,
saavad internetipanga e-teenustest või
kodanikuportaalist (http://www.eesti.
ee/est) kontrollida oma ravikindlustuse
kehtivust, perearsti nime ja töövõimetushüvitiste laekumist ning esitada avalduse
täiendava ravimihüvitise või Euroopa
ravikindlustuskaardi saamiseks.
Täiendavatele küsimustele vastab
haigekassa infotelefon numbriga
16 363.
Eda Annuk
eesti haigekassa
Harju osakonna vanemjurist
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Aasta Õpetaja: “Mõtlen, et selle tunnustuse
võinuks saada väga paljud õpetajad, et mis
mina siis parem olen. Püüan lihtsalt teha asju
nii, et lastel oleks hea ja endal oleks süda rahul.
See ei ole ju midagi erilist...”
Aasta Õpetaja 2008 Harjumaal
on Helje Kala. Ääsmäe põhikool
on Helje töökohaks olnud
algusest peale – 21 aastat.
Lisaks õpetajaametile on Heljel
koolis täita ka juhiabi roll.
Valik
Algklasside õpetaja eriala oli loomulik
valik. Kõik sobis selles algusest peale
– Peda sisseastumiseksamid, mitmekülgsust ja loomingulisust nõudev eriala. Aga
eelkõige võimalus olla koos lastega.
Esimene ja ainus
Ääsmäe kool on senini esimene ja
ainus töökoht. Siin võeti uut tulijat
väga hästi vastu ja sisseelamisraskusi
ei olnud. Igati meeldiv ja mõnus on
siin töötada. Et õpetajaamet nõuab
loomingulisust, siis on suurepärane, kui
mõeldut saab ka ellu viia. Kui sinu tegemisi toetatatkse ja mõistetakse.
Laste jaoks on pigem väike maakool
hea ja rahulik kasvukeskkond. Siin ei jää
keegi märkamata. Samas pole kool ka
liiga väike. Lastel on väiksemas koolis
eneseväljenduseks head võimalused.
Hea kolleeg
Hea kolleeg on see, kellega saab
koolitööd süvitsi arutada ja koostööd
teha, kellega koos on mõnus mõtelda ja
ühiseid ettevõtmisi läbi viia. Aga heal
kolleegil on ka hea huumorisoon ja ta
saab naljast aru, sest koolitöös ei saagi
lõpuni tõsine olla.
Ema Vaike
Olime emaga kahekesi. Kõige olulisem, mida ta mulle on õpetanud, on
sallivus ja kohusetunne. Ta andis mulle
juba varakult mõistmise, et kedagi ei tohi
naerda või halvustada. Et meelega ei tohi
haiget teha. Olen seda arusaama püüdnud
edasi anda oma lastele ja õpilastele. Samuti kohusetunnet. Et kui midagi lubad,
siis tuleb seda ka teha. Arvan, et sallivus
ja kohusetunne ongi kõige olulisemad.
Neile toetuvad teised asjad elus.
Ema on andnud mulle ka kultuurihuvi.
Meie ühises ajas olid reedesed teatriõhtud, mis on enim meelde jäänud. Käisime reedeti tavaliselt saunas. Õhtul olid
voodis puhtad linad – nende lõhn -- ja
televiisoris teatrietendus.
Ema jaoks on väga olulised õed-vennad
ja peresuhted. Et tal on palju õdesid-vendi, siis käisime nädalavahetustel sageli
nende juures.
Toomas
Abikaasa Toomasega oleme elu
jaganud viimased 23 aastat. Kohtusime
tudengitena mägimatkaklubis. Käisime
koos matkadel ja mägedes ronimas.
Kuidagi mõnus on olnud koos olla.
Perega suhtlemine ja ühised ettevõtmised

praeguste õpilaste
hulgas on üks
tüdruk, kelle isa
olen õpetanud. See
„vanaema”-tunne
on hästi mõnus
tunne. (Naerab).
Endiste õpilaste
vanemaid näen
sagedamini kui endisi õpilasi. Mulle
on oluline, kuidas
neil läheb.
Oleme klassis
teinud lastevanematega koos aastas
paar klassiõhtut.
Tavaliselt eelneb
sellele suur ettevalmistus, aga see
tasub end kuhjaga
ära. Lastele meeldib
esineda ja vanematele näidata,
mida nad oskavad.
Samuti on nende jaoks tore kogemus, kui
nad saavad täiskasvanutega koos mängida või midagi muud teha. See lähendab
mõlemaid pooli.

Õpetaja Helje Kala koos Ääsmäe kooli neljanda klassiga spordi-võistlustel

on meile mõlemale tähtsad. Tundub, et
lastele ka.

on lapse pealt näha. Ja siis tuleb minna ta
juurde ja tunda huvi.

