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Mida ootad uuelt aastalt

Aastaalguse tervitus

Juba mitu nädalat sammume aastas 2010...
Meenutades eelnevaid vallavolikogu esimehe
pöördumisi, loen, et 2007. oli kiire majanduskasvuga aasta, 2008. oli hea aasta, 2009. oli
juubeliaasta. Nüüd peame tõdema, et kõik need
ajad on möödas.
Nii Eesti Vabariigile kui ka Saue vallale oli 2009. aasta
tõehetk. Majanduslik kasv lakkas. Nüüd näeme, kui
heaperemehelikult oleme majandanud – kas oleme
jätkusuutlikud või mitte.
Rõõmu teeb, et valla elanikkond kasvas 265 inimese
võrra, sündis 163 uut vallakodanikku.
Valmisid mitmed vallaelanike elu-olu parandavad
rajatised: Urva tänava mänguväljak, Ääsmäe
kergliikluse tee, Maidla külakeskus, Vanamõisa
külaplats, kus suvelõpupeol oli umbes 20 000
osavõtjat. Maidla küla sai 2009. aastal Harjumaa
kauneima küla nimetuse.
Kuigi 2010. aasta ei tule Saue vallale kerge, loodan, et
üheskoos tegutsedes suudame rasked ajad üle elada.
Igale langusele järgneb tõus.

Head inimesed!
Soovin kõigile tugevat tervist, jõudu ja õnne saabunud 2010. aastal.
Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees

Lumi, lumi, lumi...

Vanamõisas osatakse talvetaadi heldust nautida

Koduvald
Vanamõisast on saanud Saue valla talvepealinn
- niipea kui lumi maha oli sadanud, rajati sinna
valgustatud liuväli, lisandus suusarada ja kelgumägi
oli nagunii omast käest võtta. 16. jaanuaril pandi
lõkkeplatsile lisaks püsti uus lumine linnaosa.
Lumelinna ehitamisel ei hoitud fantaasiat kokku lõkkeplatsile kerkisid mitmed taiesed - paar kindlust,
draakon, konn ja hunt, rong ja külgkorviga võidusõidu

tsikkel. Mõnel meeskonnal oli rõhuasetus silmailuloli värve ja erakordselt täpset disainlahendust.
Teised panustasid funktsionaalsusele - mida rohkem
lumetunnelid ja pikemaid liulaskmise radu, seda
parem.
Meeskondi oli kokku 16 ja mitte ainult lapsed ei
lustinud, ka täismehed voolisid andunud olemisega
lumekindluse aknavõlve ja uuristasid käike.
Võidupärg jäi koju, źürii tunnistas parimaks taieseks
võistkonna Vanamõisa tegijad, kelle valget kindlust
palistasid küünlaread ja ukse ees valvas kurvikas
naisfiguur. Lumest ikka.
“Jube lahe päev ikka oli,” poetas väsinud olemisega
väikemees koduteel oma kaaslastele. Tema ja ta sõbrad
küll pjedestaalikohale ei jõudnud, aga see ei heidutanud. Elamus tuli ilmselt muust - üheskoos müttamisest
ja väikesest võistlusmomendist.
Lumelinna rajatised valati ka veega üle, nõnda saavad
kõik, kes ehituspäeval kohal polnud, lumeelamust
otsima minna ikka.
Ka liuvälja ja suusaradade sõitmiskindluse lubavad
külaaktivistid tagada vähemalt niikaua, kui talveilm
kestab. Nii et enne Otepääle ja Alpidesse kiirustamist,
tasub kõigepealt naaberkülla sisse põigata.
Lumi on sama valge ja tegutsemist jätkub.

Tiina, Vanamõisa külast
Nii järsku selline küsimus.
Mina olin nii tark, et endale
vana-aasta lõpus mingeid
lubadusi ei andnud. Äkki
ei suuda neid pidada.
Aga tahaks kõike paremat.
Naabritega paremat
läbisaamist, mehega paremat
läbisaamist, et lapsed toovad
ainult viisi koolist koju, et ise saaks lõõgastuda...

Margus, Hüüru külast
Tahaks, et elu Eestis paremaks
läheks, et masu lõpeks. Küll
siis minu elu ka paremaks
läheb.
Tervist kah, endale ja perele.

Erle, Laagrist
Meie peres kasvab väike
laps, sellepärast sooviks,
et Saue vald oleks lastele
mõnus kasvukeskkond.
Näiteks Urva tänava
mänguväljak, mis eelmisel
aastal ehitati, see oli väga
hea. Selliseid lapsesõbralikke
tegusid ootaks selgi aastal.
Vello, Alliku külast
Lubasin endale, et saan
sel aastal kokku ühe
hea tuttavaga, kes elab
Inglismaal. Loodan, et
koolilõpp kulgeb edukalt,
lõpetan sel kevadel 12.
klassi. Loodan, et saaksin
välismaale kooli, otsin praegu
konkreetset õppeasutust, kuhu
minna helitehnikat õppima.

Merike, Harku Hooldekodu
töötaja
Tore, kui meie
hoolealused oleksid
sama vaprad ja toredad.
Ja et uuel aastal oleks
ikka tööd ja tervist
endal ning kõikidel minu
toredatel kolleegidel.
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 21. detsembril
Kinnitati heakorra- ja keskkonnakomisjoni koosseis järgnevaltKai Koppel, Karl Kalda, Lauri Saar, Arnold Õispuu, Allan Pohlak
ja Ole Michael Rasmussen. Komisjoni esimeheks on juba varem
valitud Ahto Oja.
Otsustati eluruumi kasutusse andmine tähtajatu üürilepinguga
aadressil Karja tee 2-5.
Anti luba lihtmenetlusega riigihanke korraldamiseks (Saue valla
teedele liikluskorraldusvahendite ostmiseks ja paigalduseks).
Algatati Saue valla üldplaneeringut muutev detailplaneering
Vanamõisa küla Nõuma kinnistul, kuhu soovitakse rajada
suusarada.
Anti luba taotleda maa munitsipaalomandisse (Laagri alevik,
Redise/Avamaa ja Pääsküla jõe äärne ala)
Muudeti kinnistu Korvi ja Türi 7 sihtotstarve.
Muudeti Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2007 määrust nr 021
“Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.
Anti vallavalitsusele volitused sõlmida haldusleping, mis puudutab Saue ja Saku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ala ulatust
ja kasutamise tingimusi. Halduslepingut volitati allkirjastama
vallavanem Andres Laisk.
Kinnitati revisjonikomisjoni koosseis järgnevalt- Risto Kiilberg
ja Lauri Saar. Komisjoni esimeheks on juba varem valitud Mati
Tartu.
Koha peal algatatud küsimuste raames esitas volikogu liige Marek
Seer avalduse Saue Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni
moodustamise kohta.

Tööhõive

Vallavalitsus pakub tööd
Mikk Lõhmus
vallavalitsuse liige
Majandussurutis tingib järjest kasvava tööpuuduse, vallas oli
aasta lõpu seisuga 418 töötut. Vallavalitsus pakub töö kaotanutele ajutist teenistusvõimalust.
Avalike tööde (rahva keeles hädaabitööde) korraldamine on võimalus,
millega saab pakkuda vallaelanikele ajutist tööd ja väikest
sissetulekut ning samas parandada avalike kohtade heakorda
ning muuta valla visuaalne mulje paremaks.
Kes saavad tööd?
Avalikel töödel osalemiseks peab ennast ametlikult Töötukassas
töötuna arvele võtma ning samast Töötukassast küsima
suunamiskirja Saue valda avalikele töödele. Suunamiskirjaga
palume tulla vastuvõtuajal keskkonnaspetsialist Jana Mehise või
arendusspetsialist Kati Oolo (telefon mõlemal 654 1152) juurde,
kes suunatut edasi instrueerib. Ilmselt on ülearune lisada, et
avalikule tööle suunatu peab hädaabitöödele ilmuma kainena ja
ilma alkoholi tarvitamise jääknähtudeta.
Mis tingimustel tööd saab?
Tööle saab tulla alates 1. veebruarist. Tööpäeva algus on kell 9.00
ja lõpp kell 14.00; kokku on tööpäeva kestuseks 5 tundi. Vastavalt
seadusele ei tohi suunatu töömaht ületada 10 tööpäeva, 25 tundi
nädalas ega 50 tundi ühe kuu jooksul. Tunnitasu suurus on 30
krooni tunnis. Kokkuleppel on töid võimalik teha kodukülas.
Töödeks on talvisel perioodil peamiselt lumekoristustööd, suvel
prügi koristamine, võsa lõikamine, graffiti puhastamine jpt
heakorratööd.

investeeringutoetus

Nelja Valla Kogust saab taas
küla arendamiseks raha küsida
Koduvald
MTÜ Nelja Valla kogu kolmas projektitaotlusvoor avaneb 1.
märtsil.
Ühingu koostööpiirkonna (kuhu kuulub ka Saue vald, lisaks veel
Harku, Kiili ja Saku vallad ning Saue linn) mittetulundusühingutel
ja ettevõtetel võimalik esitada projektitaotlusi vastavalt
strateegiameetmetele. Meetmed jagunevad nelja valdkonda:
maapiirkondade uusasumite planeerimine, alternatiivse ühistranspordi loomine, kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine,
piirkonna turismiteenuste väljaarendamine.
Lisainfo veebilehelt www.4kogu.ee ja ühingu juhatuse esimehelt
Deiw Rahumägilt telefonil 501 5536 ja e-postil deiw.rahumagi@
harku.ee.
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Vallaeelarve

Võrreldes eelmise aastaga väheneb
vallaeelarve 2010. aastal ca 17%
Koduvald
Vallavalitsus saadab jaanuarikuu volikogusse esimesele
lugemisele 2010. aasta eelarve.
Eelmise- 2009. aasta vallaeelarve
tulude pool jäi ka peale sügisel
vastu võetud lisaeelarvet ca
1 miljoniga miinusesse, seda
peamiselt vähenenud üksikisiku
tulumaksu laekumise arvelt.
Kuigi kasutamata jäi ka osa
kuludeks mõeldud raha, siis
plussi eelarve ometi ei jäänud.
Põhjus selles, et 2009. aasta
eelarve oli juba arvestatud
10%-lise ülekuluga, tegemata
jäänud investeeringud küll
vähendasid puuduolevat osa,
aga tegelik aastalõpu miinus
jäi siiski 6-7%-le. “Positiivne on
see, et neid kulutamata jäänud
investeeringute vahendeid ei
kasutatud ka jooksvate kulude katteks,” võtab vallavanem
Andres Laisk aasta kokku.
Tulude prognoos
Alanud 2010. tulueelarve on

Vallavalitsus
lähtus eelarve
koostamisel järgmistest
baaskriteeriumidest:
• Eelarve jooksvad kulud
ei tohi ületada tulusid
2010. aastal rohkem kui
3%. Aastaks 2011 tuleb
saavutada jooksvate
tulude ja kulude osas
tasakaalus eelarve.
• Vajalikud investeeringud
kaetakse eelnevate
perioodide reservidest.
• Vähemalt 50%
olemasolevatest
reservidest, mis eelarve
koostamise hetkel
moodustas ligikaudu 28
miljonit krooni, tuleb
säilitada järgmiseks
eelarveperioodiks
• Laenu ei võeta.
oma kogumahult prognoositud
128,36
miljonit
krooni.
Võrreldes eelmise aastaga on
see vähenenud ca 17% ehk 11,88
miljonit. Põhjuseks kasvav

töötus, millest sõltub eelarve
suurima
tulukomponendiüksikisiku tulumaksu laekumine. “Oleme oma arvutustes
lähtunud 2009. aasta viimase
kvartali laekumistest. Töötus
Saue vallas kasvab ja selle
vähenemisele vähemalt alanud aasta esimeses pooles ei ole
põhjust loota,” põhjendab Laisk
eelarve kahanemist.
Teised
olulised
maksukomponendid, mis täiendavalt
maksubaasi
tõstavad,
on
kohalikku eelarvesse laekuvad
maksud - maa- ja reklaamimaks.
Need moodustavad küll vaid
ca 5% tulumaksu laekumisest,
aga on siiski olulised summad.
Vallavalitsus on tõhustamas
reklaamimaksu kogumist, aga
vastavalt koalitsioonilepingule
peaks koduomanike maamaks
(mitte küll veel 2010. aastal)
perspektiivis üldse kaduma.
Müügimaksu, mida näiteks
naaberomavalitsus
Tallinn
rakendama hakkab, ei ole Saue
vallas vallavanema kinnitusel
sel aastal kindlasti oodata.

