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MA SIIN MÕTLESIN,
ET LUMEKORISTAMISEKS
VÕIKS SELJAD
KOKKU LÜÜA!?

tasuta

VÄGA HEA
MÕTE! MA JUST
TÕMBASIN
LUMELÜKKAMISE
KULUSID 15,6466
KORDA
VÄIKSEMAKS...

Monika, Scarlett, ...
kenade naisenimedega
lumetsüklonid tõid
külma talve ja suured
lumetõrjekulud

Talve haripunkt on käes. Kuidas Saue vallas
Eestimaad tabanud tuiskude ja lumeuputustega
hakkama on saadud ja milliseid tähelepanekuid
seoses operatiivse kommunikatsiooni ja lumelükkajate töö hõlbustamisega peaks meeles hoidma?
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33 liitrit verd annetanu:
“Doonorlus on isiklik asi.
Nagu usk või religioon...”

Hea Saue valla elanik,
Vaadates tagasi selja taha jäänud 2010. aastale, tuleb
meelde väga lumine talv ja ilus soe suvi. Aga meenub ka
suur tööpuudus aasta esimesel poolel ning raskused ja
ebakindus, mis paljusid peresid tabas.
Rääkides volikogu tööst, siis on heameel, et 2010. aastaks
suutis volikogu vastu võtta konservatiivse eelarve,
mis jättis võimalusi tulevikuinvesteeringuteks, aga ka
igapäevasteks valla ees seisvate kohustuste täitmiseks.
Aasta lõppedes võime tõdeda, et suutsime ettetulevate
probleemidega toime tulla.
Alanud 2011. aastalt loodame, et uus eelarve saab täidetud
ja positiivselt ületatud, saavad valmis Nõlvaku lasteaed,
Hüüru ja Alliku külade vee- ja kanalisatsioonitrassid,
Laagri-Saue kergliiklustee jne. Loodame, et käesoleval
aastal ületab vallakodanike arv 10 000 piiri ja et
paranemismärke näitav majandus meie kõikide heaolu
suurendab.
Saue vald on ikka jätkusuutlik, me suudame täita
omavalitsuse põhifunktsioone, keegi ei ole jäänud
tähelepanuta. Me arvestame kõikidega ja oleme
püüdnud ja püüame ka edaspidi lahendada inimeste
neid probleeme, mis on valla pädevuses. Muidugi,
kui inimesel on mure, siis on see tema vaatepunktist
kõige olulisem, kuid volikogu esimehena pean tähtsaks

pidama seda, et vald tervikuna toimiks süsteemselt. Ja
on rõõm tõdeda, et toimib.
Lisaks volikogu esimehe rollile olen tegelikult lihtne
mees, vahel ehk karune ja karm, ega oska suuri sõnu
seada. Ometi tahaksin lihtsalt inimeselt inimesele
anda uude aastasse kaasa ühe soovi.
Proovime olla hoolivamad. Et iga päev leiaksime põhjuse
tunnustada neid, kes meie kõrval. Rasketel aegadel on
just see isiklik tugivõrgustik - pere, sõbrad, töökaaslasedki oluline ja väärtuslik. Öelda hästi, näidata toetust.
Iga päev.
Veel enamgi. Meenub ühe sõbra uue aasta lubadus - igal
õhtul leida ka ise oma päevast just see tegu või mõte,
mille eest iseennast kiita, seik või emotsioon, mille eest
tänulik olla. Olgu see kuitahes pisike ja tühine. Kui see
kõik kusagile veel kirjagi panna ja aeg ajalt üle lugeda,
eriti siis, kui elu tundub olevat päris puntrasse jooksnud,
saab sellest ehk jõudu.
Hooligem siis iseendast ja teineteisest! Seda vallavalitsus
ja volikogu ära teha ei saa. Meie püüame asjad joonel
hoida suurtes- vallaülestes asjades, väiksemal tasandil
peame kõik koos panustama.

Jaanuarikuu persoonilugu teeb sügava kummarduse inimestele, kes ei pea paljuks ühiskonna
üldiseks hüvanguks veredoonorlusega tegeleda.
Saue valla esidoonor Aivar Hunt räägib, miks on
vereloovutamine oluline.
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Uus moodne kalatööstus
Hüürus vaatab nii
maailmaturu kui
kodumaise ostja suunas

Rein Riga, volikogu esimees

Kõikidele vallaelanikele
tegusat ja rõõmurohket
2011. aastat!

Hüürus avas Eesti üks suuremaid kalanduse
valdkonna tegijaid M.V. Wool oma uusarenduse 4500 m2-l laiuva tootmiskompleksi. Ühe mehe
peas kümme aastat tiksunud unistus sai lõpuks
reaalsuseks.
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Võeti vastu Saue valla 2010. aasta lisaeelarve
Toimus Saue valla 2011. aasta eelarve 2. lugemine ja
vastuvõtmine
Muudeti Saue valla maamaksu määra
Kinnitati Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku
kultuuri- spordi- noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse
eraldamise tingimused ja kord
Võeti vastu Saue valla sportlaste toetamise kord
Kinnitati Ääsmäe Põhikooli põhimäärus
Otsustati Kuuse 29a hoone üürile andmine ja määrati
avaliku enampakkumise komisjoni koosseis
Anti nõusolek riigihanke korraldamiseks (kruus- ja
mustkattega teede hooldustööd)
Muudeti Saue Vallavolikogu 27. mai 2010 otsust nr 040
„Saue valla osalemine Euroopa Liidu „Elukeskkonna
arendamise
rakenduskava”
prioriteetse
suuna
“Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng”
meetmes “Linnaliste piirkondade arendamine”
Algatati Ääsmäe küla Kopli 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine
Muudeti katastriüksuste Laisa ja Teeristi sihtotstarbed
Otsustati taotleda maid munitsipaalomandisse
Otsustati ühe vallavalitsuse liikme vabastamine ja
kinnitati uus vallavalitsuse liige

Uus Toetus

Sportlased saavad uuest
aastast vallalt toetust küsida
Koduvald
Uus volikogu määrus võimaldab Saue valla tublidel
sportlastel taotleda kord aastas tegevustoetust kuni 1600
eurot ja eduka esinemise eest tiitlivõitlustel preemiat kuni
1000 eurot.
Tegemist on täiesti uue korraga, mille eesmärgiks on reguleerida vallaeelarvest makstavate toetuste ja preemiate maksmist
kohalikele sportlastele. Tõsi küll, toetuse saamise õigus tekib
juhul, kui sportlasel oma senise tegevusega juba teatud tase
saavutatud.
Kes saavad toetust?
Oluliseks eeltingimuseks on taotleja ametlik elanikustaatus
Saue vallas, täpsemalt antakse toetust sportlasele, kelle
elukohaks rahvastikuregistri andmetel eelmise aasta
31. detsembri seisuga on Saue vald.
Lisaks hõlmab uus kord kolme kategooriat, mille tingimustele toetuse taotleja peab vastama.
• Andeka sportlase toetus - kuni 1600 eurot aastas
eelduseks on kuuluvus oma ala esinduskoondisse või
liikmestaatus olümpiakomitee mõnes alaliidus (mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast). Andekas sportlane on
saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel
(kus on osalejaid vähemalt viis) kahe viimase aasta jooksul
1.-3. koha
• Olümpiakandidaadi toetus - kuni 1600 eurot aastas
sportlasele, kes on Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud
olümpiakandidaadiks
• Eduka tulemuse preemia - kuni 1000 eurot
sportlase eduka esinemise eest maailma ja Euroopa
tiitlivõistlustel
Mida peab toetuse taotlemiseks tegema?
Toetust ja preemiat võib taotleda nii sportlane ise (alaealise puhul tema seadusjärgne esindaja) või ka spordiorganisatsioon,
kus tegutsetakse. Taotlemiseks tuleb esitada vormikohane
avaldus (kättesaadav www.sauevald.ee). Uus kord ei kehtesta
vanuselisi piiranguid, toetuse saamise õigus on nii lastel,
noortel kui täiskasvanutel.
Kogu vallaeelarve kontekstis on sportlastele jaotatav summa
2011. aastal 6400 eurot ehk 5% kultuurivaldkonna vabast
eelarvejäägist.

Eelarve

2011. aasta vallaeelarve:
tulubaas kasvab tasapisi
Koduvald
Selleks korraks on eelarve
jälle vastu võetud. Eelarve
koostamine on olnud raske
ja pingeline ja mis seal salata
– üksjagu ka närviline. Eelarve
arutelud on olnud vaevalised,
sest eks iga kroon eelarves on
väga kallis. Kuid jätkuma peab
ju raha kõigile ja seda õiglaselt!
2011. aasta eelarve on vallavanem Andres Laisk´i sõnul
investeeringute aasta. Vallavanem sõnas: „Eelkõige oleme seadnud eesmärgiks hoida
jooksvad tulud ja kulud tasakaalus ning teostada võimalikult
palju investeeringuid. Seejuures
on 2011. aastal investeeringute
maht veel eriti suur, kuna
2011. aastal tehakse ka palju
investeeringuid,
mis
jäid
erinevatel
põhjustel
2010.
aastal tegemata. Olime mitme
projekti puhul valesti hinnanud oma stardipositsiooni.
Projekteerimine ja maade omandamine on võtnud kavandatust
rohkem aega nii Nõlvaku Lasteaia, tsentraalse vee- ja kanalisatsiooni ehituse kui ka LaagriPadula-Saue
kergliiklustee
puhul. Samuti ei ole finantseerimisotsused eurorahade saamiseks tulnud plaanipäraselt
ja lükkunud meist sõltumatult
edasi. Möödunud aastal kulus
tähtsamate projektide puhul
palju tööd suuresti lähtekoha
nihutamiseks sinna, kus ma
arvasin seda olevat vallavanemaks saades,” ütles Laisk.
Eelarve tulud suurenevad
Saue valla 2011. aasta eelarve
tulude maht on 8 mln eurot,
seda on 7% rohkem, kui 2010.
aastal. Eelarve tulud suurenevad
prognoosi järgi 2009. aasta
tasemele. Eelarve tulude kasvu
põhjuseks on eelkõige prognoosi
paranemine üksikisiku tulumaksu laekumise osas.
2011. aastal on planeeritud tulusid üksikisiku tulumaksu laekumisest 6,07 mln eurot, võrdluseks
olgu toodud, et 2010. aastal laekus
tulumaksu ligikaudselt summas
5,82 mln eurot. Eelarve tulubaasi
aitab 2011. aastal kasvatada ja
mitmekesistada ka maamaks.
Seoses maamaksu baasmäära
tõstmisega loodetakse 2011.
aastal eelarvesse lisavahendeid
juurde 81,8 tuhat eurot, eelkõige
on kavas selle summa võrra
suurendada teehoolduse ja –
investeeringute mahtu.
Valla
finantsisti
Margus
Randma sõnul saab tulude mahu
suurenemist pidada esimeseks
märgiks majandussurutise vaiksest taandumisest. Seda kinnitab
ka töötuse määra alanemine Saue
valla tööealiste elanike hulgas.