Taavi ja Liina
Arvan, et tegelikult ei ole õpetaja laps
kerge olla, aga nad on seda vapralt talunud. Mulle teeb rõõmu, et neis mõlemis
on spordihuvi. Ja mõlemad nad tantsivad
ka. Et neil on liikumisvajadus.
Oleme Toomasega neile natuke „mäge
süstinud” ka. Nii Liinale kui ka Taavile
meeldib mäesuusatamine.

Õpetajad
Huvitav on see, et nüüd ise õpetaja
olles, mõtlen sageli oma õpetajatele ja
nende tundide ülesehitusele.
Lõpetasin Vändra keskkooli ja minu
matemaatikaõpetajaks oli legendaarne
Enn Nurk. Ta oli ka õpikute autor. Nurgal
olid kõik valemid juba tol ajal värviga
akna peale kirjutatud. Suur asi oli tema
käest „nelja” saada, „viiest” võisime vaid
unistada. Enn Nurk oli range, aga tal olid
väga huvitavad tunnid. Ta suutis õpetada
klassi eri taseme õpilasi vastavalt nende
võimetele ja teadmistele.
Meil oli ka suurepärane ajalooõpetaja.

Õpilased
Lapsed tunnetavad, kas sa neist hoolid
või mitte. Nad on väga tundlikud. Oma
klassi laste tegemised ja olemine lähevad
õpetajale tavaliselt ikka tohutult korda.
Mõni näitab seda rohkem välja, mõni
vähem.
Uuel päeval tuleb alustada nagu puhtalt
lehelt, kui on olnud õpilasega mõni
arusaamatus või pahandus. See aitab neil
elus edasi minna ja ka endal elus püsida.
Vahest kõige mõnusam tunne on, kui
nali, õieti küll soe huumor sulle klassist
vastu tuleb. Kui lapsed heatahtklikku nalja viskavad. Mõnel klassil on eriti peen
huumor.
Algklassiõpetaja ja gümnaasiumiõpetaja
Arvan, et gümnaasiumiõpetajat ei kutsu
keegi hajameelsusest „emaks”. Tegelikult
on see usalduse märk, kui laps end niiviisi unustab. Ilmselt ei usaldata gümnaasiumiõpetajale ka uudist vanaema uutest
hammastest või piiritut rõõmu uuest
koerapojast, kassist, rotist, hamstrist...
Väikeste laste õpetaja jagab oma õpilastega nende elu ja teab enamasti sellest,
mis kellelgi kodus toimub, üsna palju.
Halbu asju enamasti rääkima ei tulda.
Neid peab õpetaja ise märkama – need

Muusikaõpetajad
Kui õppisin Selja algkoolis, siis meie
laulmisõpetaja soovitas mul muusikakooli minna. Ema viis mu Vändrasse
katsetele. Õppisin viiulit. Kuigi väga
lihtne Torist Vändrasse muusikakooli
käia või hiljem Vändra kooli internaadis
pilli harjutada polnudki. Aga muusika
on läbi elu olnud mu suur armastus nagu
rahvatantski.
Vändra muusikakoolis oli meie solfiõpetajaks Helgi Sildever, kes oli ka
ansambli „Linnutaja” juht. Eks ta püüdis
muusikakooli tüdrukutest ka „väikest
Linnuajat” teha. Laulsime sopran-alt
vaheldumisi istudes a capella. Hea laulukool oli.
Hästi tähtis on, kui on õpetaja, kes laste
eeldusi ja andeid märkab. Olen ise ka
vahel lastevanematele soovitanud lapsi
muusikakooli, kunsti- või spordiringi
panna.
Lastevanemad
Meil on olnud vaga hea kontakt. Minu

Kadri Pulk,
õpetaja

Mida Helje juures imetled?
Anu Joon, Ääsmäe
Põhikooli inglise keele õpetaja ja
personalijuht:
“Helje on väga töökas ja põhjalik. Tema
kohta on väga lihtne
hästi öelda. Kindlasti iseloomustab Heljet abivalmidus ja
võime hädalolijat märgata.”
Piret Kunts, Ääsmäe Põhikooli I klassi
õpetaja ja rahvatantsu
rühma juhendaja:
“Helje on inimesena tagasihoidlik ja
kohusetruu. Seda ka
tantsijana. Samas on ta väga sarmikas.”
Jaanus Kallion,
Ääsmäe Põhikooli
direktor:
“Helje on abivalmis,
töökas ja abivalmis.”
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Ääsmäe kooli 222. oma pere pidu
Esimese õppeveerandi
viimasel nädalal pidas
Ääsmäe kool sünnipäevapidu.
Kooliharidust on Ääsmäe kandis antud juba 222.aastat, samuti
möödus tänavu 20 aastat praeguse koolimaja ehitamisest.
Kooli sünnipäeva kontserdiks
hakati valmistuma juba varakult
- tantsimist ja laulmist harjutati
terve veerandi. Käidi küll rahvatantsutrennides ning koori- ja
ansambliproovides, aga samavõrra mõeldi kooli kaunistamise ja
näituste peale.
Sünnipäevanädala esmaspäev
oli ümbruskonna sportlaste päralt
- toimus võrkpalliturniir, kus osalesid ka kooli õpetajate ja vilistlaste võistkonnad. Kolmapäeval
jooksid kõik õpilased 2222 meetrit võidu - toimus jooksukross.
Neljapäevast sai koogi meisterdamise ja suure sünnipäevakontserdi päev. Samuti nägi ilmaval-