Aktuaalne

Aastavahetuse lumetormid saadi kontrolli alla
Koduvald
Aasta
lõpus
võimutsenud
lumetormide
põhjustatud
ebameeldivused tõid lumelükkajate sõnul küll ka pahased
kõnesid, aga rohkem kui kirumist, oli tänulikku tagasisidet.
“Just külade inimesed on
mõistvamad ja tunnevad saha
tulekust
rohkem
rõõmu,”
nendib autojuht Hannes Saue
vallas lumelükkamist teostavast
firmast Kalsep.
Lumerohkus, millega eestlased
juba
aastaid
harjunudki
pole, motiveeris inimesi ka
lumelükkajate elu kergendama.
Varasemast tunduvalt rohkem hoolitseti selle eest, et
aiatagused oleks tähistatud
helkurkleepsude ja tikkudega
(muidu võib sahk kogemata mõne
kivimüraka vastu katki sõita),
teele kaarduvate puude oksi
oli lõigatud (üks korralik paplioks
võib ära lõhkuda peeglid ja
vilkurtuled, mis suure auto puhul
manööverdamiseks elutähtsad on).
Kõige
karmimatel
aastalõpupäevadel, kui maha sadas
ööga isegi kuni 50 cm lund,
alustasid sahamehed tööd juba
hommikul kell neli. 15 meest ja
masinat tuuritasid ööpäev läbi
valla 300 km kogupikkusega
teedel. “Ilmateade oli kogu
päevaplaneerimise alus. Kui
ikka lubas tormi, tuli õhtul kella
kuue paiku natukeseks magama
minna, et siis nelja paiku öösel
juba roolis olla,” meenutab
Hannes.

Kohvitermos kabiinis kaasas
alustati kottpimedas tiiru valla
peal. Kuna tänavavalgustust
kõikides piirkondades pole,
siis tuli ette ka juhtumeid, et
isegi sahajuht valges ühtlases
lumevaibas enam lükatavat
teeotsa kätte ei leidnud.
Üldiselt aga kulges tormiaegne
lumelükkamine
viperustetakapitaalselt kraavi ei vajunud
ükski masin, rikki läinud auto
alla ei tulnud kesk külma ja
pimedust ronida (see on Hannese
sõnul autojuhi suurim hirm) ja
keegi otseselt vihase rusikaga ei
vehkinud ka.
Praktikas sõideti valla teed
suure sahaga neli-viis korda
läbi, siis läksid peale väiksemad
traktorid, millega ka lõigud
suurelt teelt majahoovideni
võimaluse
korral
prooviti
puhtaks lükata. “Eks oli näha
ka inimesi, kes juba kella kuue
ajal oma koduhoovis labidaga
toimetasid, aga selge on see,
et kui väravast teeni on 200
meetrit, siis seda ikka ise lahti ei
lükka,” mõtiskleb Hannes.

Kõiki muidugi aidata ei saa, iga
väikse hoovini tee puhastamisele kulub viis minutit ikka ja
kui siis ühes külas tuleb kümme
sellist sutsakat, on tund aega
kadunud ja naaberkülas ka suur
tee ikka umbes. “Aga üle 8 tunni
ei olnud lumevangis ka kõige
kaugemate külade elanikud,”
hindab Hannes.
Hoolimata sellest, et tormid
selleks korraks möödas, ei lõpe
lumelükkaja töö. Ikka tuleb igal
hommikul ringile minna, et
lumevalle tee äärest kaugemale
põllule nügida ja kerge lahtine
lumekiht ära lükata. Ja olukorral
silm peal hoida.
Kuigi rohke lumi teinekord
sahajuhi elu pea peale pöörab ja
praktiliselt autokabiinis elama
sunnib, ei ole Hannesel talve
vastu midagi. Mees oskab siiski
nautida talverõõme ja kõrgest
kabiiniaknast avanevad lummavat vaadet. “Tegelikult on
ju selline talv ilus,” tunnistab
mees.
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TÖÖTUSE TREND SAUE VALLAS:
2009. aasta tõi töötuse kasvu paraku ka Saue vallas. Kui
jaanuaris oli registreeritud töötuid 119 inimest, siis aasta
lõppedes juba 418.
Kui võtta aluseks, et keskmiselt laekub vallaeelarvesse tulumaksu
ühe töötava inimese kohta 1482 krooni kuus (11,4 % Eesti
Vabariigi keskmisest palgast ~13 000 krooni). Kui korrutame
selle töötute arvuga ja 12 kalendrikuuga (1482x418x12) saame
tulemuseks 7,43 miljonit krooni, mis vallaeelarvesse laekumata
jääb.
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Natuke positiivsemat nooti pakub Harju maakonna tervikareng
töötuse osas - kuigi töötuse kasv ei ole veel peatunud, näitab
kasvutempo siiski vähenemist. Märtsist aprillini lisandus kuu
ajaga Harjumaale 2918 töötut, siis novembrist detsembrini 1034.
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Tulusid on võimalik suurendada ka valla poolt pakutavate
teenuste hindu korrigeerides.
Näiteks realiseerub ilmselt
sügisel lasteaiakohtade hinnatõus. Täna on kohamaks
vanemale ca 150 krooni kuus,
mis on võrdlevas konkurentsis
naaberomavalitsustega kõige
odavam. “Kui ühe lasteaia
koha maksumus on 5080 tuhat krooni aastas, siis
lapsevanem maksab sellest vaid
marginaalsed paar tuhat,” teeb
vallavanem kiired arvutused.
Tema sõnul on odav kohatasu
viinud selleni, et lasteaedade
reaalne täituvus on 60%, samas,
kui lasteaia järjekorras on sadu
lapsi.
Ülejäänud tulueelarve koosneb
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riigi poolt tehtavatest eraldistest
õpetajate palkadele, erinevatele
sotsiaaltoetustele jne ja selles
osas sõltub vald täiesti riigi
otsustest.
Kulud vähenevad
Tulenevalt tulude vähenemisest
peab kokku tõmbama ka kulude
osas.
Kulude struktuur 2010. aastal ei
muutu. “Struktuursed ümberkorraldused
võtavad
aega
minimaalselt kuus kuud kuni
aasta ja vaid 1,5 kuud ametis
olnud vallavalitsus ei pidanud
mõistlikuks
kiirustamisega
riskida,” sedastab vallavanem.
Mõnevõrra väheneb hariduse
valdkonna eelarve, aga endiselt
võtab see ca 50% kuludest. Teine

dets

suurem kulukoht on sotsiaalse
kaitse valdkond ja seda osa ei
ole kavas vähendada. “Küll
aga vaadatakse üle toetuste
maksmise alused, mis võivad
tuua kaasa mõningase vähenemise. Aga see pole omaette
eesmärk,“ kinnitab Laisk.
Kulusid on kärbitud pea kõikidelt eelarve alaridadelt, vähenenud on nii vallavalitsuse töötajate kui allasutuste palgafond,
kärbitud on jooksvaid investeeringuid jne.
“Väga jõuliselt, allasutuste tööd
sisuliselt ümber korraldamata,
ei ole võimalik kärpeid teha,
siis saavad kannatada teenuste
kättesaadavus ning kvaliteet
ja olemasolev süsteem võib
laguneda,” usub vallavanem.

Samas jätkab vald investeeringuid, aga see tuleb
peamiselt
seni
säästetud
ressursside arvelt. Ca 10 miljoni
sisse mahub Laagri, Hüüru ja
Vanamõisa vee- ja kanalisatsiooniprojektide
elluviimine
ja investeeringud külade arengusse.
2010. aasta vallaeelarvet ei saa
nimetada klassikalises mõttes
tasakaalus eelarveks, jooksvad
kulud ületavad tulusid ca
2%. Eelarve koostamise tegi
eriti pingeliseks see, et 2010.
aasta eelarvega tuleb osaliselt
kompenseerida eelmise- 2009.
aasta puudujääk ning samas
tuleb arvestada alanud aastal
laekuva tulumaksu olulise
vähenemisega.

Konkurss

“No ütle üks ilus lause,” kutsub Saue Vallavalitsus
Koduvald
Saue Vallavalitsus palub oma
elanike abi uue tunnuslause
otsimisel.
Tunnuslause otsimine vallale
oleks justkui asendustegevus.
Tõsistele inimestele võib jääda
mulje, et vallavalitsusel ei ole
paremat teha ja algatamisel
on
järjekordne
„Welcome
to Estonia“ tüüpi miljoneid
kulutav projekt.
“Meie aga kutsume
nii
tõsiseid kui vähem tõsiseid
vallaelanikke ise ütlema ja
miljoneid seekord ei kulutata,”
selgitab vallavanem Andres
Laisk.
Lamedatel ja väheütlevatel
tunnuslausetel on mehe sõnul
tüüpiliselt kaks tekkelugu.
“Nad on kas mõeldud välja
kiirustades, kellegi isiklikul
initsiatiivil, tüüpiliselt vallavanema naise poolt hommikukohvi kõrvale või on
nende loomiseks palgatud
kallis
mainekujundusbüroo.
Omamata mingit arusaama
piirkonna tegelikest eripäradest, tugevustest ja nõrkustest,
imeb see büroo pastakast välja
midagi suurt ja kõikehõlmavat,” nendib vallavanem.
Uuringud näitavad, et peamiseks põhjuseks, miks omavalitsused
tunnuslauseid
otsivad, on see, et naabril juba
on. Levib arusaam, justkui

oleks tunnuslause asi iseeneses,
kõikvõimas
lahendus
kõikidele küsimustele.
„Valla
tunnuslause
peaks
kandma neid väärtusi, millesse
valla inimesed ise usuvad.
Olema samas aus ja selge ning
eristuva sõnumiga,“ mõtiskleb
Laisk. See on ka põhjus, miks
otsustati oma inimeste poole
pöörduda ja mitte palgata mõnd
kõlava nimega reklaamibürood. “Kui vallal ei ole oma
iseloomu ja seal elavad tavalised inimesed, siis ei ole mõtet
otsida oma tunnuslauset. Kui
ei tule, siis ei tule, ega elu sellepärast seisma jää. Aga ma
usun, et meie inimesed ei ole
tavalised ja koostöös saab see
vallatu oma valla vaim valmi
valatud,” loodab vallavanem.
Millest lähtuda?
Enne kui kujutlusvõime ja
sõnaseadmisosavus lendu lasta, võiks oma peas otsida vastuseid mõnedele küsimustele.
• Millised on Saue valla
tunnusjooned ja eripärad?
• Mis toovad valda esile,
millele tugineb Saue valla
identiteet?
• Millised on märksõnad
ja sümbolid, spontaansed
seosed, millega Saue vald
seostub? Et kui ütled Saue
vald, mõtled -....?
• Tunnuslause sisu võiks
olla mõttekombinatsioon
nii meie minevikust, kui

Näiteid Eesti linnade ja valdade tunnuslausetest
Haanja vald - Hää tullaq, hää ollaq, kipõt olõ-i kohegi
Kareda vald - Kui saan, siis teen
Konguta vald - Kiirusta aeglaselt
Märjamaa vald - Hea olla, isu tulla
Palupera vald - Kodune koht
Saku vald - Läbi rohelise akna
Värska vald - Hüä olõmisõ kotus
Saue linn - Kodune linn
Paldiski linn - Rohelise energia linn
Rakvere linn - Väge täis
Rapla maakond - Kindel käeulatus
Viljandi maakond - Ürgses rütmis
Tartu linn - Heade mõtete linn

•

•

•

tänasest päevast, sisaldades
samas ka tulevikuootust,
ehk potentsiaali, kes me
tahame olla, kuhu me
tahame jõuda?
Tunnuslauset peaks kaaluma enese fookusest,
see peaks pakkuma äratundmisrõõmu ja samastumisvõimalust kohalikele
elanikele, samas
olema
atraktiivne ka külalisele.
Tunnuslause peaks sisaldama
mingit
sisulist
omadust, mitte olema pelk
hüüdlause.
Tunnuslause
loomisel
võiks saada ideid ka kasutades mõttemänge- kas
Saue vald on noor või
vana, aktiivne või passiive,
huvitav või igav, sõbralik
või ebasõbralik, tulevikku

•

•

vaatav või paigalseisev jne.
Tunnuslause võiks olla
seotud valla traditsioonidega
või
tegevustega,
milles ollakse tugevad.
Tunnuslause võiks olla
lühike ja meeldejääv.

Võitja saab premeeritud
Kõik konkursile laekunud
tunnuslaused võetakse kaalumisele valla haridus- ja
kultuurikomisjonis ja väljavalitu kinnitatakse vallavolikogus.
Konkursi võitja pärjatakse
3000-kroonise preemiarahaga.
Konkursile oodatakse ettepanekuid tunnuslausega kuni
28. veebruarini, meiliaadressil
annely.sumre@sauevald.ee.
Lisaks märkida juurde ka oma
nimi ja kontaktid.