Saue valla 2011. aasta investeeringud - kokku 1,75 mln eurot
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Saue 2011. aasta vallaeelarve tulud ja kulud

Tulud
s.h tulumaks
Kulud
Valitsussektori kulud
Avalik korra kulud
Majandustegevuse kulud
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Kultuuri-, spordi- ja vabaaja
kulud
Haridus
Sotsiaalne kaitse

Jooksvad kulud ei ületa
jooksvaid tulusid
2011. aasta eelarves on jooksvate
kulude suurenemisest hoolimata
suudetud hoida eelarvetasakaalu.
Jooksvad kulud ei ületa tulusid,
seega saab öelda, et eelarve on
koostatud konservatiivselt.
Saue valla 2011. aasta eelarve kulude maht on 9,66 miljonit eurot.
2011. aastal suurenevad eelarve
kogukulud üle 1,34 miljoni euro,
mis protsentuaalselt on enam kui
16%. Kasv on tingitud tavapärasest suurematest investeeringutest, mida planeeritakse 2011.
aastal ellu viia. Eelarve näeb ette
investeeringute tegemist 1,75
miljoni euro ulatuses.
Investeeringuid
jagub
nii
teede ja tänavate korrashoidu,
heitveekäitlusesse,
mänguväljakute,
spordiplatside
ja
liikumisradade
ehitamiseks
ning
tänavavalgustusele,
lasteaedadele ja teistele valdkondadele. Investeeringuid teostatakse suures osas Euroopa
Liidu
programmidest,
kus
vallal tuleb tasuda omaosalus.
Seega võib öelda, et loodetav
tegelike investeeringute maht
on vähemalt kaks korda suurem.
Investeeringute omaosalus tasutakse kogutud reservide arvelt.
Kulusid kasvatavad määrused
2011. aasta kulusid mõjutavad
oluliselt kaks uut 2011. aastal
jõustuvat määrust. Need on „Saue
valla
mittetulundusühingute,
sihtasutuste
ja
seltsingute
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poolt läbiviidava piirkondliku
kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja
vabaajategevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ ning
„Erakooli, koolieelse eralasteaia
ja lapsehoiuteenuse toetamise
kord.“
Neist
esimene
puudutab
eelkõige Saue valla vabaaja- ja
kultuuritegevust. „Selle valdkonna finantseerimine hakkab
edaspidi toimuma selgematel ja
üheselt arusaadavamatel alustel,“
märkis vallavanem Andres Laisk.
Fikseeritakse ära maksimaalne
summa protsendina tulumaksu
laekumise prognoosist, mis on
võimalik selles valdkonnas igaaastaselt kasutada.
Teine 2011. aastal jõustuv määrus
- „Erakooli, koolieelse eralasteaia
ja lapsehoiuteenuse toetamise
kord“ mõjutab oluliselt haridusja sotsiaalvaldkonna eelarvekirjeid. Eelarve haridusevaldkond
saab 2011. aastal vahendeid
juurde 9,9%, kasvu tingib eelkõige
suurem kulu lapsehoiuteenustele.
Uuest aastast võib eralasteaias
käiva lapse toetuseks küsida kuni
211 eurot senise 128 asemel,
eeldusel, et lapse mõlemad vanemad olid aastavahetuse seisuga
(ning loomulikult ka taotlemise
hetkel) Saue valla elanikud.
Sotsiaalvaldkonna kulude kasv
on tingitud suuresti sünnitoetuste ja lapsehoiutoetuste jätkuvast
kasvust. “Lapsi tuleb ikka juurde,
sellepärast. 2010. aastal sündis
Saue vallas 149 last - 66 poissi ja
83 tüdrukut,” ütles vallavanem.
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Maamaksu muudatused suurendavad
piirkonna ettevõtete rolli valla arengus

Koduvald

SAKU vald

Volikogus vastuvõetud määrus tõstis üldise maamaksu
määra seniselt 1,1 protsendilt
2-ni. Samas sätestati erisused
põllumajandus- ja elamumaa
ning ärimaa maksumäära
osas. Muudatusest loodetakse saada 2011. aasta
vallaeelarvesse
lisatulu
ca 80 000 eurot.

Üldine määr 1,9% ja haritav maa ja looduslik rohumaa 1,1%

SAUE linn

0,7% kõikidele sihtotstarvetele

KIILI vald

Üldine määr 2,5% ja haritav maa ja looduslik rohumaa 2,0%

TALLINN

Üldine määr 1,5 %

KERNU vald

Üldine määr 2,5%, haritav maa ja looduslik rohumaa 1 %

KOHILA vald

Üldine määr 2,4%, haritav maa ja looduslik rohumaa 1,7 %

RAE vald

Üldine määr 1,0%, haritav maa ja looduslik rohumaa 1,0 %, äri- ja tootmismaa 1,5

MAARDU linn

Üldine määr 2,5%, haritav maa ja loodus-

lik rohumaa 0,1 %
Uue korra kohaselt on üldiseks
SAUE vald
Üldine määr 2,0%, haritav maa ja loodusmaamaksumääraks Saue vallik rohumaa 0,5 %
las 2% maa maksustamishinnast aastas.
Erandiks on elamumaa (kor- VÕRDLUS NAABRITEGA: isegi peale muudatuse vastuvõtmist on Saue
ruselamumaa, õuemaa) mille vald jätkuvalt üks madalama elamumaa maamaksumääraga vald piirkonnas.
maamaksumäär jäi senise
1,1%
protsendi
tasemele.
P õ l l u m a j a n d u s s a a d u s t e Kommenteerib vallavanem Andres Laisk:
tootmiseks kasutusel oleva Maamaksu määrade muutmise puhul on tegemist otsusega, mille
haritava maa ja loodusliku puhul väga suur osa poolthäältest tulid volikogu liikmetelt, kelle
rohumaa maamaksumääraks jaoks see oli otseses vastuolus isiklike majanduslike huvidega, aga
jäi
samuti
senine
0,5%, jätkus riigimehelikkust selle sõna kõige paremas mõttes. Selle
maksutõus kinnitati ärimaale otsuse tulemusena suureneb eelkõige vallas tegutsevate ettevõtete
maamaksumääraks on 2,5% panus valla arengusse. See omakorda annab neile põhjuse ka
maa
maksustamishinnast vallalt rohkem tahta.
aastas.
Loodan, et see on samm vastastikuste suhete positiivse arengu
Üldine maamaksumäär 2% suunas, mis soodustab koostööd ja konstruktiivset dialoogi ning
kehtib kõikidele ülejäänud ettevõtted teadvustavad enam oma tegevuse seotust kohaliku
sihtotstarbega
kinnistutele kogukonnaga.
(tootmis-, transpordi-, metsamaa jne).

Maksutõusu motiveeritus
Maamaksu määra tõstmise
põhjenduseks
on
asjaolu,
et Saue vallas on maa maksustamise baashind võrreldes
naabervaldadega olnud ajalooliselt madal. “Samas on
maa tarbimisväärtus äri- ja
tootmisettevõtetele Saue valla
teatud
piirkondades
tänu
heale infrastruktuurile isegi
kõrgem. Maamaks peaks seda
väärtust kajastama,” põhjendab maksutõusu määruse
seletuskiri.
Samuti tuuakse seletuskirjas
selgitusena ära asjaolu, et Saue
valla Pärnu maantee äärne
piirkond on kiiresti arenemas
äri- ja tootmismaade sektoriks.
Seletuskirjas
leitakse,
et
vallas tegutsevad äri- ja
tootmisettevõtted tervikuna
panustavad valla eelarvesse
tagasihoidlikult. Suurim panus antakse läbi töökohtade
loomise, samas ei ole mingit
garantiid, et suuremahulistes
tootmisja äriettevõtetes
üldse kasutatakse kohalikku
tööjõudu. Erandi moodustavad
põllumajandussektori
ettevõtted, mis on piirkondades
olulised tööandjad.

Tulubaasi on vaja suurendada
Seaduses ette nähtud võimalused oma tulubaasi muuta on
valla jaoks suhteliselt piiratud.
Samal ajal on seoses elanike
arvu kasvu ja piirkonna arenguga
suurenenud
taristu
investeeringute vajadus. Ka
nõuavad
viimaste
aastate
talveolud tunduvalt suuremaid
teehoolduskulusid.
Eelarvet tervikuna pingestavad
majandusolukorrast
tingitud
toimetulekuraskused, mistõttu
on tõusnud jooksvad kulud
sotsiaaltoetustele.
“Tulubaasi mitmekesistamise
võimalusi
analüüsides
on
hinnatud ka müügimaksu
kehtestamist valla territooriumil ning teiste kohalike maksude
potentsiaali
(näiteks
automaks, parkimistasu).
Asutud on seisukohale, et maa,
mis on kasutusel intensiivse
tootmisressursina, on hetkel
ainuke arvestatav tuluallikas
tulumaksu kõrval, vähemalt
seni, kuni omavalitsuste eelarvesse ei laeku muud tulu
ettevõtlusest,” selgitas Laisk.
Uued maamaksumäärad jõustusid 1. jaanuarist 2011.

Kultuuri- ja seltsielu rahastamiseks uus mudel
Koduvald
Seni kehtinud üksiktaotluste
keskne
kultuurivaldkonna
finantseerimise
mudel
asendub tõmbekeskuste ja
potentsiaalsete teenust tarbivate isikute arvu arvestava
süsteemiga.
Käesoleva ajani on rahastamine
toimunud isevooluliselt, lähtudes eelkõige piirkonna elanike
aktiivsusest omavalitsuselt raha
taotlemisel.
Finantseerimismudel on olnud
piirkonniti erinev.
Vanamõisa, Maidla ja Hüüru
keskustes pakutakse avalikke
teenuseid vallale kuuluva kinnisvara baasil, finantseerides
MTÜ vormis tegutsevate külakeskuste tegevust. Ääsmäel
on
rahastatud
sihtasutuse
tegevust, mis tegutseb Ääsmäe
kooli ruumides ja mille tegevus
on eelkõige suunatud noortekeskuse käigus hoidmisele.
Jõgisool
on
finantseeritud
kohaliku MTÜ, kellele kuulub
ajalooline Jõgisoo Haridusseltsi
hoone, tegevust. Teistes külades
vallale kuuluv kinnisvara hetkel
puudub, tegevusi on rahastatud
vastavalt taotlustele.
Uus süsteem võimaldab tagada
piirkondade
finantseerimise
süsteemselt - tõmbekeskuste

põhiselt, arengukavast lähtuvalt
ja võrdse kohtlemise printsiipi
silmas pidades.
Fikseeritud protsent eelarvest
Seltsielu ja kultuuri edendamise
finantseerimiseks eraldatavad
eelarvevahendid on uue korra
kohaselt sätestatud maksimummääraga, mis on 5% kogu
eelarvest.
2011. aastal on nimetatud määr
eelarve menetlemise käigus
kehtestatud volikogu poolt 4%,
ehk 243 tuhat eurot.
Sellest summast kaetakse:
• seltsimajade ja kultuurikeskuste jooksvad ülalpidamiskulud;
• esmatasandi
tõmbekeskustes
(Laagri-Alliku,
Vanamõisa,
Hüüru
ja
Ääsmäe) ka kultuuritöötaja
personalikulud;
• ülevallaliste ürituste korraldamise kulud;
• fikseeritud eraldised sh
külatasandile;
• üldine
reserveraldis
(min 1% kogu määrusega
reguleeritud kultuurivaldkonna eelarvest).
Ülejäänud summa jaotatakse
omakorda pooleks:
• 50% jaotatakse esimese ja
teise tasandi tõmbekeskuse
vahel (Vanamõisa, Hüüru,

•
•

Ääsmäe,
Laagri-Alliku,
Jõgisoo, Tuula, Maidla,
Valingu, Vatsla, Kiia) proportsionaalselt
vastavalt
elanike arvule (lähtuvalt
rahvastikuregistri
andmetest).
Teine 50% jaguneb tõmbekeskuste vahel võrdselt.
Ülejäänud külad (Pällu,
Koppelmaa, Püha, Tagametsa, Pärinurme, Aila)
saavad sõltumatult elanike
arvust aastas tegevustoetust kuni 960 eurot.

Raha jagatakse tõmbekeskuste, mitte üksikute
ühingute põhiselt
Tegevustoetuste
jaotamine
saab toimuma läbi tõmbekeskuse huve esindava ühe
organisatsiooni.
“Soov
on
koondada võimalikult palju
kogukonna erinevad vanusegruppe ja erinevate huvidega
isikuid ühe „katuse“ alla.
Lähtutud on eeldusest, et koha
peal teatakse kõige paremini,
millised on piirkonna tegelikud
vajadused,” selgitas uue korra
välja töötanud vallavanem.
Kui ühes külas soovib valla
finantseerimise toel jätkuvalt
tegutseda mitu organisatsiooni,
siis on soovitav neil eelnevalt
omavahel kokku leppida, kuidas
eraldatavat raha jagatakse. Igas

tõmbekeskuses finantseeritakse
samaaegselt ainult ühte toetuse
saajat.
Raha ka uuetele ideedele
Samas reguleerib uus kord
võimalusi taotleda projektitoetusi (maksimaalselt 3200
eurot) ja ühekordseid toetusi
(maksimaalselt 1600 eurot) ka
väljapool tegevustoetuse saajate
ringi.
Viimast on võimalik
taotleda ka eelarveaasta siseselt.
“Sellega toetatakse senisest
laiapõhjalisemat avaliku kultuuriteenuse pakkumist ning
kohapealset initsiatiivi,” selgitas
vallavanem.