gust kooli ajalehe järjekordne
number.
Et peoks otsustati valmistada üherealine küpsisetort, siis
tuli lastel ja noortel selle tarvis
kodust moosi kaasa tuua, ning
samuti koogi kaunistamismaterjalid. Koogimeisterdamise
õhin täitis koolimaja suurimatest
noorimateni peaaegu terveks koolipäevaks.
Õhtul, kui kooli vilistlased olid
koogimeetrid sünnipäeva kontserdi ajal õue sättinud ja küünlad
põlema pannud, oli piduliste
üllatus suur, sest õhtuhämaruses
paistis kõik kokku nii ilus. Aga
sellest oi-kui-ilusast toibusid
nooremad õige pea, sest rohkem
kui 43-st koogimeetrist tuli oma
osa leida, et seda siis vanematele
ja külalistele pakkuda. Ja ise ka
mõnuga maitsta.
Kadri Pulk,
õpetaja

Vassili Gretśkomees maalidega Maidlast
Maidla külas elav maalikunstnik
Vassili Gretśko peab detsembri alul
on 70. sünnipäeva ja sel puhul toimub Tallinnas Vene Kultuurikeskuses mehel isikunäitus.
Iga ruutsentimeeter Vassili näos kiirgab
slaavilikku külalislahkust, kui ta tulijaid oma
majaväraval selge eestikeelse “terega” vastu
võtab. Mehe puhmas kulmude tagant ja range
prillipaari taga piilub auväärsest east hoolimata terane silmapaar. Vestlust oma maalimiskirest ilmestab ta mitmete intensiivsete zhestide
ja kõmiseva naeruga. Ja Vassili kirg maalimise suhtes on silmagagi näha.

Ääsmäe kooli 222. sünnipäeval meisterdasid õpilased
küpsistest tordi. Kokku sai ühe küpsise laiust kooki
43 meetrit ja 20 sentimeetrit. Iga klassi valmistatud
koogimeetrid olid erineva kaunistuse ja maitsega, sest
kodust võeti kaasa moosi ja sedagi, millega kooki
kaunistada

Sünnipäevakontserdi esimese poole lõpul olid laval
tantsimas kõik kooli rahvatantsijad korraga

Maale täis maja
Tema maja Maidla tagakülas on otsast
otsani täis pilte. Esimesel korrusel on need silmailuks nii seintel, kui põranda äärtes ja teine
korrus on puhtalt ateljee päralt. Eriline tõmme
paistab mehel olema loodusvaadete osas,
enamus maalidel on kujutatud metsa, merd ja
maastikke, mõnikord on pildile eksinud üksik
kits või naabrirahva lambakari. Portreid seevastu on mõned üksikud. “Kellel see aeg on
tänapäeval tundide ja päevade kaupa poseerida,” naerab Vassili.
Ateljees visandab kunstnik oma ideid peamiselt öötundidel. Ja naist ning veel vähem
võõraid ta neis ruumides heameelega üldse ei
näeks. Rahu ja vaikus olevat maalimiseks parim keskkond. Ideid piltide jaoks korjab mees
loodusest endast. Mõnikord võtab lõuendi
välja kaasagi ja esialgsed visandid sünnivad
otse metsas.
Teinekord tuleb maal realistlik, nii nagu
vaade looduses avaneb, mõnikord aga võtab
mees mõned detailid- huvitava puuoksa või
merevärvi, kasutab seda, aga ülejäänud pilt
saab ainest juba fantaasiast.
Pildid sünnivad üsna värvipliiatsite moodi
kriitidega, mille täpset nime Vassili öelda ei
oskagi, vahendid olevat ostetud juba kunagi
vene ajal ja selliseid enam poes polevatki. Viit
värvi kombineerides manab mees lõuendile
imeilusaid, aga natuke nukravõitu meeleolupilte. Vahel teeb ka tellimustöid, aga peamiselt
võtab kriidi kätte ikka oma lõbuks ja sellepärast, et teisiti ei saa.
Näitus tulemas
Tõsi, sel sügisel on Vassilil käed sõna
otseses mõttes tööd täis. Eesti Vene kunstnike
Ühendus tegi mehele ettepaneku saabuva juu-