Kasulik teada

Muutused maamaksu
tasumise korras
Koduvald
Kui senini sai maamaksu maksta
kolmes osas, siis 2010. aastast
alates on Maamaksuseaduse
muudatuse kohaselt tasumise
tähtaegadeks 31. märts ja
1. oktoober.
Maamaksuteated
väljastatakse
Maksu- ja Tolliamet poolt 15.
veebruariks. Kui maaomanik
ei ole 25. veebruariks saanud
maksuteadet kätte, siis on ta
kohustatud sellest 30 päeva
jooksul teavitama asukohajärgset
Maksu- ja Tolliametit ja kohalikku
omavalitsust.
Maamaksuteade
väljastatakse
posti teel või kui inimene on
Maksu- ja Tolliameti e-teenuste
kasutaja ja teatanud oma e-posti
aadressi, siis saab ta elektroonse
kirja palvega siseneda ameti ekeskkonda.
Maamaksu ei määrata ja teadet ei
väljastata, kui maksusumma on
alla 50 krooni (varasemalt 20 krooni).
Kui maamaks ületab 1000 krooni,
siis tuleb esimeseks tähtajaks 31. märtsiks tasuda vähemalt pool
summast, kuid mitte vähem kui
1000 krooni. Ülejäänud maamaks
tasutakse teisel tähtajal - hiljemalt
1. oktoobril.
Maamaksu kohustus tekib jooksva aasta jooksul ja maksuteade
väljastatakse isikule, kes on
1. jaanuari 2010. aasta seisuga
kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja
või kasutusvaldaja.
Kui inimene müüb oma kinnisasja
näiteks 25. jaanuaril, siis on
maamaksu kohustus sellel, kes
oli 1. jaanuari seisuga omanik,
ehk müüjal. Uus omanik hakkab
maamaksu tasuma alles 2011.
aastast.
Varasemalt oli see tsükkel pool
aastat, ehk esimesel poolaastal
omanikuks saanu hakkas maamaksu tasuma alates 1. juulist.
Tehingu sooritajad võivad küll
sõlmida maamaksu tasumise
osas eraldi kokkuleppeid, aga kui
seda ei tehta, on oluline teada, et
maksukohustus terve aasta eest
jääb endise omaniku kanda.
Elamumaa
maksumäär,
mis
hetkel on Saue vallas 1,1% jääb
kehtima, tõusu planeeritud ei
ole. Koalitsioonileppe kohaselt
peaks perspektiivis koduomanike
maamaks sootuks kaduma, aga
kindlasti mitte veel 2010. aastal.

Maksustava maa andmete ja
maksumäära kohta
saab infot vallamajast
maaregistripidaja Ene Lepist
654 11 49 või
ene.lepist@sauevald.ee
Infot maksu tasumise kohta
saab küsida infotelefonilt, mis
on kirjas iga maksuteate peal
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Avalikkuse informeerimine detailplaneeringu
algatamisest
Maili Metsaots
planeeringute spetsialist

Aastaalguse muudatused - digiretsept,
hooldushaigla päevade omaosalus ja
Tallinna ühistranspordi hinnamuutused
Koduvald

Saue Vallavalitsus palub Teid osaleda küsitluses,
mille käigus hinnatakse avalikkuse informeerimise vajadust detailplaneeringute koostamisel.
Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada, kuidas
teavitatakse
avalikkust
detailplaneeringute
algatamisest ja milline on tegelik vajadus
teabe järele. Küsitlus on kättesaadav Saue valla
internetilehe (www.sauevald.ee) esilehel uudiste
rubriigis ja mõeldud täitmiseks kõikidele (vastaja
ei pea olema Saue valla elanik).
Detailplaneeringu koostamine on avalik tegevus,
mille kaudu on tagatud huvitatud isikute kaasamine
ja õigeaegne informeerimine. Samas on kodanikul
võimalus planeeringu koostamise käigus kaitsta
oma huvisid.
Detailplaneeringu
koostamine
algab
detailplaneeringu algatamisega, ettepaneku algatamiseks
võib teha igaüks. Detailplaneeringu koostamise
algatab ja koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
Omavalitsus peab detailplaneeringu algatamisel tutvustama selle eesmärke, et huvitatud isikutel oleks
piisavalt infot oma huvide kaitsmiseks. Inimeste
kaasamisest ja omavahelisest koostööst oleneb suurel
määral detailplaneeringu koostamise ja elluviimise
edukus. Seaduses on lähtutud arusaamast, et
planeeringu
koostamise
avalikus
protsessis
osalemine ei ole ainult kodaniku õigus, vaid ka
ühiskonna ja elukeskkonna kujundamisel igaühe
kohustus. Õigeaegse ja asjakohase teabe saamiseks
on seaduses vastavad sätted, mille järgi elanikkonda
ka informeeritakse. Praktikas on aga igal kodaniku
arvamusel ja ettepanekul suur tähtsus.
Küsitlusankeedi täitmiseks kulub Teil ligikaudu
kümmekond minutit. Küsitlus on konfidentsiaalne
ja andmeid kasutatakse teadustöö koostamise eesmärgil. Tulemused ning ettepanekud esitatakse
Siseministeeriumi planeeringute osakonnale ning
tulevikus saab neid arvestada ka Saue Vallavalitsuse
töös.

2010. aasta algusest on rakendumas
seadusemuudatused,
mida
on
kasulik teada ka Saue valla
elanikul.
Digiretsept asendab paberi
Alates 1. jaanuarist hakkas toimuma
terves Eestis üleminek paberretseptilt digiretseptile. Muudatus ei
jõustu koheselt, kuni 28. veebruarini
kestab
üleminekuperiood,
mil
apteegist väljastatakse ravimeid nii
paber- kui digiretsepti alusel.
Digiretsepti välja ei prindita ja see
saadetakse arsti poolt läbi interneti
retseptikeskusesse, mis oma olemuselt on elektrooniline andmekogu.
Senine roheline retsept kaob ära.
Samas, kui arstikabinetis juhtub olema probleeme internetiühendusega,
saavad tohtrid siiski kirjutada välja
ka vanu tuttavaid paberretsepte.
Kui aga apteekril internetiühendust
pole, saab ta helistada spetsiaalsele
operaatoriteenusele
ning
sealt
antakse talle ravimi väljastamiseks
vajalik info.
Digiretsepti puhul peab apteeki
ravimit ostma minnes olema kaasas
isikut tõendav dokument, kus oleks
peal pilt ning isikukood. Kui tekib
tarvidus osta ravimit lapsele või
tuttavale ja kui retseptile piiranguid
peale pandud pole, siis saab patsiendi
eest ravimi välja osta keegi teine.
Selle jaoks on vaja vaid patsiendi
isikukoodi, ravimi väljaostjal ka oma
isikut tõendavat dokumenti.
Kui soovitakse, et retsepti väljaostjate
võimalik ring oleks piiratud, tuleb

paluda, et arst märgiks retsepti
privaatseks või volitatuks. Sel juhul
saab ravimi välja osta ainult inimene
ise või volitatud isikud.
Samuti võib helistada haigekassa
infotelefonile 16363 või otsida infot
www.haigekassa.ee/digiretsept.
Omaosalustasu
hooldushaiglas
Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima
sotsiaalministri kehtestatud määrus,
millega määrati omaosaluse tasu
hooldusravis.
Nüüdsest
peab
hooldusravi vajav patsient maksma
iga haiglas veedetud päeva eest oma
rahakotist 95 krooni. Soodustusi ei
ole ja hind kehtib kõikidele võrdselt
nii lastele, täiskasvanutele kui
pensionäridele.
Sellise omaosaluse kehtestamise
eesmärgiks nimetatakse raviteenuse
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist. Teatavasti on ravikindlustuseelarve oluliselt vähenenud ja ka Eesti hooldusvõrgu
arengukava näeb ette uue rahastamisskeemi rakendamist - lisaks
haigekassa
finantseeringule
ka
inimese enda osalust. Kas patsient
peab minema haiglasse rahakott näpu vahel või saab ta arve tagantjärele,
seda hooldushaiglad öelda ei oskagi,
praktika veel puudub.
Tallinna ühistranspordi
soodustused vähenesid
1. veebruaril 2010. aastal hakkavad
kehtima reeglid mitte Tallinna
elanikeregistris
olevatele
ühistranspordi kasutajatele.
3ja
enama
lapsega
pere
mittetallinlastest
lastele
pole

enam tasuta sõitu. Et lapsed on
tõenäoliselt õpilase staatuses, siis
on neil võimalus osta 30 päeva IDpilet hinnaga 130 krooni. Nende
mittetallinlastest vanematel on kadunud sõidusoodustus, edaspidi tuleb
kasutada 30-päeva ID-piletit, mis
maksab 365 krooni.
65-aastastel ja vanematel sõitjatel on
sõit Tallinna ühistranspordis tasuta,
olenemata elukohast. Alla 65-aastased
pensionärid-mittetallinlased
peavad ostma täiskaardi hinnaga
365 krooni. Varasemalt pidid
pensionärid kuni 64. eluaastani
ostma pensionärikaardi, nüüd on
selle asemel täiskaart.
Mittetallinlastest üldharidus- ja
kutsekoolide õpilastel on võimalik
kasutada õpilaskaarti hinnaga 130
krooni (sama kaart tallinlasest õppurile
maksab 105 krooni).
Saue valla üliõpilane peab ostma
30 päeva ID-täiskaardi hinnaga
365 krooni, soodustust talle enam
Tallinna poolt ei ole.
Arvestades asjaolu, et vald juba
nagunii doteerib bussiliinide 20, 27
ja 18 sõitmist läbi valla territooriumi,
on Saue Vallavalitsus asunud
Tallinna
Ühistranspordiametiga
läbirääkimistesse, et senised soodustused jääksid vallaelanikule
siiski kehtima. Esimene kohtumine
Tallinna
Ühistranspordiametiga
soovitud tulemust ei andnud.
Tallinn oleks valmis seda tegema
juhul, kui Saue Vallavalitsus üldist
dotatsioonisummat ca 1 miljoni osas
tõstaks. Paraku ei ole 2010. aasta
eelarvesse selliseid võimalusi ette
näha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Avalikul
väljapanekul
olevate
detailplaneeringutega on võimalik
tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla
veebilehel: www.sauevald.ee/ehitus_
pla nee r i m i ne /de t a i lpla nee r i ng /
teated
Saue Vallavalitsus teatab, et 28.01.2010
kuni 11.02.2010 kella 8.00-16.30
(kolmapäeviti
kuni
18.30-ni
ja
reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi 4 järgmiste
detailplaneeringute avalik väljapanek:
Alliku küla Tiiri 2 ja Viitavälja

kinnistute detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneeringus on
kavandatud jagada kinnistud 24-ks
elamu,- transpordi- ja üldkasutatava
maa sihtotstarbega krundiks ning anda ehitusõigus ja hoonestustingimused 17 väikeelamu ja abihoonete
rajamiseks.
Detailplaneeringuga
lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed
ja
tehnovõrkudega
varustamine.
Planeeritava ala suurus on ~ 4,0 ha.
Planeeritavate elamute suurim kõrgus
on 9,0 m, abihoonetel kuni 5,0 m.
Suurim lubatud ehitisealune pind

kuni 250 m². Väikeelamu krundid
on planeeritud suurustega 1500-1830
m². Planeering ei muuda kehtivat
üldplaneeringut. Detailplaneeringu
koostaja K- Projekt OÜ, töö nr 05165.
Alliku küla Tiiri 1 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringus on kavandatud
jagada kinnistud 23 krundiks, millest
18 krunti kavandatakse väikeelamutele, 1 krunt lasteaiale, 1 krunt
haljasalaks ja 2 transpordimaa krunti.
Detailplaneeringuga
lahendatakse
planeeritaval
alal
heakorrastus,

haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala suurus on ~ 6,0 ha.
Planeeritavate elamute suurim kõrgus
on 9,0 m, abihoonetel kuni 5,0 m.
Suurim lubatud ehitisealune pind
kuni 250 m². Väikeelamu krundid
on planeeritud suurustega 1500-1800
m². Planeering ei muuda kehtivat
üldplaneeringut. Detailplaneeringu
koostaja K- Projekt OÜ, töö nr 05166.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt Maili
Metsaotsalt 654 1157

s aue valla detailplaneeringud detsembris 2009
Saue valla territooriumil detsembris
2009 on algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega
nr 085 algatati Vanamõisa külas
Nõuma kinnistul detailplaneering,
millega muudetakse osaliselt Saue
valla üldplaneeringut (katastritunnus
72701:002:0369, pindalaga 5,94 ha).
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu
sihtotstarve osaliselt äri-, transpordi-

ja üldkasutatavaks maaks ning anda
ehitusõigus suusa- ja terviseraja
ning saunakompleksi rajamiseks.
Ühtlasi määrata detailplaneeringus
üldised
maakasutustingimused
ning
heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus
Saue valla territooriumil detsembris
2009 on kehtestatud järgmised
detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 15. detsembri
2009 korraldusega nr 804 kehtestatud
Alliku küla Külaaluse ja Vana-Viita
kinnistute detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009
korraldusega nr 805 kehtestatud
Maidla küla Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 15. detsembri
2009 korraldusega nr 806 kehtestatud
Pärinurme küla Timuti kinnistu
detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 15. detsembri

2009 korraldusega nr 807 kehtestatud
Alliku küla Kanika 20 kinnistu
detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 15. detsembri
2009 korraldusega nr 808 kehtestatud
Alliku küla Kanika 13 ja 14 kinnistute
detailplaneering.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157
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Saue vald soovib tunnustada noori peresid

LAAGRI		
Alfred Hasso Seer
23.11.2009
Laura Maivel		
27.11.2009
Alexis Sarah Bye
29.11.2009
Gritt Keinast		
04.12.2009
Samuel Loitloo		
13.12.2009
Aleksander Georg Aava 16.12.2009
Raimond Tool		
21.12.2009
Mattias Pedaja		
24.12.2009