Lugupeetud MTÜ-de, seltsingute, seltsija kultuurimajade eestvedajad.
12. jaanuaril kell 18.00 toimub Saue
valla Kultuurikeskuses ÜMARLAUD.
Arutame järgmistel teemadel:
1) MTÜ-de toetamise kord
2) Sportlaste toetamise kord
3) Saue valla kultuurikonseptsioon
(alles loomisel)
Palume kindlasti registreeruda e-postil
angela.loot@sauevald.ee
Lisainfo: 530 44062 Angela Loot

HEA TEADA
Tõmbekeskused on
määratletud Saue valla
arengukavas
Esmatasandi tõmbekeskused
Laagri-Alliku arengukeskus
hõlmab Laagri aleviku ja
Alliku küla põhjapoolse osa.
Ääsmäe arengukeskus
hõlmab lisaks Ääsmäe külale
ka Tagametsa küla.
Hüüru arengukeskus
hõlmab Hüüru ja Püha
külasid.
Vanamõisa-Alliku
arengukeskus haarab
Vanamõisa küla, samuti
Alliku küla lõunapoolsed
alad.
Teise tasandi
tõmbekeskused
Maidla arengukeskus haarab
Maidla ja Pärinurme külasid.
Tuula arengukeskus haarab
Tuula ja Pällu külasid.
Valingu arengukeskus
hõlmab Valingu ja Aila
külasid.
Jõgisoo arengukeskus
hõlmab ka Koppelmaa küla.
Kiia arengukeskus
Vatsla arengukeskus
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Aktuaalne

Monika, Scarlett, …… kenade naisenimedega lumetsüklonid tõid külma talve ja suured lumetõrjekulud
Mikk Lõhmus
abivallavanem

Olulised tähelepanekud ja tööde
käigus ilmnenud probleemid:

2010. aasta kevadtalv andis
märku sellest, et ka sügisel
tuleb sahad varakult valmis
seada. Ettevaatus tasus ennast
ära, sest tänaseks on nii vallast
kui Eestist tervikuna üle käinud
kaks ilusat naisenime kandvat
lumetsüklonit ning mitu väiksemat, lumepaksus vallas on
aga juba ligi pool meetrit.
Praeguseks saab teha juba mõned
kokkuvõtted. Vallavalitsuse esindajana võin tõdeda, et üldiselt
on meie lepingupartnerid oma
töödega päris kenasti hakkama
saanud. Loomulikult on olnud
väiksemaid probleeme, mõni
tee on suures lükkamistuhinas
ära unustatud, tehnika on
lagunenud, mehed on pikka aega
kestnud lükkamisest väsinud.
Tegijal juhtub.
Tipphetkel oli Saue vallas väljas
28 ühikut erinevat tehnikat,
seejuures kaasasime raskete
ilmastikuolude ja tuisuvaaludega
võitlemiseks ka lepinguvälist
võimast eritehnikat - siin on
ekstreemsemaks näiteks ZIL 151
baasil ehitatud tankimootoriga
lumepuhur, lisaks linttraktorid
(Jossid), roomikekskavaatorid ja
T-150 traktorid.
Probleemiks
ongi
võimsam
lumetõrjetehnika - väiksemaid
traktoreid leiab alati, kuid
suurte, poolteise-kahemeetriste
tuisuvaalude ja täistuisanud
teede lahtilükkamiseks sellest
ei piisa. Samas pole firmadel
tavaolukorras sellist tehnikat
tarvis ja ehku peale seda keegi ei
osta ka. Seega tuleb mõelda, mis
saab siis, kui veneaegne tehnika
on lõplikult otsad andnud.
Esimest korda paigaldasime
sellel aastal preventiivsed tuisutõkke võrgud probleemsetesse
kohtadesse (Vatsla teele, Jõgisoole,
Suurekivi
elurajooni
vastu,
Puiestee tänavale, Kotka teele, jms).
Suuremahulist lume väljavedu

1. Lumelükkamisel lähtume põhimõttest, et uppuja
päästmine ei pea olema uppuja enda asi, st oleme puhtaks
lükanud talude juurdepääsuteed (mis on sisuliselt erateed).
Tõsi küll, seda tööd alustatakse siis, kui avalikud teed on
puhastatud. Probleemiks on aga see, kas kulutada raha
nende teede lükkamise peale, mille taga rahvastikuregistri
järgi vallaelanikke justkui ei ela, samas kritiseerijana on
nende hääl teinekord vaata et kõige kõvem.
Head elanikud - kui soovite, et Teie kodutee (nt ka
aiandusühistus) oleks ka edaspidi puhtaks lükatud, siis
registreerige ennast valla elanikuks.

Teavitus ja kommunikatsioon
Väga oluline asi, millest siinkohal tahaks rääkida, on teavitus ja
informeerimine.
Inimesed, palun jälgige erakorraliste ilmastikuolude saabudes operatiivset
teavitust valla kodulehel, valla Facebooki lehel või võimaluste puudumusel
kirjutage üles valla vastutavate spetsialistide telefoninumbrid.
Eeskätt puudutab see näiteks lapsevanemaid ja koolibussi liikumist. Monika
täpsustatud ilmaprognoosi ja tegelike olude hindamisel tuli näiteks ootamatult
ära jätta hommikune koolibussiring. Teavitasime sellest elanikke nii kodulehe,
Facebooki kui külavanemate vahendusel. Olen kindel, et kõigini see ei jõudnud
või ei osanud kõik seda infot otsida.
Siit ka palve - kui on näha, et torm on tulekul, sellest räägib raadio, TV,
siis palun jälgige valla operatiivseid teadaandeid. Läheb elekter ära, pole
internetti - selleks puhuks on mõistlik aegsasti üles kirjutada valla vastutavate
spetsialistide mobiiltelefoni telefoninumbrid ja julgesti helistada - kasvõi õhtul
kell 11, kui vaja.
Kontaktid:
Vallavalitsus:
Mikk Lõhmus, telefon 511 9343, mikk.lohmus@sauevald.ee
Indrek Brandmeister, telefon 534 07008, indrek.brandmeister@sauevald.ee
Riigiteede hooldus: (nt Alliku-Hüüru, Laagri-Alliku, Valingu-Jõgisoo,
Ääsmäe-Hageri, Maidla-Kiisa jt) Maanteeameti infonumbril 1510.
Lumelükkajad külades:
Laagri (Kotka, Metsavahi) ja Vatsla 569 34211; Alliku, Vanamõisa, Püha,
Jõgisoo ja Aila: 534 29420; Valingu, Kiia ja Hüüru: 56 633 942; Tuula, Pällu ja
Koppelmaa: 566 77792; Ääsmäe, Tagametsa, Pärinurme ja Maidla: 503 6623

oleme teinud Laagris ristmikel,
samuti Kuuse, Männimetsa, Saue,
Redise ja Vanasilla tänavatel.
Ja nüüd summadest - detsembrikuu lumetõrjekulud ületasid mil-

joni krooni piiri ja artikli kirjutamise
ajal polnud veel selge, kas järjekordne
lõunatsüklon ka aastavahetuse paiku
täiendavat lumelükkamise kulu ei
tekita.
.

Vallakodanik hindab olukorda
Ülle Baum, Hüüru külaelanik
Minu emotsioonid on lumetuiskudele mõeldes täiesti
laes. Siiani olen oma 90 meetrit teed maanteeni ise lahti
kühveldanud. Monika juhtumi korral helistasin läbi kõik
telefonid ja lõpuks laupäeva õhtul aeti tee lahti. Pühapäeval
istusin jälle lumevangis. Esmaspäeval laps kooli ei jõudnud.
Abiks jälle labidas. Kuni kolmapäevani kella 20.30 ei käinud
ühtegi sahka. 20.40 helistasin AS-ile Tänavapuhastus, kes peaks hooldama Hüüru
küla teesid, sealt sain vastuse et UPS, OLETE JAH KAHE SILMA VAHELE
JÄÄNUD, et sahajuht teab küll, kus need kaks maja tee ääres asuvad. Hommikul
lubati tee lahti lükata ja lükatigi. Peale seda viimast telefonikõnet asjad toimivad
ja olen rahul, et me lumelükkajatel ikka meeles oleme. Kaua asi toimib, näitab aeg,
aga kui meid jälle unustatakse, tean kellele helistada.
Jõudu, jaksu kõigile võitluses lume ja tuisuga.

2. Lumetormi korral palun jätta sõidud tegemata ja parkida
oma auto hoovi, mitte tänavale. Mõlema suure lumetormi
ajal oli autosid, mis jäid maanteele tuisuvangi. Tuisu ajal
tuleb arvestada, et puhtaks lükatud teel võib juba poole
tunni pärast olla meetrine lumevaal. Teele kinnijäänud auto
võib seisma panna ka lumetõrjetöö, kuna teed sahatada
pole enam võimalik, kohale tuleb tuua uus eritehnika ja
kogu tsükkel on rikutud.
Lumme kinni jäetud autol süüdake alati ohutuled. Tuisu
ajal või pimedas on nähtavus teinekord ainult loetud
meetrid ja siin võivad juhtuda rasked õnnetused. Parkivad
autod tekitasid eriti kitsastel tänavatel (tõstan esile eeskätt
endisi aiandusühistuid Vatslas) mitmetunniseid viivitusi
lumetõrjetööde tegemisel. Sahal ei tohi sabas sõita - eriti
ekstreemsetes oludes oli probleemiks, et autod sõitsid
vahetult sahkautol-traktoril sabas. Samas tuleb arvestada,
et alati pole võimalik esimese hooga lumevallist läbi
rammida, tuleb tagurdada, uuesti hoogu võtta, lükata teed
nn kalasaba kujuliselt. Siis hakkavad need samad autod
lükkamist takistama.
3. Palun tähistage oma sissesõiduteed, tee äärde paigutatud
kivid ja muud takistused. Käesoleval talvel on juba
rohkem kui tosinal korral juhtunud, et sahk on sõitnud
kivi otsa - tulemuseks on tööde katkemine mitmeks
tunniks, pahased kõned: „miks traktor ei tule, kuigi
lubatud“ ning lõpptulemusena sõidetakse lumi kinni,
seda ei jõua enam ära lükata. Samuti pole eriti pimedal ajal
nähtavad sissesõiduteed, täistuisanud kraavid jne. Vana
jutt, aga tuleb uuesti ja uuesti üle korrata. Rõõm on aga
tõdeda, et vähemalt tähistamise osas on paranemine siiski
märgatav.
4. Inimestes tekitab tihti pahameelt ka mööda sõitvast
traktorist maha jääv vall ja miks seda hoovide eest
täiendavalt ära ei lükata. Mure on inimlikult mõistetav,
kuid see töö tuleb siiski ise ära teha. Kinnistu ja ehitise
omaniku kohustused on sätestatud heakorra eeskirjas,
kus öeldakse selgelt, et kinnistuga piirneva puhastusala
puhtuse peab tagama omanik.
Keeruline on vältida olukorda, kus kinnistuomanik
puhastab ala enne traktori tulekut ja traktor tekitab seejärel valli. Ühe soovitusena võiks pärast lumesadu oodata,
kuni sahk on tänaval juba ära käinud ja alles siis teha
korralik kinnistuesine puhastus.