beli puhul korraldada Vene Kultuurikeskuses
isikunäitus. Selle tarvis viimistleb mees nüüd
viimaseid töid. Näitusi on Vassili elus ette
tulnud varemgi, tema tööd on rippunud nii
Venemaa, kui meie kohalikes näitusesaalides,
ka Keila Kultuurikeskuses, Saku mõisas ja
Maidla seltsimajas on huvilistel olnud võimalus tema loominguga tutvuda.
Elektriku taustaga kunstnik
2. detsembril 1938. aastal Venemaal sündinud Vassili sattus noorukina Eestisse 1956.
aastal, kui tema ema abiellus sõja tõttu Venemaale välja saadetud Eesti mehega.
Sügavama kunstihuvi avaldusi ei paistnud
esialgu kusagilt. Mees töötas Balti Laevaremonditehases elektrikuna, soetas naise ja kaks
last. Kuni ühel päeval sattus madrusteklubisse
maaliringi ja sealt kõik algas.
Venemaal vaid 7. klassi haridust saanud
Vassili vedas end läbi õhtukooli ja katsetas
seejärel kolm korda sisseastumist tollasesse
Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti. Kolmas
kord läks õnneks ja jätkusid aastad, mil
päevad veedeti klassiruumis ja ööd jätkusid
elektrikuametis.
Koolidiplom taskus edutati mees laevaremonditehases peakunstnikuks. Aga kuna see
töö eeldas diplomite, tänukirjade jm sellise
kujundamist ja lisaks oli rabamine mitmel rindel purustanud mehe perekonna, tüdis Vassili
sellest ja naases Venemaale.
Seda aega meenutab mees nostalgiaga, töö
oli mitmekesine, alates poliitbüroo funktsinäride maalimiset, lõpetades aulate ja esindusruumide disainimisega. Tööd sai tehtud nii
värvide, puidu, kui kipsiga. Vassili tõdeb, et
võiks tänagi vabalt mälu järgi Lenini kipskuju
valmis teha, kui vaja oleks, tugev kogemustepagas Venamaalt annab selleks võimaluse.
Kuigi passi järgi venelane, aga südamelt
internatsionaal, tundis Vassili peale kuue aastast elu Venemaal, et aeg on naasta Eestisse.
Kuna ka rahaliselt tasus töö kaugel maal end
ära, asus mees Eestimaale jõudes ehitama oma
majakest ja asjaolude kokkulangemise tõttu
sai valitud kodukohaks just Maidla küla. Algusest lõpuni oma kätega ehitatud majakeses
elab Vassili oma teise abikaasaga tänaseni.
Läheneva 70. sünnipäeva eel nendib mees,
et on eluga rahul - tervis väga ei jukerda, ideid
maailide tarvis jätkub ja kodukatus on pea
kohal.
koduvald
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Olümpiavõitja Laagri koolis

RÕÕMUSTAS LAPSI: Kettaheitesangar ja hiljutine olümpiavõitja Gerd Kanter väisas 21. oktoobril Laagri Kooli. Queeni "We are the chempions" loo saatel sisenes sportlane
aulasse ülesrivistatud koolipere juurde ja veetis laste seltsis tunnikese. Mees jagas noortega kogemusi/emotsioone oma sportlaseteelt, lapsed said vastused küsimustele
mida Kanter sööb, kuidas koolis õppis, mis tunne oli seista
hümni kuulates pjedestaalil ja sedagi, et kuidas mehel lastega lood on:)
Lavapealne laud oli täis varutud küll olümpiaraamatuid,
ajaleheväljalõikeid ja T-särke, kuhu sangar oma signatuuri
jättis. Lisaks jääb kooliperet külaskäigust meenutama savi
sisse surutud Kanteri käelaba jälg, millega Laagri Kool
alustas oma meenekollektsiooni positiivsetest ja eeskujuks olevatest külalistest.

Eesmärk on pakkuda
lastele eeskuju
Noored inimesed, kes otsivad enda „mina“,
vaatavad ikka kõigepealt ümberringi ja tahavad ennast mingil määral teistega samastada.
Siinkohal on koolil oluline roll, et õpilane
ei samastaks ennast sulleritega, vaid positiivsete kangelastega ja Gerd Kanter on praegu,
mõni kuu pärast olümpiavõitjaks tulemist,
kindlasti positiivseim kangelane Eestis. Tema
pühendumine kettaheites on kindlasti meile
kõigile eeskujuks!
Kuna Kanter suutis endast äärmiselt positiivse mulje jätta, siis ma arvan, et nii mõnigi
neiu ja noormees sai kindlust ja lisaenergiat
oma tegemistele. Gerd Kanteri vastused
õpilaste küsimustele, mis esitati nii toitumise,
treeningute, õppimise ja eluviiside kohta, olid
lihtsad ja inimlikud ja kergesti järgitavad.
Noored, kes praegu meie staadionil müttavad, said kindlasti kinnitust, et nad on õigel
teel. Meie asi on nüüd olla nõu ja jõuga neid
noori toetamas ja Laagri Kool on siiani andnud endast parima nii sportimistingimuste kui
ka juhendajate näol, et meie noored oleksid
sama edukad omas valdkonnas, kui on Gerd
Kanter kettaheites!
Mulle tundub, et Laagri Koolis on kerge
spordiviirus laiali küll. Üritame sporditegevusse haarata kõik kooliga seotud inimesed
– õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vallajuhid jne. Usun, et kui meie vald ja meie kool
samas suunas jätkavad, siis kasvavad meie
noortest nii kehalt kui vaimult tugevad ja
terved inimesed!