Koduvald
Saue Vallavalitsuse korraldatavale konkursile „Parim noor
pere“, oodatakse väärikaid kandidaate Saue vallas elavate
perede seast, kes oma väärtushoiakute, elustiili ja käitumisega
võiksid olla eeskujuks kõikidele.
Teada-tuntud käibefraas sedastab, et kett on täpselt nii tugev, kui
on tema nõrgim lüli. Kuna kogu ühiskonna väikseim mudel on
just perekond, siis võib üldistatult öelda – mida tublimad on meie
pered, seda tugevam on ühiskond ja seda parem maailm meie
ümber. Olgu ajad jõukamad või kehvemad, pered, kus elurütm on
kantud ühtsustundest, hoolivusest ja mõistvusest, aitavad sihti
selgena hoida mõlemal puhul.
Tugev ja elujaatav perekond on uhkuseks ka Saue vallale.
Tunnustamaks ning toetamaks neid esile toomist väärivaid
peresid meie seas, loodab vallavalitsus oma elanike abile ja
tähelepanekutele.
Konkursil kandideerimise kriteeriumiteks ei ole lasterohkus,
kuigi vähemalt üks laps võiks olla ikka.
Määravaks ei ole ka abieluline staatus, pere ei moodustu ju paberi
ja tindiga, vaid sootuks teistest asjadest.
Oluline ei ole ka hirmuhke kodumaja, sest kodutunne ei ole kinni
majanduslikes võimalustes.
Ka ei ole vanusepiiri sõnapaaril „noor pere“, kerge kortsukaar
otsmikul ei tähenda ju veel vana olemist, 45-aastanegi inimene
võib oma elulustilt ja maailmavaatelt silmad ette anda poole
noorematele.
Millised on märksõnad, millele võiks perekond vastata?
Pere, kus elatakse täisväärtuslikku elu –
•
hoitakse au sees ühiseid ettevõtmisi ja armsaid 			
peretraditsioone,
•
toetatakse laste haridus- ja arengupüüdlusi,
•
leitakse võimalused nende huvitegevuseks,
•
antakse kodust kaasa tööharjumus ja kenad kombed,
•
tahetakse ja osatakse ühise perena puhata ning 			
mängida,
•
ollakse üksteise jaoks olemas,
•
väärtustatakse hoolivust ja tolerantsust,
•
ergutatakse eneseusku ja pingutamistahet,
•
hinnatakse pühendumist ja südametunnistust

Kas võiks näiteks sobiv kandidaat olla Sinu kolme lapsega
naabripere, kus kõige tillem laulab kui ööbik, ja kaks vanemat
teevad tulemusi spordimaastikul?
Või hoopis kõrvaltküla üksikisa, keda oled silmanud koos
lastega koduste aiatöödega mässamas või metsas linde ja taimi
tudeerimas?
Või sobiks välja pakkuda see pere, kus pereema silmad oma
järeltulijatest rääkides alati põlema lähevad ja kes innukalt laste
edasipüüdlusi toetab?
Või meenuvad need kahe teismelise pojaga vanemad, kes kõikidel
kodukandi ettevõtmistel ja algatustel koos agaralt kaasa löövad?
Valiku ja hinnangu mõõdikud on vabad, küll aga on tarvilik
lisada juurde põhjendus, millega kandidaadi esitaja selgitab, miks
just see pere vääriks ülevallalist tunnustust ja pisikest preemiat.
Info kandidaadi kohta tuleks saata meiliaadressil annely.sumre@
sauevald.ee või postiga Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4., Laagri
märksõna “Parim noor pere”. Lisaks põhjendusele peaks kindasti
lisama pere elukoha, nime ja võimalusel ka kontaktid.
Viimaseks info saabumise päevaks on 8. veebruar 2010. Kõiki
laekunud ettepanekuid hindab vallavalitsus ning tunnustuskiri
ja preemia antakse üle 22. veebruaril toimuval Saue Vallavolikogu
esimehe ja Saue vallavanema Eesti Vabariigi aastapäeva
vastuvõtul.
OLE AKTIIVNE, AITA TUNNUSTADA NEID
KES SEDA VÄÄRIVAD!
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Saue valla rahvaarv tõusis üle üheksa tuhande
Koduvald
2009. aastal sündis vallas 163 last,
suri 64 vallakodanikku. Saue valla
valis oma uueks elupaigaks 758 ja
lahkus 493 inimest.
Elanike
arv
kokku
seisuga
1. jaanuar 2010 on Saue vallas 9080.
Võrreldes 2008. aasta 8815 inimesega on kasv 265. Viie aastaga on kasv
olnud suisa 1454.
Võrreldes 2008. aastaga lisandus
enim elanikke Alliku külla +83.
Kasvu tegi ka Laagri alevirahvas
+61 inimest, tubli tulemuse sai
Vanamõisa küla (+33) ja Vatsla küla
(+20).
Samas on ka piirkondi, kus
elanike arv vähenes - Ääsmäel
(-4), Jõgisool (-9), Koppelmaal
(-3), Tuulas (-1).
2009. aasta jooksul sündis juurde
163 last, nende seas märtsis kaks
paari kaksikuid, aprillis sai üks
pere
tüdrukutest
kaksikupaari
vanemateks ja aasta lõpp - detsember
tõi veel kaks paari kaksikuid.
Elanikes seas on 4373 mees- ja 4707
naishinge. Kõige eakamas elanike

198
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Elanikuks registreerimise
kampaania tulemused
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Palju õnne valla
kõige pisematele

üle 81.a

grupis - üle 80 aasta vanuseid
vallakodanikke on hingekirjas kokku 198, neist 144 naist ja 54 meest.
Vanim vallakodanik on 100-aastane
naine, meestest tähistas kõige eakam
eelmisel aastal 99. hällipäeva.
Lapsi - sünnist kuni kuuenda
eluaastani on kokku 826, neist 409
tüdrukut ja 417 poissi. 7-19-aastaseid
noori on vallas 1421, 20-80-aastaseid
6635.

Saue Vallavalitsuse aastalõpukampaanias, mille
kaudu kutsuti üles inimesi registreerima ennast
vallakodanikuks, osalesid kõik novembri- ja
detsembrikuus valla elanikeregistrisse kantud
inimesed.
Kümme 10- korra priipääset Laagri ujulasse
võitsid loosimise tulemusena järgmised värsked
vallakodanikud:
Liis Jaansalu
Rene Sepalaan
Kadri Nurmse
Janne Ojanurm
Teet Nurmeoja
Ain Vallner
Ain Kullamäe
Kuido Kõiv
Piret Haamer
Heidi Hunt
Peaauhinna - jalgrattaõnnelikuks omanikuks sai Viive Soots
Ujulapääsmete võitjate nimed on edastatud
Laagi ujulasse, võitjal tuleb vaid isikuttõendava
dokumendiga kohale minna.
Jalgratta võitjaga võetakse ühendust.
Infot saab küsida ka 654 1143

ALLIKU KÜLA
Raikko Englas		
Nelli Priimägi		
Henri Kroon		
Dmitri Brant		
Simon Kaljula		

30.11.2009
09.12.2009
09.12.2009
11.12.2009
13.12.2009

ÄÄSMÄE KÜLA
Joosep Eensalu		

04.12.2009

KIIA KÜLA
Glen Friedrich Kroonmaa		
			
22.11.2009

Õnnitlused jaanuari
eakatele hällilastele
LAAGRI		
Ella Aal			
Helga Kinnes		
Asta Tammiste		
Lehte Alba		
Ester Prants		
Evi-Silvia Narusk
Ants Meltsas		
Vello Rästa		

90
89
86
83
80
75
70
70

AILA
Harald Johanson
Hulda Kuresaar		

84
80

ALLIKU
Endla Lambur		
90
Helga Reinola		
83
Lembi Nevmõvaka
83
Linda Orav		
86
Hilda-Heinritte Heinlik 84
HÜÜRU
Viktor Antonov		
Leili Post		

85
80

JÕGISOO
Jüri Treufeldt		

82

VALINGU		
Rosalie Kelement

87

TAGAMETSA
Elfriede-Maria Miller
Luule Tulver		

89
75

VATSLA		
Armilda Bogdanova

87

ÄÄSMÄE
Benita Kuusk		
Evald Välis		
Harry Kallaste		

82
80
75

VANAMÕISA
Lilli Laagus		

75

IN MEMORIAM
Valve Tamm		
30.11.2009
Uuno-Ants Siirak
06.12.2009
Helmi Makki		
04.12.2009
Iraida Sidorova		
12.12.2009
Johannes-Elmar Teinberg		
			
12.12.2009
Jüri Moistus		
15.12.2009
Jaan Siidoja		
15.12.2009
Viive Toms		
18.12.2009
Salme Preegel		
21.12.2009
Benita Kelder		
21.12.2009
Fauzia Murašova
26.12.2009
Ireene Kraag		
28.12.2009

Avaldame kaastunnet
armsale kasvataja Liiviale
ema kaotuse puhul.
Laagri Lasteaia 4 rühm
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Saue valla sündmuste kalender jaanuar-juuni 2010
JAANUAR
Veskitammi Kultuurikeskus
5.jaanuaril Gordoni perekool
6.jaanuaril Laulustuudio „Vikerkaar“
“Kolmekuningapäeva jõululaulud“
15.jaanuaril Pihlamarja uusaasta pidu
20.jaanuaril Salongiõhtu
25.jaanuaril Aime Luigese ja Alari Kivisaare
näituse avamine
Laagri Kool
Jaanuar-mai
Ülevallaline fotokonkurss “Laagri Kool 5”

12. märtsil kell 19.00 toimub Veskitammi Kultuurikeskuses
Naistepäevahõnguline Lauluklubi „Tere kevad“

Ääsmäe Põhikool
jaanuar- mai Pranglimine
10 Olümpiastarti I etapp
Ääsmäe Lasteaed
13.jaanuaril lasteaia 35.sünnipäev (külas Lotte)
21.jaanuaril lasteaia juubelipidu külalistele
(kutsetega)
Ääsmäe Raamatukogu
Kirjandushommikud lastele, uute
lasteraamatute tutvustamine ja videofilmide
vaatamine kaks korda kuus
Ettelugemised-jutustamised (koos
meisterdamise, mängimise ja laulmisega)
“Raamatukogu tuleb külla - raamatukogu
lasteaeda”
Jutulind jätkab oma lendu lasteaeda, kes
uinutab lapsi lõunaunele
Täiskasvanute õpiring “Meie ajaloos ja ajalugu
meis”. Õpiring tuleb kokku üks kord kuusteisel
teisipäeval
Maidla Külaselts
Maidla ja Pärinurme külade ajaloo materjalide
tutvustus. Aino Lehtmets
Vanamõisa seltsimaja
6.jaanuaril kell 19.00 Noorte klubiõhtu
7. jaanuar–aprill Fotonäitus Vanamõisa
seltsitegevusest 2003-2009
16.jaanuaril kell 11.00 Lumelinna ehitamine
28.jaanuaril kell 19.00-21.30 Leivaküpsetamise
kursus
31.jaanuaril kell 12.00 Lastehommik.
Teatrietendus “Paista, paista päevakene”

VEEBRUAR
2. veebruaril möödub 90 aastat Tartu
rahulepingu sõlmimisest
Veskitammi Kultuurikeskus
1.veebruaril kell 18.00 Peep Vainu koolitus
15.veebruaril Sõbrapäev
23.veebruaril kell 16.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine
27.veebruaril Ülevallaline Beebipäev

MÄRTS
Veskitammi Kultuurikeskus
5.märtsil Laagri LEO klubi charter
12. märtsil kell 19.00 Naistepäevahõnguline Lauluklubi „Tere
kevad“
20.märtsil Vikerkaare laulustuudio kontsert
30.märtsil kell 18.00 Salongiõhtu
Maidla Külaselts
6. märtsil Naistepäeva tähistamine

Ääsmäe Lasteaed
Laagri Lasteaed

2. veebruaril küünlapäeva võimlemispidu
Ääsmäe Raamatukogu

Osavõtt Harjumaa Lasteaedade teatrifestivalil „Karsumm” Kiili
valla Lasteaias

Jaan Kross – 90 (16.02.1920) Elu ja loomingu
väljapanek
Kirjandushommikud lastele
Jutulind
Õpiring “Meie ajaloos ja ajalugu meis”.

Veskitammi Lasteaed

Ääsmäe Põhikool

Ääsmäe Lasteaed

10 Olümpiastarti II etapp
16.veebruaril vastlapäev

8.märtsil Lõolõõripäev (lasteaia laulukonkurss)

15.märtsil kell 9.30 - Emakeelepäevale pühendatud luuletuste
lugemise konkurss, kus osalevad ka Saue valla teiste lasteaedade
lapsed

Saue Vallaraamatukogu

Maidla külaselts
Ülevaatenäitus “ Aeg, vald ja raamatukogu”

13.veebruaril vastlapäev
Ääsmäe Raamatukogu

Vanamõisa Seltsimaja
3.veebruaril 19.00 noorte klubiõhtu
3.veebruaril kell 17.30 Ajalooõhtu koos Saue
Kodu-uurimise Seltsingu ning Saue linna
külaseltsiga
16.veebruaril kell 18.00 Hõissa, meil on vastlad!
Vanamõisa lõkkeplatsil
23. veebruaril kell 20.00 Vanamõisa seltsimajas
Vabariigi aastapäevale pühendatud
retrodisko.