Heino Juurikas, Alliku küla, Tootsi elurajoon
Üleüldiselt võib lumekoristusega rahule jääda. See, et
suure tuisuga (Monika jt.) kohe hakkama ei saada, on
normaalne ning eks sellega sai ka arvestatud ja paljud jäid
kodutööle.
Minu mure, nagu ka minu naabri mure, on aga pigem
selles, et lumelükkajad ei taha kuidagi tunnistada meie
pisikest tupiktänavat ja seda juba teist aastat järjest. On olnud
nädalavahetusi, kus me oma autodega välja ei saagi, samas kui kõrvalteed on
kõik korralikult puhtaks aetud. Oleme ka korduvalt sellele tähelepanu pööranud
suheldes nii valla, töödejuhatajate kui ka otse traktoristidega, saatnud valda nii
kaarte kui ka kirju. Ka valla soovitus oli suhelda otse traktoristidega. Viimane
kord lõppes see aga natukene kummaliselt, kui traktorist käskis meil endal ise
labidad kätte võtta ja tee puhtaks rookida. Õnneks on vallavalitsuses arusaajaid
ametnikke (Andres Laisk, Mikk Lõhmus), kes asjaga tegelevad ja annavad
vähemalt lootustki.
Lõpetuseks võib hinnata lumerookimise hindele neli miinusega, kuna
arenguruumi veel on, aga eks vägagi palju jääb asi rahade taha.
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Uus töötaja

Jaanuaris alustas tööd uus
abivallavanem - Tiia Allas
Olen sündinud 1969. aastal Tallinnas.
Saue valla elanik olen olnud
viimased 10 aastat. Elukeskkonna
valikul mängisid olulist rolli Saue
valla lähedus Tallinnale, valla head
transpordiühendused, kaunis loodus
ja
mitmekülgsed
sportimisvõimalused.
Olen abielus ja mul on 3 last. Minu
abikaasa on põline Saue valla elanik ja
noorem poeg õpib Laagri koolis.
Alates 2009. aastast õpin Tallinna
Ülikooli Õigusakadeemias (sisseastumise ajal Eraakadeemia Nord) ärijuhtimist. Minu
täiendkoolitused on hõlmanud turundust ja psühholoogiat.
Inglise keelt olen muuhulgas täiendanud USA-s Miamis.
1995. aastal asusin tööle Nõmme Spordikooli Hiiu Tennisebaasi.
Seal töötades sain oma esimesed kokkupuuted noorte spordija huvialategevusega. Alates 1998. aastast olen olnud tegev
eraettevõtluses. Aastatel 2000-2004 olin tegev Laagri Lasteaia
hoolekogus. Seejuures olin 2001-2004 nimetatud hoolekogu esinaine. 2009. aastal olin tegev Eraakadeemia Nord üliõpilasnõukogus. Mulle meeldib nii teoreetilises kui ka praktilises plaanis
õppida pidevalt midagi uut, sest see hoiab vaimu värskena.
Minu peamiseks hobiks on reisimine, eesmärgiga avastada
uusi paiku ja erinevaid rahvaid ning näha, milliseid huvitavaid
koosluseid inimgrupid looduse ja tehiskeskkonnaga seotult
loovad ja arendavad. Kõige enam imestan ja rõõmustan inimeste
üle, eeskätt nende suure südame, geniaalsete ideede ja õilsate
tegude üle.
Pean ennast aktiivseks naiseks, kellele meeldib teisi inimesi ära
kuulata, nendega kaasa mõelda ja neid jõudu mööda aidata. Pooldan liberaalset maailmavaadet. Olen oma aktiivset eluhoiakut
ja head suhtlemisoskust saanud ära kasutada eelnevates
ühiskondlikes ametites ja loodan seda edaspidi teha ka Saue valla
hüvanguks.
Saan aru, et hariduse-, kultuuri- spordi- ja sotsiaalvaldkonnaga
tegeleva abivallavanema tööpõld on väga lai ning vastutus väga
suur. Tahan, et Saue vald oleks piirkond, kuhu tulevad tagasi ära
läinud noored, kus saavad elukeskkonda nautida töövõimelises
eas inimesed ning kus meeldib elada ka vanuritel.
Tean, et piiratud rahaliste vahendite tingimustes on erinevate
huvidega inimgruppide soovide arvestamine väga keeruline,
kuid usun, et läbimõeldud poliitika ja hea tahtmise juures on see
siiski võimalik.
Kolm küsimust ameti maha pannud
abivallavanemale Indrek Lindsalule:
•
Miks
otsustasid
loobuda
abivallavanema ametist?
Peale valimisi oli minu kohustus
Reformierakonna liikmena osaleda
aktiivselt uue vallavalitsuse loomises
ja käivitamises. Täna, mil koalitsioon
ja vallavalitsus on sisse töötanud ning
mängureeglid ja tööpõhimõtted paigas, näen ma parajat hetke
lugeda oma missioon lõppenuks ja jätkata volikogus, kuhu mind
valiti. Pealegi, olles taustalt ikkagi erasektori mees, ei ole ma kunagi planeerinud endale püsivat karjääri omavalitsusametnikuna.
•
Millise kogemuse tööst vallamajas kaasa võtad?
See on olnud väga õpetlik ja kasulik aasta minu kui poliitiku
ja minu kui volikogu liikme jaoks. Pean ausalt tunnistama, et
olgugi varem kuulunud volikogu komisjonidesse, oli mu tegelik
ettekujutus vallajuhtimisest, valla ametnike ja allasutuste tööst ja
tegevusloogikast, samuti riigi ja omavalitsuse suhetest ikka väga
pealiskaudne. Seespoolne tutvumine kogu selle mehaanikaga
annab väga kindla tunde ja teadmise edasiste strateegiliste
otsuste tegemiseks nii volikogus kui poliitikas laiemalt.
•
Kuidas edasi, millised on tulevikuplaanid?
Jätkan oma mandaadi teostamist volikogus, kus seniste
kokkulepete põhjal hakkan kuuluma majanduskomisjoni. Lisaks
olen jätkuvalt OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus nõukogu
esimees ja AS Kovek nõukogu liige.
Ja muidugi võtab aega ja tähelepanu Reformierakonna Saue valla
piirkonna juhtimine ja arendamine. Meie liikmeskond kasvab
kiiresti, lisandub ridamisi aktiivseid inimesi, kellel on palju
huvitavaid ideid ja tahet, et valla ellu paremaks muuta.
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Valimiste eel

IRL: Tõstkem lipud
Lauri Vahtre,
riigikogu liige,
Saue vallaelanik

Niisiis, euroaeg.
Euroopa Liitu saime, NATOsse
saime, euro saime – kas
nüüd jääb üle vaid rutiinne
arenemine-parenemine ning
positsiooni kindlustamine?
Kas tõesti on alanud igavad ajad,
kus enam ei vaielda, kas pöörata
vasakule, paremale või hoopis
ringi, vaid ainult selle üle, kas
edasiliikumine on piisavalt kiire
– sest suund on kätte antud ning
jutul lõpp?
Ei, kindlasti mitte. Oleme kaugel
ettepanekust pöörata ringi ja
põrutada tagasi käsumajandusse
– defitsiidi, vale ja tutvuste
õudusse. Ikka edasi, kuid mitte
pimesi. Euroopat tuleb võtta
mõistusega,
vaba
rahvana,
mitte pärisorjaliku fatalismiga –
„ärrad tahavad, mis meil öelda“.
Käed eemale sõjaväest
Esiteks, „ärrad“ ei tea sageli
isegi, mida nad tahavad. Näiteks
ei öelda Brüsselist ette, kas me
peaksime jääma ajateenistuse
juurde
või
minema
üle
palgasõjaväele. Seda viimast on
juba aastaid nõudnud meie oma
Reformierakond, muidu tubli
ja asjalik, aga selles küsimuses
nagu pimedusega löödud.
Esile tuuakse erineva väärtusega
argumente, näiteks, et igaüks
peaks elus tegema seda, mis
talle meeldib, või et Läti, näete,
läks üle palgaarmeele. Paraku
ei ole riigikaitse see asi, mida
harrastada siis, kui aega ja
tahtmist on ning kui pole, siis
harrastamata jätta. Läti argument on aga hoopiski mäda, sest
Läti on oma riigikaitse sellega
peaaegu lammutanud ning
meie peame olema valmis uueks
Võnnu lahinguks. Niisugune
väljavaade võib kõditada meie
uhkust, aga asi on naljast kaugel.
Kuna lätlased tegid palgaarmee,
siis meie enam mingil juhul ei
tohi. Ning kuna IRL on ainus

jõud, kes on nii headel kui
halbadel
aegadel
toetanud
ajateenistust,
siis
järeldub
sellest, et Eestile on ohtlik omada
valitsust, kus puudub IRL.
Peale sõjaväe on muidugi
arvukalt teisigi küsimusi, mis
ei ole Brüsseli asi. Näiteks
tööpuudus, maksud ja pensionid.
IRL annab endale täielikult
aru, et ei laula meie kõrgetele
maksudele ja madalatele pensionidele hosiannat keegi. Ent
IRL annab endale sama selgelt
aru, et pensione ei saa tõsta
lihtsalt niisama, seaduse või
määrusega, vaid ainult terve
ühiskonna tootlikkuse kasvu
läbi.
Võtkem Tootsi Ülesoo talu ja
Teele Raja talu. Rajal võis töötada
kellast kellani ja pärast seda teed
juua, Ülesool polnud päeval ega
ööl vahet, aga söögilaud oli ikka
kesisem. Asi paranes alles siis,
kui talu oli korda seatud, suured
investeeringud
ära
tehtud,
laudad ehitatud, kivid veetud,
„masinavärk“ korralikult käima
saadud. Igaüks teab, et töötavat
masinavärki (rikast LääneEuroopa riiki) on palju kergem
käigus hoida, kui roostetanut
(näiteks Eestit) käima saada.
Oleme ju alles käivitamisfaasis,
ikka alles Ülesool, mitte Rajal.
Läheb sada aastat, enne kui
me sama lahedalt teed võime
juua kui Raja Teele ehk siis
hollandlased või rootslased.
Vilets perspektiiv? Kas minna
sinna, kus on parem? Keegi ei
keela… Ka Toots oleks võinud
Ülesooga mässamise asemel
Rajale sulaseks minna. Kanu
ja kalkuneid kitkuma näiteks.
Kindlasti oleks tal mugavam
olnud, pühapäevad oleksid
vabad olnud ja lõunatunnist
oleks minutipealt kinni peetud.
Aga uhkus ei lubanud. Ta eelistas
Ülesooga mässata, midagi ise
luua. Nii et siin on igaühe enda
otsustada…
Nad peavad meid kuulama
Kuid Brüsseli juurde tagasi
tulles – isegi kui „ärrad“
teavad, mida tahavad, ei pea
seda
nagu
evangeeliumi

NAD PEAVAD MEID KUULAMA:
Kuigi meie lipp lehvib uhkelt teiste
euroliidu omade kõrval ja nädalajagu
päevi kõlksuvad eesti rahva kukrus
euromündid, et tähenda see veel
seda, et meie iseolemine ja talupoja
mõistuse hääl nüüd sootuks vakka
oleks surutud.
Sest isegi kui „ärrad“ Brüsselis
teavad, mida tahavad, ei pea seda
nagu evangeeliumi võtma.
Võib ka vastu hakata.