Ääsmäe lasteaia
orienteerumisreede
Saue tammikus
Kuigi tiheda konkurentsi tõttu
jäi Ääsmäe Lasteaial Harjumaa Tervisenõukogu projektikonkursil orienteerumisürituse korraldamiseks raha
saamata, siis tänu toredatele
lapsevanematele õnnestus
üks osa projektist ellu viia
– 3. oktoobril toimus lasteaia
orienteerumisõhtu Saue tammikus.

Toomas Artma,
Kehalise
kasvatuse
õpetaja

Veskitammi Lasteaed nakatus olümpiapisikuga
Vaevalt jõudis Pekingi 2008.a
suveolümpiamängude raamat
atleetide tulemustega raamatukaupluste lettidele jõuda,
kui toimusid veel ühed olümpiamängud- Veskitammi Lasteaia olümpiamängud.
Mängud olid mõeldud Veskitammi
Lasteaia lastele ja nende vanematele
ning loomulikult kogu maja personalile.
Olümpianädal algas juba esmaspäeval 6. oktoobril ja kestis nädala lõpuni.
Kolmel esimesel päeval räägiti rühmasiseselt olümpiamängudest ja kõike
sellega kaasnevast, tutvustati erinevaid
riike, vooliti olümpiarõngaid ja joonistati, kleebiti olümpialippu ning tehti
palju muudki põnevat, Mõmmi rühmas
peeti Hiina päeva, mille viis läbi Aisha
isa, alumise korruse seina kaunistasid
õpetajate endi sportlikud saavutuseddiplomid ja vimplid.
Võistluspäev, mis toimus 9. oktoobril algas mängudel osavõtvate riikide
rongkäiguga. Osalesid Eesti (Lotte
rühm), Läti (Poku rühm), Hiina (Mõmmi rühm), Taani (Sipsiku rühm), Rootsi
(Muumi rühm) ja Soome ( Puhhi rühm)
riik. Lapsed kandsid riikide nimesid ja
riigilippe. Kõige ees sammus Sandra
Puhhi rühmast, kes kandis olümpialippu. Peale riikide rivistumise ja lippude
lehvima panemise tõi mängude maskott
Jänku koos iga riigi esindajaga jookstes

kohale olümpiatule. Tuli kohale toimetatud jõudis järg mängude avamisele,
mida tegi lasteaia juhataja pr. Rita Klein,
kes soovis kõikidele toredaid mänge ja
vahvaid sportlikke elamusi.
Võisteldi erinevatel aladel: lastekandmine, hokikepiga palli vedamine, täpsusvisked korvi, teatevõistlus hüppepalliga,
hüppenööriga palli vedamine, topispallide visked, käbide kogumine, teatevõistlus rõngastega ja palju muud. Võistluste
raskusaste sõltus võistlejate vanusest,
võimetest ja oskustest. Kõik osalejad

võistlesid väga tublilt ja
sõbralikult. Ausa mängu
reeglitest hoiti kinni.
Kui alad läbitud, toimus jällegi rivistumine
ja algas päeva parim osa,
milleks oli loomulikult
autasustamine. Kõik lapsed said šokolaadimedali,
diplomi ja värviraamatu
“ Mängime olümpiat ”.
Lapsevanemad said aga
üllatusauhinna- laste
omavalmistatud medali.
Päeva lõpetas lasteaia
juhataja, kes soovis, et
nii mõnigi meie lasteaia
laps jõuab kunagi päris
olümpiale läbi lasteaias
saadud “olümpiapisiku”.
Mängud lõpetas maskott Jänes, kes kustutas
olümpiatule, et see jälle
süüdata 2010 aasta Veskitammi Lasteaia
taliolümpiamängudel
Tänan kõiki osalejaid, kõiki abilisi kes
aitasid korraldada seda toredat ja lõbusat üritust. Suured tänud Mart Andrease
emale Poku rühmast, Aisha isale Mõmmi rühmast.
Marju Niinepuu,
Veskitammi Lasteaia liikumisõpetaja