14.märtsil Emakeelepäev– Kristjan Jaak Peterson (14.03.1801)
„Eesti keelest ja eesti meelest“ – keeleteadust tutvustavate
raamatute väljapanek
Kirjandushommikud lastele
Jutulind
Õpiring “Meie ajaloos ja ajalugu meis”.
Laagri Kool
11.märtsil Emakeelepäevale pühendatud Heljo Männi nim.
Luulevõistlus
22.-26.märts Kevadkoolivaheaja laager
Ilmub kooli ajaleht “Tõruke”
Ääsmäe Põhikool
Ääsmäe Pk MV suusatamises, sisekergejõustikus
Koolidevahelised sisekergejõustikuvõistlused
12.märtsil emakeelepäeva tähistamine
RMK Postkaartide joonistamine
Harjumaa algklasside etlejate võistlus
Ääsmäe kooli lauluvõistlus
Vanamõisa Seltsimaja

15.märtsil kell 9.30 - toimub Veskitammi Lasteaias Emakeelepäevale pühendatud
luuletuste lugemise konkurss, kus osalevad ka Saue valla teiste lasteaedade lapsed

3. märtsil kell 19.00 Noorte klubiõhtu
5. märtsil kell 12.00 Vanamõisa seltsimajas eakate
naistepäevapidu. Meeleolu loovad seltsimaja huviringid ning
üllatusesineja kavaga „Naistepäeval naistele”
7. märtsil kell 12.00 Lastehommik

jaanuar 2010
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APRILL

MAI

Veskitammi Kultuurikeskus

Veskitammi Kultuurikeskus

17.aprillil Veskitammi Lauluratas 2010
Koolitus
23.aprillil Puuetega inimeste
südamenädala pidu

8.mail Emadepäeva pidu
Beebipäev ülevallaline
Salongiõhtu
Laagri Kool

Ääsmäe Põhikool
Ilmub kooli järjekordne ajaleht “Tõruke”
Laululaps 2010
Osavõtt Harjumaa koolide
murdmaateatejooksust
Veskitammi Lasteaed
aprill-mai - Veskitammi Kultuurikeskuses
Saue valla lasteaedade laste
kunstitööde näitus

Ääsmäe Põhikool
Emadepäev
10. mail Euroopapäev
Osavõtt Nõmme kevadjooksust
Põhikoolide karikavõistlused mitmevõistluses
Heategevuslik teatejooks
Harju TV 10 olümpiastarti 3. Ja 4. Klass
Tähelepanu, Start!

JUUNI

Laagri Lasteaed ja Veskitammi Lasteaed

Veskitammi Kultuurikeskus

Veskitammi Kultuurikeskuses Saue valla lasteaedade laste
kunstitööde näitus

1.juunil Lastekaitsepäeva tähistamine
Koolitus
21.juunil kell 15.00 Abiturientide vastuvõtt

Ääsmäe Põhikoolis toimub aprillikuus Saue valla laste
laulukonkurss Laululaps 2010

Saue Vallaraamatukogu
Saue Vallaraamatukogu 85. aastapäeva
tähistamine
Ääsmäe Raamatukogu
Laagri Lasteaed
19.aprill - 25.aprill südamenädal
„Terved eluviisid väiksest peale!“
Tervislikke eluviise tutvustavate
raamatute väljapanek
Kirjandushommikud lastele
Jutulind
Õpiring “Meie ajaloos ja ajalugu meis”.

Laagri Kool

12.mail Koolieelikute spordipäev Laagri Kooli staadionil
Üleeestiline Lasteaedade spordipäev Audentese Erakoolis
Ääsmäe Lasteaed

Ujumise- ja spordilaager
Laululaager

Kevadpidu “Päikene paistab ja loodus lokkab”

Maidla Külaselts

Maidla Külaselts

Osavõtt Jüriööjooksust

Koristustalgud „Teeme ära 2010“
8.mail emadepäev

Ääsmäe Põhikool
TV 10 olümpiastarti
9.klassi lõpupidu
11.-13. juunil II Meeste Tantsupidu Rakveres

Vanamõisa Seltsimaja
Vanamõisa seltsimaja
7. aprillil 19.00 noorte klubiõhtu
17. aprillil algusega kell 11.00-14.00
Osta, müü ja vaheta! koostöös
uuskasutuskeskusega.
18. aprillil algusega kell 17.00-18.30
MTÜ aastakoosolek, aastaaruande
kinnitamine ja külakoosolek.
24.aprillil algusega kell 11.00
Vanamõisa, Alliku ja Püha küla

1.juunil lastekaitsepäev - kevadkontsert, laat
7.juuni -16.juuni Suvine koolivaheaja laager
18. juunil 9.klassi lõpuaktus

5. mail kel 19.00 Noorte klubiõhtu
15. mail kell 15.00 Saue valla noortefestival ja bändide
konkurss
16. mail kell 12.00 Laste hooajalõpu Suur disco
26. mail kell 19.00 Seltsimaja huviringide kevadkontsert
27. mail kell 17.00 Seminaril “Tule kokku külarahvas”.
Avatakse näitus “Juured” ja esitletakse Vanamõisa ajaloo
teemalist trükist.

Ääsmäe Põhikool, Laagri Kool, Laagri Lasteaed ja
Veskitammi Lasteaed
29.juuni-04.juuli osalemine SK Kalevi korraldataval kontsertetendusel “Pidu läheb käima”
Maidla Külaselts
22.juunil kell 19.00 Jaanipäev
Vanamõisa Seltsimaja

5. juunil kell
12.00 toimub
Saue valla
rattaretk

5. juunil kell 12.00 Saue valla rattaretk
22. juunil kell 16.00 Suur külasimman- Külapäev – Jaanituli
Vanamõisa lõkkeplatsil
Hüüru Külaselts
23/24? juuni Hüüru Jaanituli

Laagri Kool

Veskitammi Lasteaed

Saue Vallaraamatukogu

Vanamõisa Seltsimaja

Veskitammi 22 Laagri alevik
651 7633
laagrik@laagrik.edu.ee
Direktor: Marje Eelmaa
			
Ääsmäe Põhikool

Veskitammi 22, Laagi alevik
679 3096
juhataja@veskitammila.ee
Juhataja: Rita Klein

Veskitammi 4 Laagri
679 6869
Lia.Nirk@sauevald.ee
Juhataja: Lia Nirk

Allika tee 10, Alliku küla
678 0921
katrin@kodukyla.ee
Juhataja: Katrin Krause

Ääsmäe Lasteaed

Ääsmäe Raamatukogu

Maidla külaselts

Kasesalu 16, Ääsmäe 76402
608 6236
kool@aasmaepk.edu.ee
Direktor: Jaanus Kallion
		
Laagri Lasteaed

Kasesalu 10a, Ääsmäe
608 6165
aasmae.lasteaed@mail.ee
Filiaali juhataja: Silva Kiilberg

Kasesalu 16, Ääsmäe
608 6241
aasmae.raamatukogu@mail.ee
Juhataja: Liia Kiibus

Maidla, Ääsmäe sjk
678 4055
e-mail: aavo@sillaotsa.ee
Külavanem: Aavo Mitt

Männimetsa tee 53
Laagri alevik
679 6025
lla@hot.ee
Juhataja: Tiiu Ingerainen

Veskitammi 8, Laagri alevik
679 6786
tiia.soosalu@mail.ee
Juhataja: Tiia Soosalu
		

Veskitammi kultuurikeskus
Korraldajad jätavd endale õiguse vajadusel muuta ürituste toimumisaega

LK 

jaanuar 2010

kalmistu

Kohila valla kalmistute andmebaasi oodatakse täiendusi
Kadri Kruusiauk
Kohila Vallavalitsus
Juba ajalooliselt on Hageri kihelkond vähemal või suuremal
määral olnud seotud mitmete Kohila praeguste naabervaldadega,
sealhulgas ka Saue vallaga. Läbi Hageri kalmistu on see side
säilinud ka tänapäevani.
Kohila valla kalmistute andmebaasi hakati koostama 2007. aasta
kevadel ja nüüdseks on see olnud valla kodulehel (www.kohila.ee
– üldinfo – kalmistud) väljas juba pea pool aastat ning huvilisi on
olnud üllatavalt palju.
Hea tagasiside on olnud 2009. aasta aprillis Hageri ja Kohila kalmistu
hauaplatsidele jäetud ligi 400le kirjale, palvega täpsustada maetute
andmeid. Siinkohal tänan väga neid 230 inimest, kes on oma vastused
juba teele saatnud. Nendele, kes seda veel teha pole jõudnud või ei
ole seda teinud põhjusel, et andmed on puudulikud, on hea uudis.
Ajalooarhiivi poolt on veebikeskkonda pandud täiendavalt mitmete
kirikuraamatute digiteeritud koopiaid kuni aastani 1930-1939 (projekt
SAAGA www.eha.ee/saaga raames). Samadest materjalidest vajalike
andmete leidmise hõlbustamiseks on asjasthuvitatute kaasabil
loodud omakorda Hageri kihelkonda puudutav lehekülg, mille
leiab Kohila valla kodulehel kultuuri ning kalmistute linkide alt
Suguvõsauurijale.
Kui teil (eriti vanematel inimestel) ei ole võimalik nimetatud abimaterjale ise kasutada või te ei leia sealt otsitavaid andmeid, saan teiepoolse
alginfo alusel proovida ise otsingu teostada ja vastavad täiendused/
muudatused kalmistu andmebaasi sisestada.
Samuti ootan tagasisidet kõigi nende hauaplatside suhtes, millele
2007. aastast varasemalt toimunud matuste kohta puuduvad platsil
sellekohased hauatähised isiku nime, sünni- ja surmakuupäevadega.
Info on vajalik andmebaasi täiendamiseks ning hauatähiste lisapaigaldamist keegi ei nõua.
Kadri Kruusiauk – andmebaasi koostaja
Kontakt:
kadri.kruusiauk@kohila.ee
telefon: 519 99320 või saata kirjalik teade
Kohila Vallavalitsusse (Vabaduse tn.1, Kohila, 79801).

Prügimajandus

Laagrisse paigaldati elektri- ja
elektroonikaseadmete konteiner
Kati Oolo
arendusspetsialist
Uue avaliku kasutusega konteineri leiab vastutustundlik
jäätmevaldaja Laagris Kuuse tänava vana katlamaja teiste
prügimahutite juures.
Millist liiki jäätmetele on uus konteiner mõeldud?
• Suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud,
kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne.)
• Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, kohvimasinad,
triikrauad, kellad, kaalud jne.)
• IT- ja telekommunikatsiooni seadmed (arvutid, printerid,
koopiamasinad, faksid, telefonid jne.)
• Audio - video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod,
muusikariistad)
• Valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne.
• Tööriistad (v.a.tööstuslikud), aiatööriistad, puurid, elektriniidukid
jne
• Mänguasjad
(elektrirongid,
videomängud,
elektrilised
spordivahendid jne.)
• Seire- ja valveseadmed ( suitsuandurid, termostaadid jne.)
Kuna konteiner hakkab avalikult lahti olema iga päev, siis
palume kodanikel konteinerisse paigaldada sinna lubatud nn
kodumajapidamises tekkinud probleemtooteid. Rangelt on keelatud
sinna viia olmeprügi, pakendeid, paberit ja pappi ning biolagunevaid
jäätmeid.
Avaliku konteineri tühjenduse graafik ei ole veel määratletud,
kuna see sõltub konteineri täituvusest. Seetõttu palume aktiivsete
kodanike abi, kui märkate täis konteinerit, andke sellest teada Saue
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Jana Mehinele tel. 654 1152, jana.
mehine@sauevald.ee või arendusspetsialist Kati Oolole kati.oolo@
sauevald.ee.

Eluvalikud

Miks koduta inimene külmast
hoolimata metsa tagasi kipub?
Koduvald
Mida Sina mõtled, kui näed
inimest, kellel tõenäoliselt
ei ole kodu? Ohkad kaastundlikult või krimpsutad
nina? Annad natuke raha
või kirud kohalikke sotsiaaltöötajaid?
Reaktsioone on ilmselt mitmeid, nii nagu ka põhjuseid,
miks inimesed kaotavad kodu.
Öeldakse, et sellest situatsioonist on raske iseseisvalt
välja võidelda ja oma saatust
muuta. Öeldakse veel, et iga
vald peab toitma oma vaesed.
Eks
omavalitsused
seda
jõudumööda teevadki. Mõnes
on supiköögid ja varjupaigad,
mõnes pakutakse paremaid
elutingimusi sotsiaalpindadel
või
hooldekodudes.
Aga
mõnikord sellest ei piisa. Sest
rahutu hing kipub vabadusse
tagasi. Just nimelt vabadusse,
sest varjupaigad-hooldekodud
toimetavad omadel tingimustel, mis pikalt omatahtsi kulgejatele ahistavad tunduvad.
Galina lugu
Galina elab Saue vallas.
Koduaadressi tal pole, aga
kirjad saab ta Laagri postkontorist kätte ka siis, kui vaid
nimi ümbrikul peal. Poeg talle
vahel kirjutab. Vanglast. Pojal
on jäänud trellide taga olla veel
kolm aastat. Naise löömise
pärast.
Aga koht, mida Galina koduks
nimetab, on tegelikult olemas
küll. Üsna Laagri aleviku
lähedal üks vene sõjaväelaste
kivist punker. Seal on tal kuus
patja, tekid ja kastrul. Mõned
riidehilbud, lõkkematerjal ja
kirves. Saab süüa keeta ja külm
ei ole kohe üldse, tekid-padjad
ju olemas. Napsu võetakse
ikka ka.
Vahetult enne jõule juhtus
Galinaga õnnetus, ta sai
autolt nii õnnetult löögi, et
sattus haiglasse. Kui suurem
valu möödas, tahtis naine
putku panna. Ütleb, et oleks
kasvõi aknast pagenud, aga
seitsmes korrus oli, ei saanud.
Sotsiaaltöötajad
toimetasid
Galina hooldekodusse. Et
õues ikkagi tormid ja pakane
ja inimesel vaja peavarju.
Pakkusid, et Galina võikski
sinna elama jääda. Kindel
katus, soe söök ja turvaline.
Aga Galina ei taha. Muigab
mõrult ja kinnitab, et tema on
veel noor- alles 51-aastane, tema
ei taha olla vanade inimestega
koos. Et olla igav. Terve päev
peab olema pikali, vaatama
seriaale või kuulama teiste
haiguste jutte. Galina tahab
liikuda, ta on harjunud päev
otsa väljas olema. Ja liiga palav
on hooldekodus ka. Hingata ei
ole midagi. Lämbumistunne.