võtma. Võib ka vastu hakata.
Ning intuitsioon ütleb, et mida
aeg edasi, seda sagedamini.
Lääne side reaalsusega on
kohati hirmuäratavalt nõrk,
mille avalduseks on arvukate
eurojaburduste
voog
(n-ö
banaani kõveruse normatiivid),
mida me justnagu täitma peaks.
Näiteks korratakse mantrat,
et Eestis tuleb viivitamatult
kõrvaldada naiste ja meeste
vaheline ebavõrdsus. Osalt on
etteheited õigustatud (nt paljud
tööandjad diskrimineerivad naisi tõesti), kuid paatos tervikuna
on kohutav, sest totaalne võrdsus
on saavutatav vaid kõigi inimlike omaduste elimineerimisega.
See ei ole praktikas võimalik, aga
absurdsete ekstsessideni võib
jõuda sellegipoolest. Näiteks
keelata ära meie rahvatantsupeod kui eheda seksismi
ilmingud.
Ka teiste rahvaste ja rasside vastu
olla me sallimatud, mis avaldub
nähtavasti selles, et eestlased
on
skeptilised
multikultiideoloogia suhtes. Tegelikult on
see loomulik, tervemõistuslik
skepsis, mis käib inimloomusega
kaasas. Võõraid ei tohi ilma
põhjuseta vihata, aga võõrad on
ikkagi… võõrad. Pole tarvis olla
raketiteadlane, et seda mõista.
Küsimuseks jääb, kas selliseid
tõsiasju on võimalik ka Brüsseli
ja Strasbourg’i ideoloogidele
selgeks teha.
Üks koolkond Eesti poliitikuid
ütleb: nad ei mõista meid, pole
mõtet jonnida. Teine koolkond,
kuhu kuulub ka IRL, ütleb – nad
peavad meid kuulama! Me oleme
Euroopa Liidu täieõiguslikud
liikmed ja kui igaühel on oma
tõde, nagu väidetakse, siis olgu
meilgi õigus oma tõele. Kaasa
arvatud ajaloolisele, mis ütleb, et
Punaarmee võitis küll fašismi,
kuid ei vabastanud kedagi.
Nõnda et eurorööpad ehk
eurööpad pole nii valmis ega nii
sirged sugugi, kui arvata võiks.
Mistõttu tasub ka valimispäeval
tõsiselt järele mõelda, kellele
oma hääl anda.
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Saue valla detailplaneeringud detsembris
Saue valla territooriumil detsembris 2010 on
algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 21.12.2010 korraldusega nr
744 algatati Alliku külas Koidumetsa tee 5
(katastritunnus 72701:005:0323) kinnistu ja lähiala
detailplaneering.
Planeeritav maa-ala piirneb Veski 1 ning Koidumetsa tee 3 ja 7 kinnistutega. Detailplaneeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine kaksikelamu rajamiseks. Ühtlasi
määratakse
detailplaneeringus
üldised
maakasutustingimused
ning
heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline lahendus. Kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 26.06.2003 otsusega nr
047 poolt kehtestatud Koidu ja Koidu I kinnistute
detailplaneeringu koosseisus, millega anti
Koidumetsa tee 5 kinnistule ehitus-õigus ühe
ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks.
Kehtiva detailplaneeringuga on planeeritava maaala maakasutuse juht-funktsiooniks määratud
väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja
ridaelamutele mõeldud ala ning asub väljaehitatud
ja selge struktuuriga tänavatega elurajoonis.
Elamukruntide suurusteks on planeeringualal
1200 - 3100 m². Koidumetsa tee 5 kinnistu suurus
on 3066 m² ja sihtotstarve on elamumaa. Tegemist
on hoonestamata ja kõrghaljastuseta kinnistuga.

Saue Vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr 96
algatati Ääsmäe külas Kopli 1 (katastritunnusega
72704:002:0533) kinnistu ja lähiala detailplaneering, millega muudetakse osaliselt valla üldplaneeringut. Vastavalt Saue valla arengukavale
2010-2015 (2026) ja avalikule huvile, soovitakse
planeeringuga rajada Kopli 1 kinnistule külakeskus.
Detailplaneeringuga
kavandatakse
muuta
üldplaneeringu järgne maatulundusmaa elamu-,
sotsiaal-, transpordi-, äri- ja tootmismaaks. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja T-11402 Jõgisoo
tee vahelisel ca 6,3 ha suurusel maatulundusmaa
sihtotstarbega maa-alal. Tegemist on hoonestamata
ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega maa-alaga.
Lähiümbrusesse jäävad osaliselt hoonestamata
maatulundusmaad ning väikeelamud. Planeeritav
maa-ala piirneb Kruusiaugu 2, Toome, Uuskami ja
Kopli kinnistutega.
Saue valla territooriumil detsembris 2010 on
kehtestatud järgmine detailplaneering:
Saue Vallavalitsuse 7.12.2010 korraldusega nr 709
kehtestati Jõgisoo külas Kautjala 3 (katastritunnus
72703:002:0192)
kinnistu
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe
osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse

ja
hoonestustingimuste
määramine
ühe
ühekorteriga väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga
lahendatakse
planeeritaval
alal
heakorrastus,
haljastus,
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala suurus on 1,0 ha. Kinnistu
koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem
(1912 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem
(0,80 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu
ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga ei
anta. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on
kuni 9,0 m, abihoonel 5 m. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
Avalikul
väljapanekul
olevate
detailplaneeringutega ning detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise korralduste ja
otsustega on võimalik tutvuda ka elektrooniliselt
Saue valla veebilehel: http://www.sauevald.ee/
ehitus_planeerimine
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157
maili.metsaots@sauevald.ee

Detailplaneeringute avalik väljapanek
Saue
Vallavalitsus
võttis
vastu
ja
suunas
avalikustamisele 28.12.2010 korraldusega nr 755
Laagri alevikus Veskitammi tn 10 (katastritunnus
72701:005:0309) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale
kauplusehoone rajamist. Planeeringu ala asub
Laagri alevikus Veskitammi tänava, Veskitammi
Kultuurikeskuse ja korterelamu (Veskitammi tn 12)
vahelisel maa-alal. Kinnistule, suurusega 3504 m²,
sihtotstarbega ärimaa on määratud ehitusõiguse ulatus
ja hoonestustingimused kuni 2-korruselise ärihoone
(kauplusehoone) rajamiseks, kõrgusega kuni 12 meetrit,
ehitusaluse pindalaga kuni 1350 m². Ühtlasi on määratud
detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused
ning
heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude,
parkimise
ja
tehnovõrkudega
varustamise
põhimõtteline lahendus. Parkimine on lahendatud
hoone ees ja lääne pool krundi juurdepääsutee ääres ca
35 autole. Hoonestusala on määratud võimalikult eemale
olemasolevast korterelamust. Planeeringualal viidi
läbi dendroloogiline hindamine. Detailplaneeringuga
on planeeritud likvideerida planeeritaval alal 11
puud ning nähakse ette 18 uut okaspuud, samuti on
kavandatud kinnistu piirile kõrge hekk, parkla ümber
madal hekk ning kõrghaljastuse ja müratõkkeseina
rajamist olemasoleva korterelamu (Veskitammi
tn 12) piiri äärde. Planeeritav ala on hoonestatud,
millel paikneb amortiseerunud ja tehniliselt halvas
seisukorras ärihoone, mis on ette nähtud lammutada.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.01.2011
kuni 26.01.2011 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi
4, Laagri alevik. Eskiislahendusega on võimlaik tutvuda
ka valla kodulehel www.sauevald.ee.

UUS KAUPLUS LAAGRI KESKUSESSE: Veskitammi tn 10 avalikustamisel oleval detailplaneeringul,
millega 12-26. jaanuarini vallamajas tutvuda saab, sai üks menetlusetapp uue kauplusehoone osas taas
läbi. Poe arhitektuurne eskiislahendus on juba valmis, kevadel on plaanis alustada ka krundil praegu
paikneva vana ärihoone (nn Scotland Yard´i maja) lammutamist ja kauplusehoone ehitamist ning
optimistlike plaanide kohaselt saab uuest ostukohast juba 2011. aasta sügisel sisseoste teha

Detailplaneeringute avalik arutelu
Saue Vallavalitsus teatab, et 25.01.2011 algusega
kell 16.00 toimub Saue vallamajas Vanamõisa
küla Lau (katastritunnus 727701:002:0252),
Lau 1 (katastritunnus 72701:002:1275) ja
Vanamõisa 1 (katastritunnus 72701:002:0260)
kinnistute
detailplaneeringu
eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringuga
kavandatakse väikeelamute piirkonna rajamist s.t

jagada kinnistud 150-ks väikeelamu-, transpordi,
äri, tootmis- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa
ja ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega
krundiks, millest ca 110 kavandatakse väikeelamute rajamiseks, 2 ärimaa krunti ärihoonete
rajamiseks, 1 ühiskondlike ehitiste krunt, 9
üldkasutatava maa krunti, 14 transpordimaa
ning 1 tootmismaa krunt. Detailplaneeringuga

lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus,
haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega
varustamine. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
Planeeritava ala suurus on ca 39,0 ha.

jaanuar 2011
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Uued hinnad

Haraka Kodule pandi nurgakivi

Kiia küla veeteenusel
2011. aastast uued hinnad
Aare Sõer
AS-i Kovek, juhataja
Mäletatavasti omandas 100% Saue vallale kuuluv vee-ettevõte
AS Kovek 2010. aasta sügisel Kiia küla ühisveevärgija kanalisatsiooni rajatised ning ettevõte on käesolevaks ajaks ka
määratud Kiia külas vee-ettevõtjaks.
Praeguseks on tehtud ka esimesed tööd puurkaev-pumplates,
paigaldatud on turvauksed, korrastatud on elektrisüsteem ja
torustik pumplas. Seni tehtud tööde eesmärk on vältida külmast
tingitud avariisid pumplates. Enne külmade tulekut on tehtud töid
ca 3200 euro eest.
Siiski tuleb tunnistada, et tehtud on väike osa sellest, mis tegelikult
teha tuleks ning tuntavat mõju veetarbija veel ei tunne. Torustik on
endiselt vana ning rauarooste ei kao veest veel kuhugi. Veelgi suurem probleem on küla biopuhasti, millest on järel üksnes varemed
ning mis tuleb kiiresti korda teha.

Koduvald
Mõni päev enne jõulupühi 21. detsembril sai nurgakivi
Maidla külla rajatav intellektija liitpuudega noorte keskus
Harka Kodu.
Tegemist on sarnase puuetega
inimeste elukeskusega nagu
Tartumaal on Maarja küla.
Ettevõtmise taga seisavad kolm
ema, kes mõeldes oma laste
tuleviku peale, on alates 2005.
aastast
kulutanud erinevate
ametnike kabinetiuksi, kirjutanud rahataotlusprojekte ja
uskunud oma ideesse niivõrd,
et võitlesid välja ca 2,88 miljonit
eurot keskuse ehitamiseks.
Pille Maasik, üks kolmest emast,
tõdeb, et kuigi nad ei arvanud
hetkekski, et Haraka Kodu
projekt ilmavalgust ei näe, ei ole
arusaam, et ollaksegi reaalselt
ehitamiseni
jõudnud,
veel
kohale jõudnud.

KAAS PEALE JA BETOONI: kolm tegusat naist ja Haraka Kodu
projekti initsiaatorit /vasakult/ Margit Saluste, Pille Maasik ja Kaire
Kindel on paigutanud metallsilindrisse asjakohaseid materjale: natuke
raha, värske lehe, tähtsaid dokumente, millega ehituseks load ja rahad
eraldati ning kohe-kohe võetakse kellud kätte ja maetakse see kõik
kombekohaselt hoone vundamendi sisse
“Tunne on ikka uskumatult hea,
pisar on silmis ja usk ja lootus,
et meie lapsed saavad inimväärse elukoha ja on õnnelikud.
See ongi kõige tähtsam, sest
üks ema saab olla nii õnnelik,
kui tema kõige õnnetum laps,”
kirjeldab Maasik emotsioone.
Haraka Kodu valmides leiavad
seal elupaiga kokku 36 noort.
Lisaks projekti eestvedajate
lastele ootavad elukeskuse
valmimist paljud pered, sest
tervel Harjumaal ei leidu teist
sellise suunitlusega noortekodu.
“Juba praegu tegutseb Ääsmäel
nö Haraka Kodu eelrühm,
kus viis noort igapäeva eluga
toimetuleku oskusi õpivad ja

kellest saavad Haraka Kodu
esimesed elanikud,” märgib
Maasik.
Esimesed elanikud peaksid
saama
oma
vastvalminud
kodusse sisse kolida juba
alanud aasta kevadel. “Kui
kõik plaanipärasel kulgeb, siis
kompleksi peamaja, peremaja
ning kolmene ridaelamu on
maikuuks valmis,” on Maasik
optimistlik.
Haraka Kodu projekti finantseerivad
EAS
(Kohalike
avalike teenuste arendamise
meetmest) ja EV Sotsiaalministeerium. Oma õla pani
alla ka vald, eraldades tasuta
maa.