Risto Kiilberg, kes on ise orienteerumisklubi Saue Tammede liige, oli
lastele ette valmistanud 1 km ja 40m
pikkuse nööriraja. Iga laps sai kätte
kaardi ja SI pulga, millega tuli kõigis
viies jaamas „piiksu teha“. Kuna „piiksutamine“ oli nii põnev, läbisid lapsed
raja tõelise hasardiga ja nii õpetajatel
kui vanematel oli hea näha, et lapsed
tahavad ja jaksavad joosta! Et ajavõtt
oli elektrooniline, oli kohe valmis ka
lõpuprotokoll.
Kokku läbis raja 22 last koos oma
vanemaga, nende seas ka osalema kutsutud Eesti tipporienteeruja Erkki Aadli koos poja Kaspariga. Üritusele aitas
kaasa ilmataat – kui päeval oli veel
tihe sadu, siis kella viieks säras Saue
tammik päikeses ja sügisvärvides!
Hoolimata kiirest plaanimuutusest
tuli üritus väga lahe! Magusa lõpu
õhtule panid Klausi ema küpsetatud
suussulav õunakook ja kokatädi Aili
firmakringel! Südamest loodame, et
meie koostöö Saue Tammedega jätkub!
Lana-Maria Peterson,
Liikumisõpetaja
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“Sügis” pidas
14. sünnipäeva

Saue Vallaraamatukogu tähistas
rahvusvahelist raamatukogu päeva

11. oktoobril tähistasid elurõõmsad Ääsmäe pensionärid
oma teismelise iga. Külla olid
kutsutud Saue valla külade
pensionärid.

Külakosti olid tulnud tooma ansambel “Prominent” ja solistid Jevgenia
Piirisild ja Galina Śleifer.
Pidu algas võõrustajate esinemisega. Juhendaja Piret Kuntsi käe all oli
valminud kaunis lavastus ja lõbus tants.
Esinejad olid suurepärased.Rõõmsameelsed eakad sobisid tantsupartneritega ja kokkuvõttes võib olla õnnelik, et
Ääsmäel on väga hea tantsujuhendaja.
Peale Ääsmäe tantsijate esinemist
laulsid õed Jevgenia Piirisild ja Galina
Śleifer duetti. Solistid tundsid rõõmu
laulust ja hiljem ühinesid ansambliga.
Hea oli kuulata kõrgetasemelist muusikat. Pillimängu vahel sai keha kinnitada
laual oleva kohvi ja suupistetega.
Üllatus oli suur, kui uksest sammusid
sisse temperamentsed Flamenko tantsijad. Kõige väiksem tantsija oli 5-aastane tütarlaps, kes esines soolotantsuga.
Esinemise lõpus nägime tõelisi türklasi
saatust ennustamas.Paljud publiku
hulgas arvasid, et ongi tegemist kaugelt
Türgist pärit külalistega. Hiljem tantsijad ühinesid peolauas.
Kogu peo lükkas käima meile tuntud
Olvi, kes ei väsi kordamast, et pidu ei
saaks olema, kui Saue vald ei sponsoreeriks. Laagri apteegi poolt saadetud
vitamiinikarbid olid preemiaks peolistele.
Peol olles jäi südamesse tunne, et
vanaks saada on isegi meeldiv.
Karin neem,
Ääsmäelt

JÕGISOO RAHVAMAJAS TOIMUB
LAUPÄEVAL
13. DETSEMBRIL 2008
KELL 12.00 – 13.30

JÕULUPIDU
OLETE OODATUD KOOS PEREDEGA
Pakisoovist palun teatage Päkapikule või
Metsamoorile telefonil 53 404 702 või
e-posti teel: mannikabi@la.tln.edu.ee
Lapse osalustasu 35 krooni palun kandke
hiljemalt 8.detsembriks Saue-Jõgisoo
Haridusseltsi arvele Hansapangas
1120083061, selgitusse märkige lapse nimi

Jõgisoo Rahvamajas 22.11.2008
ALGUSEGA KELL
19.00

KÜLATRALL –
“UUES KUUES”
20-30. oktoobrini toimunud
raamatukogupäevade deviis oli
„LOEB, MIDA LOED“.
Nagu füüsilise vormi parandamiseks
läheme jõusaali, harrastame kepikõndi,
on raamatukogu nagu mõistuse tervisekeskus, sest õigesti valitud lugemisvara
abil treenime vaimu, kujundame mõtteid
ja oskust neid väljendada.
Rahvusvahelist ettelugemispäeva
tähistas teatrikunstniku ja lastekirjaniku
Piia Ausmani külaskäik. Veskimöldre ja
Laagri lasteaia lapsed, kes muidu harva
kokku satuvad, said sõbralikult koos kuulata kirjaniku enda suust katkendeid tema
raamatutest „Tähtsad asjad“ ja „Kaptenid
avastavad maailma“.
Lapsed said kaasa rääkida ja arutleda
neile tähtsate asjade üle nagu sõprus,

hoolivus, teistega arvestamine.
Laenutusleti taga proovis raamatukoguhoidja ametit vallavolikogu
esindajana Olav Kruus. Ametivahetus
möödus edukalt, üllatunud lugejatelt
igatahes mingeid kaebusi ei laekunud.
Raamatukogupäevade ajal alustas raamatukogu ka vanemaealiste
inimeste arvutialast algõpetust, et
lihtsamad infokirjaoskused selgeks
saada. Kahjuks on see võimalus
piiratud arvutitöökohtade arvuga, mis
pole eriti suur.
Järgmisel aastal jälle!
Lia Nirk ,
Raamatukogu
juhataja