Siit lähen nagunii varsti
minema, lubab Galina. Ta saab
aru küll, et hooldekodu ja
vallamaja inimesed ning teised
tema pärast muretsevad. Aga
seda polevat vaja. Tal on kõik
korras.
Praegu püsib Galina hooldekodus ainult sellepärast,
et tema meessõber Vova on
Tallinnas haiglas. Vova on
Afganistani sõjaveteran ja
aastate eest saadud kuulihaavad tekitavad tervisehädasid.
Pea igal hommikul kirjutab
Galina hooldekodu juhatajale
avalduse ja palub päevaks
linnaluba. Läheb Vovat vaatama. Ja teeb linna peal tiiru.
Galinale meeldib Tallinnas
käia, kuigi bussis on ta juba 5-6
trahvi saanud. Aga läheb ikka.
Käib Oleviste kirikus, seal on
tuttavaid ja sealt saab ka riideid,
kui vaja. Põikab sisse Kopli
supikööki. Suhtleb inimestega.
Galinale meeldib suhelda ja ka
niisama linnas inimesi jälgida.
Enamasti naasebki Galina õhtuks hooldekodusse. Vahel ei
tule ka. On paar päeva kadunud
ja ilmub siis suts räsitud olekuga linnaringilt tagasi. Töötajad
alustavad siis uut ringi. Jälle
saadetakse vanni ja antakse
sooja sööki ja räägitakse. Et nii
ei saa, et majas on oma kord ja
sellest tuleb kinni pidada. Aga
Galina tunneb, et see ei ole
tema jaoks.
Ta on oma eluga rahul. Kodus
olles võib ta teha, mida hing
ihkab. Toob näite, et kui ikka
tuleb kell kolm öösel praemuna
isu, siis Vova teeb. Aga
hooldekodus ei saa öösel süüa
teha ja Vovale seal ka kohta
pole. Kodus olles läheb Galina
hommikul ringile. Käib läbi
kõik Laagri prügikonteinerid.
Täiesti korralikku toidukraami
leiab sealt, inimesed viskavad
ära
koguni
kiles
sinkejuuste. Galina ei hooli, et
realiseerimistähtaeg
juba

möödas, süüa kõlbab kenasti.
Inimesed olevat ka nii lahked,
et toidukraami konteineri sisse
ei viskagi, panevad kõrvale,
et saaks hõlpsamini kätte. Kui
Galinal mingi toidu järele vahel
eriline isu tuleb, siis on need
krõpsud. Aga need peavad
pehmemat sorti olema, sest elu
on hammastele liiga teinud.
Kui vald Galinale kunagi üht
elamispinda Hüürus pakkus,
põlgas naine ära. Nendesamade
konteinerite pärast, mis olla
Laagris palju tummisemad, kui
Hüürus.
Aga
vahel
leiab
neist
konteineritest ka juhtmeid või
alumiiniumpotte, mida saab
metalli kokkuostu viia. Või
mobiiltelefone. Kolme telefoni
eest sai ta ükskord 100 krooni.
Raha teenib Galina taaraga,
parematel päevadel - näiteks
pühade aegu, võib täitsa
kobedaid summasid saada. 300
krooni on tema senini suurim
saak. Galina nimetab seda
hommikust konteineri ringi
oma tööks. Nii on see olnud juba
17 aastat.
Kunagi oli Galinal ka oma kodu.
Lapsepõlve veetis ta Mustamäel
Vilde teel. Peale 8. klassi läks
tööle, oli sõjaväe ladudes, hiljem
sööklas ja raudteel. 23-aastaselt
abiellus ja sünnitas 5 last. Aga
mehega ei klappind, kippus
teine jooma. Ühel päeval põles
Saue vallas asunud kodumaja
maha. Mees jäi sisse. Siis koliski
Galina koos lastega Pääsküla
prügimäele ja elas seal kuni
prügila kinnipanemiseni. Miks
ta tööle enam ei läinud, ei oska
Galina öeldagi.
Lapsed viidi mingil hetkel
ära. Nüüd on kõige väiksem
hooldusperes, üks laps seadis end sügisel sisse valla
sotsiaalkorteris, vanim poeg on
elab Jõhvis, üks tütar kusagil
Lasnamäe kandis ja üks on
vangis. Galina ütleb, et lastega
tahaks suhelda küll. Aga on
läinud nii, et peresidemeid eriti
enam alles pole.
Aga tulevikku näeb Galina
optimistlikuna. Aasta lõ-pust
alates saab ta töövõimetuspensioni ja ka 47- aastane Vova
hakkab saama invaliidsuspensioni. Nüüd Galina ootabki
kalli mehe tervenemist. Loodab,
et küllap nad saavad nüüd omale
korteri
üürida.
Soovitavalt
kusagil Kopli kandis. Seal olevat
sõbrad ees. Aga kui sellega läheb
aega, siis võib ka praegusesse
koju pöörduda.
Vabadus on kõige olulisem,
ütleb Galina. Teistest asjadest on
ükstapuha. Peab olema vabadus
tulla-minna-olla.
Tahaks aidata, ütlevad sotsiaaltöötajad kurvalt. Aga kõik
abinõud, mis võimalik pakkuda,
on Galina ära põlanud.
Kas sa oled õnnelik Galina?
Jah...
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Jõulumeenutused

Maidla külarahvas pidas
jõulupidu uues hoones
Ene Mitt,
Maidla külaseltsi liige
Selle aasta jõulupeo ootused olid ärevad, kas Maidla Seltsimaja
kõrvalhoone saab valmis või ei? Kas pidu toimub uues majas?
Esimene jõulupidu peeti ära eakatele 8. detsembril Maidla
Seltsimajas. Jõulupeole olid külalistena kutsutud Saue vallavanem Andres Laisk, sotsiaalnõunik Mare Jallai ja sotsiaalkomisjoni esimees Mart Taevere. Rahvas sai oma rõõme ja muresid
ametnikega jagada. Peolistele ja külalistele oli kaetud laud ning
ootas ka jõulukink.
26. detsembril tähistati ühiselt jõule juba uues hoones,
nädalapäevad varem andis ehitaja majavõtmed külaseltsile üle.
Seega said 80 jõulupeole tulnud inimest Maidla ja Pärinurme
külast ning kutsutud külalised osa ka uue maja avamisest.
Esinema oli kutsutud naljakate etteastetega Kiisa Rahvamaja
näitering eesotsas Saku Sohviga. Laste rõõmuks oli kohal
jõuluvana, kui salm loetud ega siis jõulukink saamata jäänud.
Külaselts tänas töödejuhatajat Jüri Pukspuud tehtud ehitustööde eest kingikorviga. Tantsuks esinema kutsutud artist „Jaanus“
teatas mõned päevad enne jõulupidu, et kahjuks on teda tabanud
gripiviirus. Oli vaja kiiresti leida uus esineja. Tänu heade sõprade
abile sai see mure lahendatud ja jõuluõhtul tantsitas rahvast
Ervin Lillepea koos pojaga. Suured tänud kõikidele abilistele,
kes aitasid kaasa selle kauni jõuluõhtu korraldamisele.

Tuulas peeti jõulupidusid
ja tehti plaane uueks aastaks
Leelo Rande
Tuula külaelanik

2. jaanuari õhtul kogunesid Tuula
ja Pällu külade ärksamad inimesed Tuula Kaubahoovi tähistama
uue aasta saabumist.

Sirli Sõstar-Peerna
lastekaitsespetsialist
Valla sotsiaalosakond korraldas Veskitammi Kultuurikeskuses puuetega lastele
jõulupeo 20. detsembril.

Tuulas pidutseti
nii vana aasta
lõpus, kui uue
aasta alguses.
27.
detsembril
toimus Tuula ja
Pällu küla lastele
jõulupidu.
Lapsi võtsid vastu Tuula jaanituleplatsil
Tuula
Tutuluse
metsja
koduloomad,
jõuluvana Julius ja
ilus päikesepaisteline ilm.
Paari tunni jooksul said suuremad ja pisemad külalapsed
ning nende vanemad nautida
ilusat talveilma, mängida ringmänge, lugeda toredaid luuletusi, juua maitsvat teed ja uurida,
mida jõuluvana tõi.
Jõuluvana ära saates said umbes
viiskümmend last ja nende
vanemad kindla sõnumi, et
ka järgmisel aastal ei unusta
jõuluvana Julius Tuula ja Pällu
külade väiksemaid elanikke ära.

Erivajadustega
laste jõulutrall

Ametlikus osas rääkisid MTÜ
Tuula Tutuluse inimesed oma
eelmise aasta tegemistest ja
tulevikuplaanidest.
Suurim
eesmärk ja unistus on oma
seltsimaja. Selle nimel tehakse
tööd ja mõtetest on saamas
tegu - valmimas on seltsimaja
projekt. Seltskondlik osa algas
näitemänguga, näitlejad olid kõik
oma küla elanikud. Edasi lasti
maitsta külaelanike valmistatud
hõrgutistel, mängiti seltskondlikke mänge ja löödi tantsu. Pidu
lõppes heatujuliselt uue päeva
varajastel hommikutundidel.
P.S. keegi ei tuletanud meelde
MASU.

Pidu väisas 17 puudelist last
koos oma vanemate ja õdedevendadega.
Kõige
pisem
piduline oli natuke üle ühe
aasta vanune, kelle tema
vanemad pealaest jalatallani
punasesse päkapikukostüümi
olid rüütanud ning kes
osalejate südameid võites
mööda saali ringi sibas.
Pidu toimus traditsioonilises
jõuluaja rütmis - külas oli
Jõuluvana,
(kostüümi
oli
pugenud Laagri Lions klubi
president Raivo Kokser), koos
pakikestega,
millest
võis
leida pihutäie magusat ja
kena raamatu, igale eale just
parajasti sobiva.
Kultuurikeskuse laulu-tantsu
tüdrukud etlesid haarava
eeskavaga, millest said osa
võtta ka kutsutud. Lastele
jaotati kõristid ja erivärvilised
rätikud, millega sai kaasa
sahistada ja lehvitada.
Uus üritus puuetega lastele
on kavas korraldada juba
veebruarikuus, siis juba sõbraja vastlapäeva teemadel.

Ääsmäe noortekeskuse sündmusterohke jõulukuu
Sooviks kiita jõulupeo korraldajaid tänavuse jõulupeo eest. Väga tore ja
vahva üritus oli! Tore, et Kiisa pensionärid aktiivsed on ja pühade ajal
ka esinemas käivad. Samuti oli muusika (esineja) väga hea. Kuna laps
väsis üsna ruttu ära, siis päris peo lõppu ei näinudki – aga emotsioon
oli vaatamata sellele pisiasjale hea! Maidla rahvas on tore rahvas ja
kui nüüd on valmis ka suurem peosaal, siis ehk tulevad järgnevad
üritusedki suurejoonelisemad kui kunagi varem! Jään huviga ootama :)
Lisaks kiitus meestele, kes uue peosaali valmimise eest hea seisid –
sageli sõitsin sealt ka hilistel õhtutundidel mööda ja näha oli töömeeste
askeldamist.
Rahulikku lõppevat aastat ja kordaminekuid uuel aastal!
Siim perega
Maidla külast

Jõulud Jõgisool - väikestele
jõuluvana ja kingikott,
suurtele operetilaulu elamus
Egle Kõrvas
Jõgisoo külaelanik

Jõulukuu 19. päevaks oli Jõgisoo seltsimaja rüütanud end
küünalde ning kaunistustega, mis paljuski valminud käsitööja päkapikuhommikute tegemistes.
Suuremad ja väiksemad lapsed ootasid õhinal oma jõulupidu.
Näiteringi esituses peoks valminud “Ahjualused” paelus kõiki,
ühislaulud juhatasid sisse Jõuluvana ja siis muidugi põhiline
- kingitused!!! Sellel aastal tuli Jõulumehel kuulata veidi üle 20
püüdlikult esitatud ettekande.
Sujuvalt kandus pidu üle täiskasvanute poolele. Peale Keila
näiteseltskonna tubli tükki saabusid muusikalist meeleolu looma
Piret Tatar koos tütrega ja Peeter Kaljumäe. Kordamööda ja koos
esitasid nad tuntud jõululaule ning ettekandeid muusikalidest
- operettidest. Peeter Kaljumäe kupleed, estraadikavad ja
vahepalad lõbustasid külarahvast veel kaua. Rahvast paelusid
opereti helisevad viisid niivõrd, et muljeid ja emotsioone jätkus
kauemaks.