Statistika

Eesmärk: 2011. aasta lõpuks
10 000 vallaelanikku täis
Koduvald
2010. aasta viimase päeva
seisuga elab Saue vallas
rahvastikuregistri andmetel
9571 inimest.
2010. aasta alguses oli sama
näitaja 9080, seega on aastane
kasv ligi 491 elanikku.
Detsembris registreerus valda
rekordiliselt 160 inimest, mis on
valla registripidaja sõnul väga
tubli tulemus. Tavapäraselt

tuleb ühes kuus juurde ca
30-40 uut vallakodanikku.
Ilus ümmargune number
10 000 on seega käegakatsutavas
kauguses
ja
loodetavasti
realiseeritav
juba alanud 2011. aastal.
2010. aasta oli ka laste sündide
rohke - aasta jooksul sündinud
pisikesi vallakodanikke oli
kokku 149, neist 66 on poisid
ja 83 pisitüdrukud. Sündis ka
üks kolmikute trio ja koguni
kolm paari kaksikuid.

Prioriteet on töökindluse tagamine
Hinnatõus on üsna järsk ja see tekitab kindlasti küsimusi, mida tarbija
selle eest tarbija saab. Kui vaadata senist olukorda, siis tuleb tõdeda,
et hind oli odav, kuid vastu sai tarbija ka vähevõitu. Olen ise käinud
pumbajaamades, kus uksed on lahti, elektrisüsteem eluohtlikus
seisus ning igaühel on voli seal teha, mida pähe tuleb. See olukord
on tänaseks lõpetatud, pumplasse pääsevad sisse üksnes AS-i Kovek
töötajad ja rikked peaksid saama kiiremini kõrvaldatud.
Tuleb tunnistada, et veevärgi rajatised Kiia külas on veel selles
seisus, et 2011. aastal tuleb pingutada endiselt selle nimel, et vältida
tihedaid avariisid ning keskkonnajärelevalve asutuste sanktsioone.
Selliste objektide investeeringute esmane prioriteet on rahuldava
töökindluse tagamine ning keskkonnanõuete täitmine. Niipea, kui
need nõuded on täidetud, saab asuda veekvaliteedi parandamisele.
Veekvaliteedi tõstmine eeldab külas eelkõige ENSV ajast pärinevate
malmtorude asendamist kaasaegsete plastikust torudega, enne
torude vahetamist ei ole kasu veefiltrite paigaldamisest, sest
puhastatud kaevuvesi seguneb torustikust tuleva roostega ning
tarbija jaoks ei muutu midagi.
Kvaliteetne veeteenus väikekülas ei ole odav
Seepärast on järgmise aasta investeeringutes plaanis puhasti osaline rekonstrueerimine ning ühe puurkaevu toitekaabli rajamine,
kokku on töid ca 7735 euro eest. Kavas on ka alustada Kiia küla
torustike rekonstrueerimise projekti ning abitaotluse koostamisega,
kuid nende tööde ajakava sõltub pigem muude veeprojektide
käigust, sest valla eelarve on tugevasti koormatud käimasolevate
Ühtekuuluvusfondi veeprojektide omafinantseeringu tasumisega.
Hinnataotluse menetlemise käigus alanes soovitav teenuse
hind oluliselt, kuna Saue vald tasub oma eelarvest 2011. aasta
investeeringud ning hinnas sisalduvad üksnes olemasolevad
jooksvad kulud.
Kui seada perspektiiviks 5-10 aastat, siis eesmärk peaks olema kõikide küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimine, minimaalne avariide arv, nõuetekohane vesi ning
heitveepuhastist lähtuva reostuse viimine miinimumi. Arvestades
tarbijate väikest arvu, on sellist tegevust võimalik rahastada üksnes
Keskkonnainvesteeringute Keskuse pakutavatest abirahadest.
Kindlasti rõhutaksin, et kvaliteetse ja usaldusväärse veeteenuse
saamine väikeasulas ei ole odav ning suuremate asulate hindu ei ole
mõtet eesmärgiks seada.
AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest
tegevuspiirkonnas alates 01.02. 2011. aastast:
Ühik

Tasu
võetud
vee eest

Tasu heitvee
ära-juhtimise ja
puhastamise eest

Tasu teenuse
eest ilma
käibemaksuta

EUR

0,89

1,19

Tasu teenuse
eest koos 20%
käibemaksuga

EUR

1,07

1,43

* Mõõteühik on 1 kuupmeeter.
Veeteenuse hind on vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
seaduse § 142 lõikele 2 kooskõlastatud Saue vallavalitsusega (28.
detsembri 2010. a korraldus nr 768).

Kiia
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Kuu küsimus

77% vastanutest tunnistas
Laagri jõulupuu idee heaks
Koduvald
Detsembrikuus vallarahvalt arvamuse
saamiseks läbiviidud küsitluses anti
teada, et ühine jõulupuu võiks Laagris
olla küll, lisaks oodatakse jõulukuus
veel temaatilisi turge, kontserte,
lumelinna, saanisõitu ja lasteüritusi.
48 vastanust 37 kiitis idee heaks. Et on
lahe mõte, aga et ilmtingimata ei ole vaja
mõne suure metsakuuse elu sellepärast lõpetada. Sobivaimaks
jõulupuu kohaks pakkus 63% vastanutest välja just vallamajakultuurikeskuse-jõeääre sektorit, aga heakskiitu leidis ka mõte
kasutada Laagri koolimaja ümbruskonda.
Mõned mõtted ja ettepanekud:
• vallamaja kõrval on elusad kuused, neid võiks ehtida
• tore oleks hoopis, kui selle kuusekese võiks kuhugile istutada ja
jõulude aegu ei peaks igaaastaselt ühe suure kuusepuu eluküünalt
kustutama. See tähendab muidugi, et algul oleks valla jõulupuu
pisem - aga iga aastaga sirguks ta ju suuremaks ning oleks
inimestele vast armsamgi, kui kuskilt toodud puu
• piisab, kui on tuledega kaunistatud mõni kasvav puu, neid on
meil keskuses piisavalt
• Laagris asuvad nii vallavalitsuse ja ka kultuurikeskuse ees
kuused, millegipärast on igal aastal aga ehitud kased???
• kui oleks meil siin oma jõulupuu... siis advendi-pühapäevadel
oleks vahva jõulumuusikaga hommikupoolik näiteks, kuhu saaks
tuua piparkooke, kaneelisaiu ja hõõgveini (korvikestes kaasa ja
pingid, kuhu neid toetada). Lastele võiks lume korral saanisõitu
korraldada (äkki leidub abivalmis vallakodanik, kel sellist
võimalust pakkuda)
• advendipäevade keskpäeval võiks kultuurimaja juures näiteks
pisike vabaõhukontsert olla. 15-20 minutist piisaks, üks kollektiiv
igal advendil. Näiteks meie eakate lauluansambel, koolide või
lasteaedade laululapsed jne. Oleks põhjust inimestel kodust välja
tulla, küünal süüdata, jõulurahule mõelda. Ja võimalus kohalikel
taidlejatel esineda oma rahvale.
• rohkem laste(pere)üritusi kultuurikeskuses. Pidevalt on
Vanamõisas lastele disko, teater jms., aga kõik valla lapsed ei saa
neist osa võtta, kuna puudub transpordiühendus
• kindlasti võiks olla ka pidulik uusaasta tervitus valla esindajate
poolt kohe jaanuari alguses kusagil väljas kuuse vm juures, lisaks
mõni esineja, soe jook vms.
Vallavalitsus tänab arvamuse avaldajaid ja võib juhtuda, et nii
mõnigi mõte leiab tuleval aastal jõuluaegu juba kasutustki.

Jaanuarikuu küsimus:
millistest enesearengu
koolitustest olete huvitatud?
Koduvald
Saue valla Kultuurikeskus ootab vallaelanike eelistusi ja
arvamusi seoses kultuurimajas pakutavate isiklikule arengule
suunatud koolitustega.
Jaanuarikuu alguses tehakse ikka plaane alanud aastaks lubatakse olla parem ja sportlikum, arendada oma oskusi hiina
keeles või itaalia köögikunstis, täita ära mõni ellu viimata
unistus...
Nii on paslik pühendada natuke aega ka kultuurikeskuse koostatud väikesele küsitlusele, milles tahetakse teada, millise
lisakoolituse järele koha peal nõudlust oleks. Et siis oleks just
need valdkonnad, milles uusi teadmisi-oskusi vaja, kohe kodu
lähedalt võtta.
Kas juba toimuvatele rootsi ja inglise keele kursustele oleks mõnda
keelt lisaks vaja? Kas panna rohkem rõhku psühholoogilistele
teemadele või hoopis käelistele tegevustele? Kes võiks olla
loengusarja Masuurikas kevadised põnevad esinejad?
Ole hea, anna oma eelistustest teada veebiaadressil:
www.connect.ee/uuring/227026356/

Haridus

Väärtuskasvatus Laagri Lasteaiasmitte ainult kõlav loosung,
vaid igapäevane tegutsemissuund
Eli Nevski
Laagri Lasteaia õppealajuhataja
Tartu Ülikooli eetikakeskus
kuulutas
sügisel
riikliku
programmi „Eesti ühiskonna
väärtusarendus
2009–2013“
raames
välja
konkursi
lasteaedadele. Konkursi eesmärk oli innustada lasteaedu
oma väärtuskasvatustegevust
märkama, läbi mõtlema ja
hindama.
Konkursile oodati töid, mis
annavad
mitmekülgse
pildi
sellest, millistel viisidel toimib antud lasteaias teadlik
väärtuskasvatus. Põhjaliku ja
mitmekülgse konkursitöö eest
pälvis tunnustuse ka meie Laagri
Lasteaed.
Ühistööna valminud õppekava
Laagri Lasteaias toimub väärtuste
kujundamine sotsialiseerumise
käigus ja väärtuskasvatus on
kujunenud läbivaks tegevuseks
kogu õppe- ja kasvatustöös.
2009. aasta kevadel uue õppekava valmimise protsessis oli
igal õpetajal
võimalus öelda
välja oma arvamus, mida tema
oluliseks peab laste õpetamisel
ja kasvatamisel. Hiljem valmis
sellest õpetajate meeskonnatööna
õppekava üks olulisemaid osi
„põhimõtted laste õpetamisel ja
kasvatamisel“.
Laagri Lasteaia konkursitöö
juures tõstsid hindajad esile
seda, et töötajad on ühiselt
koostanud põhimõtted, mida
lasteaia töös kasutatakse ning
väärtuskasvatusse on kaasatud
kogu meeskond. Samuti on
teadvustatud väärtuskasvatus,
mis põimitud lasteaia tegevusse
ja visuaalsesse identiteeti.
Läbi rollimängude areneb
väärtustetunnetus
Oleme valinud draamapedagoogika ja draamakasvatuse
laste õpetamisel ja kasvatamisel
üheks
enim
väärtustavaks
tegevuseks.
Selle valdkonna kogemuste
korvi me ka konkursitöös
põhjalikumalt esile tõime. On
ju draamaõpetuse ülesandeks
mängude käigus arendada nii
laste intellektuaalseid, füüsilisi
ja emotsionaalseid võimeid.
Draamaõpetuse
seisukohalt
tähendab
õppimine
alati
koos-õppimist. Lisaks eeldab
näidend tööd nii teksti-, keha-,
südame- kui ka peaga. Peale selle
areneb väljendusoskus, loovus,
fantaasia, koostöövõime.
Läbi rolli- ja situatsioonimängude õpitakse lahendama
probleeme ning areneb esteetiliste
väärtuste
tunnetus.
Seega - nii moraalsed, kui ka
sotsiaalsed väärtused on kõik
peidus draamaõpetuses. Lisaks
veel teatrietenduste vaatamine ja