Palsam hingele

Nalja teeb Tõnu Aav,
RÄÄGIME VEEL KADRIKOMMETEST,
Tantsuks ANSAMBEL, Avatud puhvet
Pilet 50.Võimalus ette tellida: 501 2033 Ülle
Rondo, 604 0882 Valve Heinloo
Jõgisoo Rahvamajas 6. dets kell 12
PÄKAPIKU TÖÖTUBA
Töödejuhataja VANEMPÄKAPIKK
ootab meisterdama nii lapsi kui ka
täiskasvanuid!
Päkapiku mõttetera:
“Milleks osta kinke, kui
neid saab ise teha!”
NB! Tööks vajalikke
materjale saab osta
kohapeal ja võib ise kaasa võtta!

Telefonikõne Veskitammi Kultuurikeskusest tuli ajal, kui
saagikoristajad lootsid taevaluukide kinnijäämisele ja kõik
maalapikesega seotud inimesed
muretsesid oma kätetöö huku
pärast.
Tiia Soosalu teavitas meid, et 10. oktoobril on selle sügise esimene Lauluklubi õhtu– kas Maidla rahvas tuleks ka oma
esindusega.
Ma ei olnud ühelgi varasemal üritusel
osalenud, seetõttu küsisin mõtlemisaega
ja lubasin külas asjast rääkida. Reedeõhtune aeg kaugelt Maidlast Laagrisse tulekuks tundus hiline ja nädalalõpu ürituste
tihedus oli huvitatutele liiast- kahtlesin
juba ette tulijaterohkuses.
Ka õhtujuht Mart Puusti ning peaesineja Kadrina kirikukoor (kogu Eestis
tuntud Laululahingu kaudu) nimetamine
ei muutnud olukorda. Tegusad inimesed
olid väsinud ja lihtsalt ei jaksanud peale
raskeid tööpäevi ja -öid kodudest välja
tulla.
Saime siiski väikeses grupi kokku ja
pidime tõdema - õhtu oli kosutav. Mart
Puusti “soojendus” bändzo meloodiate
ja rahva kaasahaarava juhendamisega
kandis vilja, samuti võin kiita perenaisi
igati maitsvate laualepanekut eest.
Ja siis nad lauldes sisse marssisid- 19
lauljat (vanim 76.a ja noorima alla 30.a)
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Info tel 50 12033

3. detsembril kell 17:00
on oodatud külade esindajad ja
väikeettevõtjad vallamajja LEADER tüüpi
meetmete tutvustusele.
ning koorijuht Anne Peaske.
“Vend kas tahad tulla sa…” sissejuhatuseks ja alguses veel mitmed reipad laulud 19. sajandi keskpaigast pärit Vennastekoguduse varamust. Seejärel pääsesid
külalisi Lääne-Virumaalt tervitama Saue
valla juhid ning tempokalt alanud laulupidu võis jätkuda.
Nagu Anne Peaske tutvustamisel ütles.
kirikulaulud ei ole ainult surmtõsised ja
nukrad meloodiad – oma Jumalale oli
ja on ka täna rõõm laulda. Reibas esitus
puudutas ilmselgelt igat saalisviibijat ja
kaasaümisemist kostus mitmelt poolt
Teadagi vajasid külalised pika sõidu
järel kehakinnitust ning selle aja sisustas
taas Mart Puust oma rahvast kaasakiskuvate etteastetega.
Mitmel korral tabasin end mõttelt, et
võibolla ongi just laulu kaudu võimalik
meie väiksel rahval äratundmiseni jõuda
– maailm ei koosne ega püsi vaid materiaalsetel väärtustel (kõik, mis on kaduv,
otsekui peossulav, sageli meid omavahel

vaenujalale ajav), on midagi palju
väärtuslikumat siin ilmas.
Pidu jätkus ning uued ja uued laulud
vallutasid kultuurikeskuse. Kahjuks oli
päev pikk ning meie väike kollektiiv
lahkus oma kauge koduküla poole nö
“poole peo pealt”. Hiljem kuulsime,
et vaheaegadega õhtu kestis kaugelt
üle kesköö ning Anne Peaske sõnul oli
koori poolt lauldud 24 laulu.
Koorimuusika austajana ja sel suvel
endale imeliselt elupäevi juurde saanud inimesena, olin sel õhtul ehk liiga
tundeline, aga usun, et peale minu oli
veel rohkesti külalisi, kes nautisid kõiki neid laule otsekui palsamit hingele.
Täname kutse eest ning suurepärase
õhtu korraldajatele jaksu ning tervist
edaspidisteks.
Maire Pentikänen,
Koos Maidla küla väikse
laudkonnaga