Imbi Tigasson
noorsootöötaja
Esimese
hooga
plaanisin
kirjutada
ainult
noortekeskuse jõulupeost, kuid siis
mõtlesin, et tegelikult on terve
detsembrikuu noortekeskuses
olnud väga ilus ja tahaksingi
seda ka teiega jagada.
Ettevalmistused
jõulukuuks algasid tegelikult juba
novembris, kui noorsootöötaja
Ene
juhendamisel
hakati
kunstiringis
meisterdama
erinevaid jõulukaunistusi.
Pidasime läbirääkimisi noortega, et kes oleks nõus jõulupeol
esinema,
otsisime
sobivat
kuupäeva, millal jõulupidu
pidada, sest sellel ajal olid
noored ka muude ettevõtmistega hõivatud ja toimus veel teisigi
erinevaid jõuluüritusi.
Hakkasime
otsima
sobivat
pilti
noortekeskuse poolt
saadetavatele
jõulukaartidele ja pildi valik langes
noorte poolt eelmisel aastal
meisterdatud
jõulupuule.
Kui viimaks saabuski kauaoodatud jõulukuu, kaunistati
ruumid noorte endi poolt, ehiti
jõulukuusk, seintele paigaldati
jõuluvalgustus ja üles riputati
noorte enda jõulukaunistused.
Nagu eelmisel, nii ka sellel
aastal, valmistasid noored koos
ühistöö, milleks sel korral oli
põhjapõtrade
meisterdamine,
sellesse ettevõtmisse oli kaasatud nii suured kui ka väikesed.

LÕBUS: Ääsmäe noored Tony Brük ja Martin Krönström noortekeskuse
jõulupeol jõu- ja ilunumbreid näitamas
Noortekeskus
pidas
oma
jõulupidu
18.
detsembril.
Sellel õhtul esinesid meile
väikeste kavadega kolm gruppi:
näiteringi noored, linetantsuga
tegelevad neiud ning tüdrukud,
kellele meeldib tantsukavasid
koostada.
Lisaks
toimusid
erinevad
seltskonnamängud,
õnneloos ja disko koos erinevate
tantsumängudega.
Teades, et 2009. aasta on
majanduses olnud raske nii
meile kui ka jõuluvanale, siis ei
oodanudki midagi jõuludeks.
Kuid vahel tundub, et kui sa
midagi ei oota, juhtub mõndagi
nii erilist ja meeldivat.
Mõni päev enne jõule astus
meie juurest läbi noortekeskuse
liige ja endine Ääsmäe kooli
õpilane Ando Pedanik, keda

häiris noortekeskuse pooleliolev
laeremont. Koos oma sõpradega
tegid nad selle korda ja kõike
seda vabatahtlikult ja heast
soovist.
Lapsevanem Kristina Metsvaht varustas meid käsitöömaterjaliga, millest valmisid
jõulukaunistused. Kuigi 2010.
aasta võib tulla veelgi raskem,
on antud vallavalitsuse poolt
lubadus, et Ääsmäel ei tohi
noorte huvitegevus kaduda
ja jätkama peaks ka avatud
noortekeskus.
Siinjuures tahakski tänada ja
soovida kõike head ning kaunist
ka
Ääsmäe
noortekeskuse
Exit noortele, kes on meid
vabatahtlikult aidanud pidude
korraldamisel ja toetanud meid
erinevate tegevuste juures.
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Talverõõmud

Talvevõlumaa Laagri Lasteaias
Marek Lobjakas, lapsevanem
Laura ja Normani isa
6. jaanuaril valmisid Laagri Lasteaia territooriumil laste,
vanemate ning kasvatajate ühispingutuse tulemusena vahvad
lumeskulptuurid.
Kuna
ilmataat
oli
eelnevatel
päevadel
taevaluugi korralikult
avatuna hoidnud, siis
lumepuuduse üle kurta
ei saanud. Igal rühmal
oli oma lumehunnik
ning aianurk, kus sai
vabalt ideid ja loovaid
mõtteid realiseerida.
Valmisid toredad ehitised: krokodill, koobas,
tiiger ja mitu liumäge
jääaja mammuti, veel
ühe krokodilli, lustikummuti ja draakoni näol.
Kui skulptuurid olid
valmis
meisterdatud,
siis kasteti need kenasti
veega üle. Öösel andis
pakane enda panuse
kujude tugevdamiseks
ning lapsed said juba järgmisel päeval „lumelinnas“ lustida.
Paljudel tublidel emmedel oli kodust piknikukorvid koos enda
küpsetatud pirukate ja saiakestega kaasa võetud, need kulusid
pärast lumes askeldust marjaks ära. Lasteaia poolt pakuti ka kuuma
teed, mis soojendas nii mõnegi lumelinna ehitaja üles!
Tänud kõigile pisematele ja suurematele, kes üritusest osa võtsid
ja oma panuse sellesse andsid. Erilised tänud ürituse algatajale Laagri Lasteaia juhtkonnale ning firmale Roadservice, kes hoolitses
selle eest, et lumehunnikud kerkisid ja lumeskulptuurid said veega
kaetud.

Suur lume disainimise õhtu
Veskitammi Lasteaias
Marju Niinepuu,
Veskitammi Lasteaia liikumisõpetaja
Juba kaks talve tagasi planeeritud lumelinna ehitus sai tänu
talvetaadi lahkele lumekülvile lõpuks sellel aastal teostatud.
Toredast lumetrallist võtsid meelsasti osa lapsed, lapsevanemad
ja ka rühmaõpetajad. Peamiseks eesmärgiks oligi just lõbus
õhtu lumes, kus saaks ühiselt meisterdada ja lapsed koos
perega tegutseda. Ilmataat oli pakkunud ka täitsa toreda
ilma selleks otstarbeks. Rühmades mõeldi juba aegsasti, mida
huvitavat võiks ehitada ja disainida lastele lustimiseks, juhuks,
kui kellelgi ideedest vajaka jääb. Kuid seda muret ei tekkinud.
Kõik ehitajad olid vägagi ametis kaevamise ja vee tassimisega
ning lumekujud kerkisid kui võluväel.
Ehitised tulid väga toredad - sai valmis mitu liumäge,
kaheksajalg, WC pott, draakon. Mõni rühm kasutas ka värve, et
lumekuju veelgi vahvam välja näeks. Kuni suure sulani saavad
lapsed nüüd tublisti liugu lasta ja ronida.
Suured tänud kõikidele osavõtjatele tubli töö ja
ehitusmeisterlikkuse eest!!!

Elektriraudtee kutsub rongiga suusatama!
Elektriraudtee AS pakub 7. jaanuarist kuni märtsi lõpuni
reisijatele, kel suusad kaasas, võimalust sõita sooduspiletiga.
Suuskadega reisijale maksab sõit elektrirongides ühes tsoonis 11
krooni, kahes tsoonis 13 krooni ning kolmes tsoonis 15 krooni.
Soodsam piletihind ei kehti kiirrongides.
Elektriraudtee soov on pakkuda inimestele soodsamat võimalust
harrastada liikuvat eluviisi ja puhkust vabas looduses. Tallinna
lähiümbrusesse jääb mitmeid suusaradasid, mida on võimalik
külastada elektrirongiga. Aegviidu suunal asuvad Nelijärve,
Kõrvemaa ja Jäneda suusarajad. Lääneliinidel ootavad ees Keila ja
Nõmme suusarajad.
Elektrirongide sõiduplaani leiab aadressilt www.elektriraudtee.ee.
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uue aasta plaanid

Veskitammi Kultuurikeskus aastal 2010
Tiia Soosalu
Veskitammi Kultuurikeskuse
juhataja
Ajad on keerulised, toimetulek
ilma kindla püsiva sissetulekuta lausa ristsõnamõistatus.
Aga ellu tuleb jääda ka kõige
raskemates olukordades!
Veskitammi
Kultuurikeskus
on oma tegevuse alanud
aastal sootuks teisele lainele
pööranud. Vanasõna, et rahvas
nõuab tsirkust ja leiba, on küll
väga õige, aga antud hetkel saab
pidutsemistele mõtelda vaid
harvadel hetkedel.
Kultuurikeskus koos vallavalitsusega ja kultuurikomisjoniga
on jõudnud tõdemusele, et meie
valla rahvale oleks kindlasti
suuremaks toeks, kui
koju
kätte tuleks targemate inimeste
poolt läbiviidud koolitused.
Et
ammutada
elus
edasi
liikumiseks jõudu tarkustest,
mida jagatakse näiteks selle
kohta, kuidas tõsta enesekindlust, kuidas leida ennast
taas tööturult, kuidas tulla
võitjaks - saades läbi paremini
kogu maailmaga, mis praeguseks hetkeks ei ole just kõige
inimsõbralikum…
Uus koolituste sari
Nõnda
liiguvadki
mõtted
selles
suunas,
et
alates
uuest
aastast
käivituks
Veskitammi Kultuurikeskuses

masuvastane
ennetuse
ja
eneseharimise
programm:
Masuurikas.
Loodame,
et
veebruarist
alustaval koolitustesarjal, kus
oma rahva ees loodame näha
tuntud koolituskorüfeed Peep
Vainu, oleks avaakordiks sellele
üritustesarjale, mida loodame
pakkuma hakata vähemalt kord
kvartalis.
Unistuseks oleks, et meie
ette astuksid väga erinevate
valdkondade koolitajad, kelle
toel siis juba ise edasi liikudes
jätkuks jõudu enamaks, kui
passiivselt kodus istuda ja
olukorrale alla vanduda.
Need eneseharimise koolitussarjad ei saa olema vaid
vallapoolt finantseeritavad. Aga
jõukohase omaosalusega saavad muidu ülikallite lektorite
koolitustele kindlasti eelistatult
just Saue valla elanikud.
Alles ka vanad-head
traditsioonid

Lasteklubi Väike Päike nüüd uues kohas
Janne Ojanurm
lasteklubi juht
Lasteklubi Väike Päike on
Laagris tegutsenud juba 6.
aastat. Alustasime 2003. aastal
Pilliroo tänaval. Nüüd oleme
leidnud endale uue kodu.
4. jaanuaril kolisime Valga tn 10,
samuti Laagris. Ka siin on meie
päralt terve maja suure aia ja
mänguplatsiga.
Lasteklubi Väike Päike on
lapsevanemale toetuseks lapse kasvamisel, väikelaste huvitegevuseks ja meeldivaks vaba
aja veetmiseks täiskasvanutele.
Pereklubi pakub hetkel tegevusi
lastele vanuses 1 elukuu kuni 7
eluaastat.
Loovus-, laulu-ja kunstitunde

juhendab Anna-Maria Vaino.
Tiina-Mai Liiv teeb beebide ja
väikelaste võimlemistunde. Ave
Lähker õpetab 3-6 aastaseid
lapsi tantsima.
Väikse Päikse majas on veel
rida tugiteenuseid. Logopeed
Margit Aid tegeleb laste kõne
uuringu ja raviga, samuti aitab
lugemis- ja kirjutamisraskuste
puhul.
Psühholoog-nõustaja
Saale Kibin ootab nii lapsi kui
lapsevanemaid, kes vajavad abi
lapse kodusel kasvatamisel ja
õpetamisel või kellel on mõni
isiklik, pere või tööga seotud
mure. Beebide massaaži, füsioteraapiat ja ealise motoorse
arenguga seotud nõustamist
pakub Juta Lusti.
Lapsevanematele toimub kord
kuus kunstiklubi, kus meister-

Kultuurikeskus ootab uuelgi
aastal taas tibatillukesi beebipäevale,
kooliminejaid
aabitsapeole
ja
keskkoolilõpetajaid vallavanema vastuvõtule.
Ikka üritame vahel ka lauluklubis kokku saada ning 17. aprillil
on meie festival Veskitammi
Lauluratas
2010
taaskord
rahvusvaheline, kuna
sellel
aastal teeme koostööd Tallinna
Ülikooliga ning meie lauluratas
saab
olema
bakalaureuseõppe rahvusvahelise muusikaõpetajate konverentsi üheks
koostisosaks. Sellel aastal on
züriiliikmed Sveitsist, Londonist, Soomest.
Selgi korral üritame ettevõtmise
interneti vahendusel reaalajas
üle Eesti kodudesse kätte
tuua. Ei võta ju meie saal kõiki
pealtvaatajaid vastu, aga www.
kullaauk.ee kaudu on üritus
kõikidele soovijaile kättesaadav!
Veskitammi
Kultuurikeskus
soovib kõigile maja külastajaile
kaunist uut aastat, toredaid
ettevõtmisi ning jätkuvat soovi
koos midagi ilusat korda saata.
Selleks me oleme, et kõiki teie
soove arvesse võttes ühiseid
tegevusi ellu rakendada – tulge
majja ka oma isiklikke pidusid
pidama
ja
koosolekuidkonverentse läbi viima!
Informatsiooni majas toimuvast
leiate aga meie koduleheküljelt
www.veskitammi.ee.
datakse erinevates tehnikates
põnevaid asju. Samuti korraldame erinevaid loenguid ja
vestlusringe vajalikel teemadel
iga kuu. Beebiootel naistele on
iga nädal võimlemistunnid
Renaata juhendamisel. Lisaks
toimuvad põnevad üritused
perele aastaringselt.
Meie juures saab pidada
laste sünnipäevi. Siis on
teie päralt terve maja ja aed.
Tegevust jätkub kõigile. Külla
võib kutsuda ka peojuhi või
näomaalingute tegija. Avatud
uste päevade raames toimub
mitmeid üritusi, mis on kõigile
tasuta.
Veebruaris
toimub
Beebi perepäev 1-6 kuustele
beebidele.
Täpsemat infot kuupäevade
ja kõigi meie tegemiste kohta
vaata
www.lasteklubi.ee
või küsi telefonil 679 6616.
Ootame teid külla!