Läbi Laagri Lasteaia legendi õpetatakse lastele järgmisi
väärtusi: koosolemist, koos-eksisteerimist, teineteisega
arvestamist.
Ühel kevadpäeval otsustasid isavares härra Kraaks ja
emavares proua Kraaks hakata koos endale pesa punuma.
Nad otsisid kaua sobivat kohta oma kodu rajamiseks.
Lõpuks olid nad leidnud ilusa ja rahuliku vooluga jõe
kaldal suure ja kahara männi, mis Kraaksu pere meelest
just see õige pesapunumise koht oli. Kraaksud olid juba
männi otsa oma pesapunumist alustanud kuid oh õnnetust
– kahjuks olid sedasama paika, jõe kaldal, väga ilusaks
pidanud ka inimesed, kes tõid sinna suured masinad, mis
koledat müra tekitasid ja hakkasid ehitama “oma pesa”.
Kraaksupere kartis, et äkki suured masinad võtavad
maha nende pesapuu. Võimas mänd, mille okste vahele
Kraaksupaar pesa punumist oli alustanud jäi kindlalt püsti.
Inimesed ehitasid oma pesa hoopis männi alla lagedale
platsile. Varesepaar oli inimeste olemasolu- ja tegutsemisega
juba harjunud, kui ühel päeval tõid inimesed oma valmis
pesasse elama väiksed inimesed – lapsed. Sellest pesast sai
“Laagri Lasteaed”. Rahu ja vaikus oli sellelt õuelt jäädavalt
kadunud ja asendus nüüd rõõmsate kilgete ja naeruga,
mõnikord ka nutuga. Härra ja proua Kraaks julgesid oma
noka pesast välja pista vaid varastel hommikutundidel või
hilisõhtul. Varesepaar aga plaanis koguni oma pesa maha
jätta. Raske oli neil lahkuda, sest ka nende pesasse olid
tulnud pojad – väikesed varesepojad. Terane vareseproua
pani aga tähele, et päevasüdamel, on õuepeal vaikus. Varsti
taipasid nad , et lapsed poevad oma pessa lõunaks puhkama
ja nii saab varesepaar rahulikult ja muretult õuepeal jalutada
ja toimetada Igal kevadel lahkub lasteaiast üks pesatäis lapsi
ja igal sügisel tuleb juurde üks pesatäis lapsi. Sama on see
ka Kraaksude pesakonnas. Igal kevadel kooruvad uued ja
uued varesepojad. Kaks mõnusat pesa mahuvad sõbralikult
ära ilusale jõeäärsele maalapile. Nii elatakse siin rõõmsalt
juba 40 aastat. Kraaksud üleval männi otsas ja lapsed kenas
ja hubases majas männi all, Männimetsateel. Hoolas vaataja
märkab kindlasti varahommikul, lõunatunnil või õhtu
saabudes mõnd varest meie õuel kõndimas.
analüüs.
Loole annab väärtust seegi
asjaolu, et valdav osa meie
lasteaia õpetajatest on väga
head
draamaõpetajad
ja
dramatiseerijad. Korduvalt on
pandud „eksprompt“ etendusi
mängima nii emmed kui issid.
Igal aastal õpivad kõik rühmad
meie lasteaias selgeks vähemalt
kaks etendust. Esimesed saavad
lavaküpseks juba isadepäevaks,
järgmised
jõuludeks,
siis
teatrikuul ja emadepäevaks.
Muusikaõpetaja Ruta Kukkur,
konkursitöö
kaasautorina,
on meie lasteaia muusikalid
üles
ehitatud
sõnalis–
muusikalisel meetodil, need
on lavastatud kindla süžeega,
mis on läbipõimitud lauludega.
Põhimõttel, et selles osaleks koos
võimalikult palju 3-7 aastaseid
lapsi, kellele laulda meeldib.
Muusikalavastused
saavad
lavaküpseks kevadel ja tulevad
esitusele maikuus, erinevale

publikule. Muusikaprojektide
elluviimine on jätkusuutlik
tegevus. Need on toimunud juba
viiel korral. Mis saab selle aasta
teemaks, veel täpselt ei tea, aga
mõtteid on!
Traditsiooniks on kujunenud
õpetajate lavastused lastele
Teadmistepäeval,
Advendialguseks, mida naudivad nii
lapsed kui õpetajad ise. Sekka
tuleb ka teisi dramatiseeringuid.
Lavastustega antakse lastele
eeskuju ja julgustatakse ning
innustatakse lapsi.
Väärtustel põhinev kasvatus
on meie jaoks olnud alati
esikohal ja on ka edaspidi.
Möödunud
õppeaasta õppeja
kasvatustöö
analüüsist
tulenevalt on sellel õppeaastal
pearõhk pööratud taas väärtuste
kujundamisele keele ja kõne
ning lastekirjanduse kaudu, et
toetada laste eneseväljendus- ja
jutustamisoskust.
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Naabritega mestis

Linnakad ja vallakad üheskoos reisil
Liivi Lents
Saue linna Päevakeskuse juhataja

PUHKEHETK:
Lennart ja Eric
spordiklubist
Laagri Tervis
koos Saue linna
vanaproua
Helmega Turaida
lossis jalgu
puhkamas enne
ühisronimist
lossitorni

Selle talve seni kõige lumisemal
ja tormisemal hommikul startis
bussitäis Saue linna ja Saue valla
rahvast Läti Vabariigi pealinna
Riia suunas.
Ühte bussi mahtus ära seltskond
Saue Päevakeskuse eakaid ja
erivajadustega inimesi, Saue valla
alaealiste komisjoni liikmed,
kriminaalhooldajad, kes mingit
pidi ka linna ja vallaga seotud,
Saue Vallavolikogu liikmed ja
Saue linna aktivistid.
Tee Riiga osutus tavatult pikaks,
sest õnnelik reisiseltskond sattus
bussi, mida juhtis bussijuht, kes
teadis vanasõna - aeglasemalt
sõuad, kaugemale jõuad. Nii see
tõesti oli, sest keegi ei lugenud
kokku neid autosid ja busse, mis
külitasid õnnetult kraavis. Kuigi
jõudsime Riiga plaanitust hiljem,
ei jäänud tegemata ega nägemata
midagi.
Töö ja lõbu koos
Valla alaealiste komisjon ei
unustanud hetkekski oma eesmärki - tutvuda Riia ametivendade
tööga.
Seetõttu
artikli autor neid ka Riia linna
ekskursioonil ei kohanudki. Seeeest õhtuses kultuuriprogrammis
olid nad juba osalemas. Kuulu
järgi nähti ja kuuldi Riia
võõrustajate juures palju uut ja
huvitavat, sest jutuainet jagus
veel järgmisel päeval Siguldas ja
ilmselt koduni välja. Loodetavasti
kuluvad Riia muljed edaspidises
töös igati ära.
Esimese reisipäeva õhtul valis
igaüks kultuuriprogrammi oma

maitse järgi: kes käis Riia Toomkirikus orelikontserti kuulamas,
kes nautis Kunstimuuseumis
kunsti, kes tutvus imekauni
talvise Riiaga.
Kui esmapilgul võib tunduda, et
klubi Laagri Tervis noored treenerid Eric Brauer ning Lennart
Steinberg, viimane on ühtlasi ka
Saue Vallavolikogu- ja alaealiste
komisjoni liige ning teised
komisjoni liikmed,
seeniorid
ja
erivajadustega
inimesed
moodustavad
kokkusobimatu
seltskonna, siis meie reis tõestas
hoopis vastupidist.
Lennart Steinberg ja Eric Brauer
sobisid
hästi
päevakeskuse
raudvara Helmega, kes mõne
aasta pärast 90ndat sünnipäeva
tähistab. Helme kepsles muretult üle hangede ja tegi kõik
jalgsikäigud kaasa, abiks teadmine, et noorte meeste tugi
on kogu aeg käepärast. Samas
soojendas artikli autori südant, et
alaealiste komisjon vallas ikka nii
nooruslik ja teotahteline on.
Turaida lossis läks isegi osake
giidi juttu imekauni Turaida
õnnetust saatusest kaduma, sest

komisjoni tööd
ja
tegemised
vajasid ikka ja jälle lahtirääkimist.
Selgus, et ka uus võib tõesti
olla unustatud vana ja jõusaalis
mehistumine võib edaspidi nii
mõnegi
alaealiste
komisjoni
sattunud paharetist memmepoja
õigele teele juhatada.
Koostöös peitub jõud
Kokkuvõttes võib öelda, et
kuigi seltskonda oli erinevatelt
elualadelt, sobisid Saue vald
ja Saue linn omavahel hästi.
Vastastikune
läbikäimine
ja
koostöö rikastab kõiki. Alati ei
pea see toimuma töölaua taga,
vahel on ühised ettevõtmised,
kus erinevad inimesed koos,
palju rikastavamad. Kujunevad
uued tutvused, uued kontaktid,
head ideed võivad tulla sealt, kust
ei oska oodatagi ja ka kogemused
on erinevad. Noored ei pelga ega
põlga sugugi eakate elutarkust,
nagu tõestas meie reis.
Meeldivat koostöö jätku soovib
vallarahvale Saue Päevakeskus
Saue linnast.

Head Saue valla elanikud, küladevanemad,
ettevõtjad ja muidu aktiivsed inimesed

Edastame üleskutse
tunnustada tublisid
Kindlasti tunnete mõnd aktiivset ja
säravat inimest, kelle tublid tegemised
muudavad meie elukeskkonda
ja kodukanti paremaks!
Kelle tegemised vääriksid ülevallalist
esiletõstmist ning tunnustamist.
Kutsume Teid esitama tunnustust
väärivaid kandidaate,
saates selleks tunnustuse motivatsioonikiri,
tunnustatu nimi ja kontaktandmed e-postile:
info@sauevald.ee
Kontaktisik: Angela Loot, kultuurinõunik
e-post: angela.loot@sauevald.ee
“Tunnustamise” kandidaate saavad esitada kõik
kodanikud (nii sõbrad, töökaaslased, õed-vennad kui ka
lapsevanemad) ja ettevõtted-organisatsioonid,
kes usuvad, et kandidaadi teod vääriksid
laiemat kõlapinda ja tunnustust.
Taotlusi ootame kuni 25. jaanuarini 2011.
Kõikide esitatud avalduste seast valib vallavolikogu välja
tunnustust väärivad, kelledele antakse tunnustus üle
pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva pidustusel.

Rohkem võimalusi Laagri
väikelaste arenguks kultuurikeskuses seatakse
sisse mõnus mängutuba
Angela Loot, kultuurinõunik
Evelin Merila, MTÜ Pereklubi Kollane Pardike
Alates jaanuarist 2011 avab Saue valla Kultuurikeskus laste
mängutoa.

Küsi abi

Abilaegas - nõukeskus puuetega inimestele
Alates 2007. aasta algusest on
edukalt töötanud puuetega
inimeste
sotsiaalnõustamise
telefon Abilaegas, millele on
lisandunud nõustamine e-posti
teel.
Abilaegas
jätkab
puuetega
inimeste nõustamist ja nende
probleemide
lahendamisele
kaasa aitamist ka alanud 2010.
aastal.
Seda tehakse MTÜ
Jumalalaegas, Tallinna Linna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
rahastamisel.
“Abilaeka
näol
on
tegu
eelkõige puuetega inimestele
ja nende lähedastele vajaliku
tugiteenusega, kus antakse helistajatele praktilist nõu puude
astmete ja rehabilitatsioonist,
puude iseärasustest, erinevate
toetuste taotlemisest, abivahenditest,
tööhõivest,
hariduse
omandamisest, puuetega inimestega
tegelevatest
orga-

TUNNUSTAME
TUBLISID!