Tutvustatakse 1. jaanuaril 2009
avanevate meetmete üld- ja
rahstustingimusi. Meetmed:
1. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste
renoveerimine;
2. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste
juurdepääsuteede rajamine;
3. Avalike parklate ja rattaparklate
ehitamine;
4. Mahajäetud tööstusmaade ja -hoonete
taaskasutusse võtmine (hoonete
renoveerimine külakeskusteks);
5. Vabaaja matkaradade rajamine;
6. Avalike puhkeplatside ja
puhkerajatiste ehitus küladesse;
7. Alternatiivse ühistranspordi loomine
Lisainfo: www.4kogu.ee
ja telefonil 5015563
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Fotokonkurss MINU KODU SAUE VALD
Oktoobrikuu lehes kuulutas Vanamõisa seltsimaja välja fotokonkursi.
Samal ajal ilmnes, et ka Laagri kool koostöös Ääsmäe Põhikooliga on juba paar
aastat sellist koolisisest fotokonkursi õpilastele korraldanud. Sellest tekkis kõikidel osapooltel mõte ühildada konkursid ja teha ühine ülevallaline fotokonkurss
MINU KODU SAUE VALD, mille eesmärgiks on jäädvustada oma koduvalda
fotodel – olgu nendeks põnevad objektid, loodusvaated või inimesed, pakkudes
seeläbi vallakodanikele põnevat ja loomingulist tegevust.
Konkursist saavad osa võtta kõik huvilised Saue vallast, olenemata vanusest ning
tehniliste ja sisuliste tingimustega tutvu reklaamis.

Imetamise nõustamine ja terviseteemalised
koolitused imikute ja väikelaste vanematele
Emade tugirühm on avatud
ring, kuhu tullakse lapseootuse ajal või lapse sünni järel
koos lastega.

Töötan välja, dokumenteerin ja
rakendan Teie ettevõttes ISO 9001,
14001 ja OHSAS 18001 standarditele
vastava juhtimissüsteemi, kindlustan
sertfitseerimisauditi edukuse.
Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust.
Tel: 53 444 025.
E-post: hain.heinla@mail.ee

Väga on oodatud ka isad ja vanaemad, et mõnusas õhkkonnas mõtteid
ja kogemusi vahetada. Juhendatud
vestlusteemad vahelduvad nii, et kaetud saavad nii pisititade, kui ka veidi
suuremate ringimüttajate kasvamisega
seotud küsimused. Vestlust juhendab
imetamise nõustaja, kellelt saab alati
nõu ja abi küsida.
Imetamise nõustaja aitab kohendada
tita imemisvõtet ja püüab koos emaga
leida viise tissisuhete sujumiseks ning
murede lahendamiseks. Nõustamise
käigus saab jälgida lapse kaaluiivet, et
olla veendunud tema heaolus.
Nõustaja abiga on emal võimalik

paremini aru saada, mis tita käitumist
mõjutab ning koos nõustajaga saab otsida
sobivaid lahendusviise selle pere ja lapse
jaoks.
Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
pakub imetamise nõustamist ja terviseteemalisi loenguid imikute ja väikelaste
vanematele. Ühingu nõustajad tegutsevad
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Keilas ja mitmel pool mujal.
Saue valla lapseootel ja titaga peresid
ootame jutu- ja nõustamistundidesse
Laagri alevikus Veskitammi Kultuurikeskuses (Veskitammi 8) igal teisipäeval
kell 10. Individuaalse nõustamisvestluse
saab kokku leppida kirjutades aadressile:
imetamine@perekool.ee
Jana Kima, Sünni ja Imetamise
Eesti Tugiühing

25.november 10:00
IMETAMISE MURED JA RÕÕMUD
3-5-KUUSTE TITADEGA
Hammaste lõikumine, tissistreigid,
seedehäired, kasvuraskused.
2. detsember 10:00
IMIKU TOIT ESIMESEL ELUAASTAL. LISATOIDUGA ALUSTAMINE
Kuidas muutuvad imiku toiduvajadused
esimesel eluaastal? Millal peaks alustama lisatoidu pakkumist? Mida ja kuidas
lapsele pakkuda?
9. detsember 10:00
JÕULUDE VÕIMALIKKUSEST KOOS
IMIKU JA VÄIKELAPSEGA
Kuidas toime tulla päkapikkude ja
pidusöökidega?
16. detsember 10:00
VANAMOELISED JÕULUMÄNGUD
KOOS TITADEGA
Juhendab Jana Kima
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KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b
Turbabrikett- Sangla ja Tootsi
Puitbrikett
Küttepinnud ja -klotsid võrgus
Küttegraanul- 20 kg kotid
Pakitud kaminapuud
Tellimine: 657 7778, 513 7737
E-R 8-17.00 L 8-14.00
P suletud

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri
Toimetaja: Anne-Ly Sumre, e-post: koduvald@sauevald.ee telefon: 654 11 56