Aitamaks vähekindlustatud perede lastel sisukalt vaba aega täita, pakub vibuklubi Sagittarius
koostöös Saue Vallavalitsusega projekti „Välk“ raames võimalust
tegeleda vibuspordiga ja tekitada lastes sportimisharjumus kogu eluks.
MTÜ Sagittriuse treeningutel on lastel võimalik õppida laskma nii sport- kui traditsioonilisi vibusid
ning oma oskuste võrdlemiseks osaleda võistlustel nii platsil kui ka maastikul.
„Välk“on plaanitud kaheaastase projektina ning seda on asunud toetama Julianus Inkasso.
Julianus tasub 2010. aastal 10 lapse ja 2011. aastal 20 lapse treeningute eest. Treeninguid viivad läbi
treenerid Kristin Nestor-Alviste (sport- ja vaistuvibu) ja Anu Uusmaa (vaistu- ja pikkvibu),
kes ootavad Saue Gümnaasiumi maneeži lapsi alates 10ndast eluaastast.
Projektis osalemiseks palume täita Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee asuv vorm.
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KUHU MINNA, mida teha?

“Kuidas uue aasta lubadused ellu viia?”
-koolituskorüfee Peep Vain annab nõu
Koduvald
1. veebruaril Veskitammi
Kultuurikeskuses toimuval
koolitusõhtul annab tuntud
motiveerija suuniseid, kuidas aasta alguse lubadused
12 kuu pärast õnnelikult tehtuks kuulutada.
Peep Vain on mees, kes on
ennast lummatult kuulama
pannud terve Saku Suurhalli
täie rahvast, üllitanud mõne
aasta eest raamatu „Kõige
tähtsam
küsimus“,
mis
figureerib tänagi veel müügi
edetabelites
ja
muutnud
väidetavalt paljude inimeste
elukäike.
Inspireeriv
ja
eneseusku
süstiv saab kindlasti olema
ka
kolmetunnine
loeng
Veskitammi Kultuurikeskuses. „Püüame nende uue aasta
lubadustega
süstemaatilisemalt tegeleda, et saaks läbi
ja selgeks mõeldud oma
tähtsamad tahtmised ning
motivatsiooni teemad,“ tutvustab Vain koolituse sisu.
Ettevalmistamiseks
kolm küsimust
Et koolituselt viimast võtta
ja innustava stardipauguga
omaenda lubadusi ja unistusi
realiseerima hakata, on Vainu
sõnul kasulik endale esitada
kolm tähtsat küsimust:
1. Kas oled endale korralikult
selgeks teinud, mida tahad/
pead sel aastal kindlasti ära
tegema, milliseid tulemusi
SAAVUTAMA?
See küsimus viitab korraliku
tegevusplaani koostamisele.
Kui eesmärk on selge, aga
plaan puudu või vilets, siis
jääb puudu tegutsemisest, mis

Kommenteerib
vallavanem Andres Laisk:
Saue Vallavalitsus otsustas
toetada Veskitammi
Kultuurikeskuse algatust
aidata pimedal talveajal ja
jätkuva majandussurutise
tingimustes inimestel
säilitada positiivset
mõtlemist. Kui raha
on vähe, tuleb inimesi
toetada ka muul viisil.
Piltlikult öeldes- soovime
pakkuda inimestele abiks
õnge ja tuletada neile
meelde kalapüügioskused.
Käivitatavast loengusarjast
“Masuurikas”, mille
avalöögi annab Peep Vain,
on meie inimestel on
võimalik ammutada uusi
mõtteid ja avastada endas
avastamata oskusi ja
väärtusi.
omakorda on hädavajalik, et
soovitud tulemus reaalselt
kätte tuleks.
2. Kas oled korralikult läbi
mõtelnud, mida (ja millal
ja kuidas) pead iga tähtsa
tulemuse
saavutamiseks
TEGEMA?
See küsimus viitab oma aja
oskuslikumalt planeerimisele
ning oma teatud sisemiste
pidurite avastamisele ning
nende kõrvaldamisele.
3. Kas oled targalt teadvustanud ka seda, milliste
praeguste teiste tegevuste
ARVELT need uued pingutused ja tegevused tulevad?
Kui ei hinda oma praegust
ajakasutust realistlikult ning
ei teadvusta, et uute eesmärkide ja lubaduste ellu viimiseks
pean praeguses ajakasutuses

midagi muutma ja millestki
loobuma, siis kipuvad asjad
tavaelus ikka vanamoodi
minema. Kui ma sellest aru
ei saa, kuidas ja milliseid
vajadusi mu senine käitumine
rahuldab (nii, et ma sellest
võib-olla arugi ei saa) ning
kuidas samu vajadusi teisiti
rahuldada, siis kipuvad ka
parimad algatused sumbuma
ja kukume vanasse rutiini
tagasi.
Lubadus hakkan trennis käima
Vain toob oma jutu illustreerimiseks ka näite:
mõni lubab aasta alguses
hakata oma tervise eest
paremat hoolt kandma ja
(senisest
rohkem)
trennis
käima. Et see õnnestuks, on
vaja endaga läbi rääkida mitu
asja. Kui tihti? Kas hommikul
või õhtul? Mis on peamine
põhjus, miks seda teha? Kas
see on piisavalt tugev motiiv?
Millised senised tegevused
võin kerge südamega ära jätta
nii, et elukvaliteet ja tähtsad
suhted ei kannata?
Kokkuvõtteks ütleb Vain, et
tulemusi, elukvaliteeti ning
endaga rahulolu suurendada,
tuleb oma eesmärgid selgelt
läbi mõelda, teha korralik
plaan nende saavutamiseks.
Tuvastada ning eemaldada
sisemised ja välimised pidurid,
mis tegutsemist takistada
võivad ning teha oma mõte
teoks.
“Lihtne jutt, aga just nii
õnnestub ehk 2010. aastal
paremini kui möödunud aastatel oma uusaastalubadusi
täita ning tähtsaid tulemusi
reaalsuseks muuta,” on Vain
optimistlik.

Harrastusfotograaf Alari Kivisaar: “Loodus
pakub pildistamiseks lõpmatult materjali”
Koduvald
Tuntud telenäo ja raadiohääle
Alari
Kivisaare
loodusfotode
näitus-müük
on külastajatele Veskitammi
Kultuurikeskuses kaemiseks
alates 25. jaanuarist.
Alari Kivisaar on fotograafiamaailma sukeldudes peamise
fookuse suunanud loodusele.
Tema loomingust leiab meeleolukaid maastikupilte, sekka
taimeilu
ja
linnurahvast,
talletamishetki on püütud
nii kodusel maarjamaal kui
väljapoolgi.
Miks just loodus?
Mehe enda sõnul võlub teda
asja juures see, et loodus pakub

pildistamiseks
lõpmatuseni
erinevat materjali. “Ja mulle
lihtsalt meeldib loodus kõige

üldisemas mõttes. Seal saab
ennast igapäevamuredest välja
lülitada. Klassikaline akude
laadimine,” selgitab Kivisaar.
Hea pildi nimel on ta ka magamata öid mööda saatnud, aga
päris hulluks mees enda sõnul
sellega läinud pole. Olevat
liiga mugav inimene, et käreda
pakasega magamiskotis lageda taeva all hommikut oodata.
Ja metsas olla pimedas natuke
kõhe ka ikka.
Fotokunstnikuks
Kivisaar
ennast ei pea. “Mina olen
siiski
tõsine
harrastaja.
Kunstnikutöö teeb minu eest
loodus ära. Minul on ehk üle
keskmise silma ja oskusi see
kunstiteos pildiks vormistada,”
jääb
mees
tagasihoidlikuks.

tule tantsima!

26.-28. veebruar toimub Vanamõisa seltsimajas
tantsustiile tutvustav lühilaager algajatele.
showtants/ mustlastants/ klassika (ballett)/ modern/
latiino/ jumpstyle/ meigikoolitus/ lavapsühholoogia
oodatud on kõik huvilised
lapsed alates 4a flamenco ja ballett
laagri hind: 600.- /lapsed 200.- /1 tantsustiil 350.osalemiseks vajalik eelregistreerimine
lisainfo www.vanamoisa.ee
info ja registreerimine: info@desire.ee
56906724 / 56221022

Jõgisoo küla noored naudivad talvemõnu
31. jaanuaril 2010
Tule Sinagi koos õe-venna, ema-isaga!
4-liikmeliste võistkondade eelregistreerimine
hiljemalt 28.01
Kohtume Jõgisoo Vabaajakeskuses kell 13.00
Võistkonnal kaasa võtta suusad ja kelk!
Kui lumi kokku hakkab, teeme lumememmede võistluse.
Vajalikud vahendid (porgand, söed, luud jne) endal kaasa võtta!
Osalustasu võistkonnale on 50.-, info 526 5779 Marge Rootalu
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Ostan vanu
autoakusid

OÜ Sinitiivik

Teostan

Teostame koduvaipade
(ka kaltsuvaibad) ja pehme
mööbli puhastust.

fekaalivedu

Tasuta transport
uksest ukseni.

telefon: 56176024

Uued ja kvaliteetsed
Mitsubishi soojuspumbad
koos paigaldusega.

Hind kokkuleppel
PMS 376

PMS 376

Liisi soojuspump koju juba
3000 kr sissemaksuga!
Garantii 2a
PMS 376

PMS 376

Telefon 533 22288

Tel: 564 83222;
www.homeair.ee

info telefonil 55 917 562

KOOS HOIAME KULUSID
KOKKU
Raamatupidamisteenused,
konsultatsioonid, aastaaruannete
koostamine,
äriplaanide koostamine,
audiitorteenused.
Saue valla ettevõtetele
hinnasoodustused
501 8228, www.naudit.ee

AUTODE TEHNILINE
ÜLEVAATUS
E 9.00 - 17.00
T 9.00 - 17.00
K 9.00 - 20.00
N 9.00 - 17.00
R 9.00 - 20.00
L 9.00 - 12.00
Vae 3, Laagri, tel. 679 1535




Autode remont
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858
Tel./faks 679 6860

Saue Gümnaasium pakub võimalust
haridustee jätkamiseks
Saue Gümnaasiumis alustab 2010/2011.õ.-a. septembrist
tegevust õhtu-ja kaugõppeosakond. Pakume võimalust
jätkata õpinguid põhikooli ja gümnaasiumi klassides
Vajadusel on võimalik valida ka üksikuid ainekursusi millel
soovitakse osaleda.



Saue Gümnaasiumi õhtu-ja kaugõppeosakonda
vastuvõtmisel esitatavad dokumendid:





8 – 9 klass
•
passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
•
väljavõte õpilasraamatust
•
klassitunnistus
•
avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on
alaealine)
•
2 fotot 3x4 cm
Põhikooli võetakse õppima alates 17 eluaastast.

Väikeehitus- ja remonditööd
Kaminad, pliidid, ahjud ja nende
remont
Kanalisatsiooni- ja elektritööd
Kõik keevitustööd
Sõiduautode keevitus, plekitööd ja
värvimine, plaststangede remont
Gabrijoletsõidukite katuste
õmblemine
Imesepistused - teie ideede
teostamine
Aatemees OÜ
Tel. 50 74 924
Tel. 50 11 573

10 klass
•
passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
•
põhikooli lõputunnistus
•
avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on
alaealine)
•
2 fotot 3x4 cm
11 – 12 klass
•
põhikooli lõputunnistus
•
väljavõte õpilasraamatust
•
eelmise klassitunnistus/gümnaasiumi
õpinguraamat või kutseõppeasutuse tunnistus koos
akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud läbitud üldainete
kursuste nimetused, nende maht ja hinded
•
passi/ID kaardi koopia (tehakse kohapeal)
•
avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on
alaealine)
•
2 fotot 3x4 cm

Arhitektuuribüroo
KOLMAS TEE PROJEKT OÜ
Arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine
Ümber- ja juurdeehitusprojektid
Hoonete kasutusloa
projektdokumentatsioon
Konsultatsioonid

Vastuvõtu aluseks on eelneva õppekava läbimise
hindamine. Perekonnanime muutmisel esitada
abielutunnistuse koopia.
Registreerimine mailiaadressil: sekretar@saue.edu.ee
Täpne informatsioon telef. 6596070; 6709234.

kontakt: 58 239 391
e-post: mihkel@kolmastee.ee
www.kolmastee.edicypages.com

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

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

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

4200
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