Abilaeka telefon 608 8860,
e-posti aadress
abilaegas@laegas.ee.

nisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest ja paljust muust,“
rääkis
MTÜ
Jumalalaegas
juhatuse liige Janar Vaik.
Abilaeka nõustaja Karin Leesmaa lisab, et valdavalt päritakse
puude raskusastme taotlemise
ja vormide täitmise kohta,

uuritakse kuidas taotleda isikliku
abivahendikaarti jms. “Leidub
ka neid, kes helistavad selleks et
kellegagi rääkida ja omi mõtteid
jagada,“ teab Leesmaa. Naise
sõnul on tagasiside tõestanud,
et
selline
nõustamisteenus
inimestele vajalik. Enamikel
juhtudel suudab nõustamine
anda ammendava lahenduse või
suunata inimene abi saamiseks
õigesse kohta edasi.
Leesmaa usub, et puuetega
inimeste
sotsiaalnõustamise
liin Abilaegas on kujunenud
arvestatavaks infoallikaks, pakkudes lahendusi küsimustele
ning aidates inimestes leida
enesekindlust.
Abilaeka
telefonil
saab
oma
küsimustele
vastuseid
igal tööpäeval kell 9-12.00.
Abilaekale
saab
küsimusi
esitada ööpäevaringselt e-posti
teel aadressil abilaegas@laegas.
ee. Elektronkirjaga saadetud
küsimusele vastatakse hiljemalt
järgneval tööpäeval.

Mängutoa loomise idee sündis selle aasta augustis, mil
sai lähemalt kaalutud lastehoiu võimaluste loomist Laagri
piirkonnas. Mitmete arutelude käigus valmis koostööplaan
Saue valla kultuurimaja, MTÜ Pereklubi Kollane Pardike ja
Saue Vallavalitsuse vahel loomaks laste mängutoa, kus peale
lühiajalise lastehoiu pakutakse teisigi olulisi teenuseid nagu
loovusringid, vanemate koolitused ja beebivõimlemine.
Mängutoa eestvedajaks jääb Pereklubi Kollane Pardike.
Mängutuppa ootame lapsi alates beebidest kuni lasteaialasteni
mängima ja osa võtma erinevatest huviringidest. Pereklubi
korraldab lastvanematele erinevaid loenguid, mille läbivaks
teemaks saab olema väikelapse kasvatus ja heaolu. Lisaks
erinevatele huviringidele on mängutoas võimalik ka ühel
päeval nädalas käia lihtsalt lastega mängimas.
Tööd alustab ka Laagri Emade klubi, kuhu ootame kõiki
koduseid lapsevanemaid. Emade klubi hakkab koos käima
teisipäeviti ja klubi eesmärgiks on pakkuda lastevanematele
võimalusi uute oskuste õppimiseks ja silmaringi laiendamiseks
läbi teiste kogemuste ja nõuannete.
Huviringidest on oma tööd alustanud juba beebivõimlemine
ja beebimassaaž. Võimlema ja massaaži ootame beebisid alates
2. elukuust. Beebivõimlemise rühmad on koostatud kahe
kuulise intervalliga, sel viisil saame pakkuda beebidele just
nende vanusele vastavaid füsioteraapilisi harjutusi toetamaks
nende õiget arengut esimesel eluaastal. Võimlemise tunnid
muudame toredamaks tänu erinevatele vahvatele vahenditele
ja lõbusale beebimuusikale.
Kui vanematel on ideid, milliseid tegevusi võiks lastega
peredele veel olla, siis palume neist teada anda kultuurimaja
juhatajale Ingrid Novikovale, tema on laste tegeluste
käimalükkajaks ja initsiaatoriks. Mõtted on oodatud
meiliaadressil veskitammi@sauevald.ee.
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33 liitrit verd annetanu:
“Doonorlus on väga isiklik asi.
Nagu usk või religioon...”
Koduvald
Saue valla mees Aivar Hunt,
kelle soontest on viimase
15 aasta jooksul 73 korda
doonorverd välja pumbatud,
leiab, et doonorlus ei ole asi,
millega teiste ees eputada.
Doonorlus on sügavalt isiklikest
veendumustest tulenev teema,
sellega saunalaval ei ärple.
Keegi ei käi verd andes mingeid
rekordeid püstitamas. Sellepärast ei tahtnud ma esiti sellest
juttugi teha. Samas tean, et
vajaliku doonorivere varud
kõiguvad Eestis tihti kriitilise
piiri peal, seega – ehk õnnestub
mõned hirmud ja väärarusaamad maha võtta ning äkki
keegi saab minu kogemusest
innustust.
Loomulik asi
Minu meelest on veredoonorlusega nii, et kuigi esimest
korda verd andma võib sattuda
juhuslikult või kellegi eeskujul,
siis püsidoonoriks jäädakse ikka
sisemisel sunnil. Minu jaoks oli
doonoriks hakkamine loogiline
samm, kuna ka minu isa on
eluaeg doonor olnud. Eeskujusid
järgides on ju hullemaidki
asju tehtud, eks? Kes hakkab
isa eeskujul suusatama, kes
suitsetama jne. Mina hakkasin
doonoriks.
Teine põhjus on see, et mul
on endal varajases nooruses
doonoriverd vaja läinud. Ma ju
ei küsinud, et kust see abi tuli,
sest tundus iseenesest mõistetav,
et kui on vaja, siis antakse. Kuigi
iga kord ei pruugi see ju nii olla.
Verevarud võivad muutuda
kriitiliseks, sest vajadus on
prognoosimatu. Niipea, kui
paar hullu seltskonda on
nädalavahetuse peo raames
oma autod üle katuse keeranud,
võibki kriitiline piir kätte tulla.
Ja kujutage siis ette situatsiooni
haigla operatsioonilaual. On
vaja verd, aga õde laiutab käsi
ja ütleb, et ei ole, lihtsalt ei ole...
mitte keegi ei ole juba oi-kui-kaua
verd andmas käinud. Kõrgelt
kvalifitseeritud ja kümneid
aastaid õppinud arstid, kes
tavaolukorras saavad hakkama
iga patsiendiga, võivad sellisel
puhul maskid eest võtta, koju
minna ja õlle lahti teha.
Eeltoodu on muidugi puhtteoreetiline
mõttekonstruktsioon, aga ma siiski ei välistaks
sellist võimalust.
Lihtne on ju kogu aeg ainult
nõuda, et kuna mina teen tööd
ja maksan makse, siis toodagu,
antagu ja tehtagu mulle. Keegi
peab ju tegema ja tooma ja
andma. Ega minagi aastaid tagasi mõtelnud, et peaks mitte ainult

nõudma, vaid ka vastu andma,
aga pikapeale see arusaam tuli.
Esimene kord
Minu esimese vereloovutusega
oli järgmine lugu. Olin natuke
pealt kahekümnene, õppisin
parajasti Otsa koolis. Oli loengu
vaheaeg. Seal kooli vastas üle
tee oli vana peapostkontori
maja,
läksin
kooliväravast
välja, ühtki „kandvat“ ideed
ei olnud ja äkki nägin - üle tee
majas on vereandmise päev.
Olin ju vereloovutuse peale
ennegi mõtelnud, aga nüüd tuli
võimalus nagu ise koju kätte.
Sealt see tiksuma hakkaski.
Käisin aastaid Ädala tänava
verekeskuses, viimasel ajal
olen käinud kesklinnas Narva
maantee
alguses
DoonoriFoorumis. Ma ütleks, et tänaseks
on Tallinna doonorite logistilised probleemid küll lahendatud.
Kui vana verekeskus, mis
muidugi ka praegu töötab, oli
Ädala tänaval Pelgulinnas,
siis paljud kurtsid, et ei leia
üles ja nii halvas kohas. Nüüd
on vereloovutuse võimalus ka
kesklinnas, autoga tulija saab
Viru keskuse parklas kaks tundi
tasuta parkida. Selle ajaga saab
kenasti vere antud ja kui vaja,
veel ka paar nipsasjakest kaubamaja lettidelt kaasa haarata. Eks
aastatega on veelgi muutunud.
Näiteks nõelad- algusaegadega
võrreldes on need vähemalt
kümme korda teravamaks ja
peenemaks muutunud.
Mõnus keskkond
Ja sealne personal! Juba selle
pärast tasub verd andmas käia,

et personal on nii lahe. Kes usub
mõnedes ringkondades levivat
müüti, et eestlane on kehv
teenindaja, käigu verekeskustest
läbi. Töötajad on seal nii
sõbralikud ja tänulikud, nagu
oleks neil isiklikult eluliselt
vajalik, et sa sinna tuled ja verd
annad.
Inimesi on vereloovutajate seas
igasuguseid, on minust poole
nooremaid ja ka vanemaid,
nii mehi kui naisi. Mõnus
kirju seltskond, verekeskus
ei ole ju mingi tantsusaal või
ööklubi, et vaid „õiges“ vanuses
inimesed on oodatud. Muuseas
- linnalegendile, et mehed verd
ei talu, pole tõestust leidnud,
vähemasti minu nähes ei ole
küll keegi ära minestanud.
Lihtne ja kõigile kasulik
Vereandmise protseduur on
lihtne. Lähed kohale, kontrollitakse kontaktandmed igaks
juhuks üle. Siis tuleb ausalt ja
hoolikalt täita küsimustik, et
kuidas viimasel ajal läinud on,
kas oled midagi põdenud või
kusagil kaugel käinud vms.
Vastused käiakse arstiga koos
üle, et kindlaks teha, kas mõni
põetud haigus või tarvitatud
ravim ei ole sind seekord vere
loovutamiseks
kõlbmatuks
teinud. Kontrollitakse hemoglobiini taset, vererõhku ja
pulssi.
Ja siis tooli. Ise valid, kas annad
paremast või vasakust käest.
Keskeltläbi viis minutit toolis
ja 450 ml ongi antud. Peaaegu
ei tunnegi midagi. Siis nõel
välja ja side peale. Seejärel istud
rahulikult, jood kohvi, sööd

küpsist, loed ajalehti. Kohe ei
soovitata rabelema hakata, las
käsi puhkab ja veri jääb kinni. Ja
ongi kõik, kuni järgmise korrani.
Mehed võivad verd anda üle
kahe kuu, naised üle kolme.
Pärast vereloovutust on olemine
alati hea. Ühelt poolt selline
emotsionaalne rahulolu, et ehk
oled saanud kedagi aidata. Aga
ka füüsiline enesetunne on nagu
pärast mõistlikku trenni. Ega
ma polegi endale päris lõpuni
selgeks teinud, mis pärast vere
andmist kehas juhtuma hakkab.
Ju organism mobiliseerib end
uue vere tootmisele.
Üldises
tervislikus
plaanis
mõjub vereandmine ka hästi, ega
ma tõbine kuigi tihti ole. Mõni
inimene võtab absoluutselt igast
gripilainest, mis võtta annab,
mul pole see õnnestunud, kord
kolme-nelja aasta jooksul ehk
nakkub midagi. Kuigi siin on
ka mõõdukal kehakultuuril ja
normaalsel toitumisel kindlasti
oma osa.
Isiklik otsus
Tundub, et vanasti oli doonorlus
pisut populaarsem. Töölt anti
vaba päev ja mingil ajal suisa
rahagi. Täna peab seaduse järgi
saama tööandjalt vaba aega
vereloovutamiseks – loomulikult mitte tervet päeva! - ja
raha ei anta üldse. Arvan, et
kui ka makstaks näiteks 20
eurot peo peale, siis doonorite
hulka see kindlasti kasvataks,
aga kvalitatiivset hüpet kaasa
ei tooks, kuna rahahimu mõjub
mõnikord inimeste aususele
halvasti ning vereloovutuse
üllad eesmärgid võivad seega

EESKUJU PÕHINE: Aivar ei välista, et sarnaselt tema enda kogemusele, kus ta oma isa eeskujul veredoonoriks
hakkas, läheb sama teed ka kunagi Aivari enda pisipoeg Johannes

Põhja-Regionaalhaigla
verekeskus ja Saue vald
tänavad staaźikaid
Saue valla doonoreid
Mairo Neem - 55x
Malle Aedma - 30x
Helja Mätlik - 66x
Elina Tapver - 25x
Rainer Orav - 29x
Andro Õisnurm - 28x
Elina Iljas - 35x
Linda Horn - 33x
Kerdo Vrulevski - 25x
Pekka Tiidus - 33x
Tiit Soe - 44x
Aivar Hunt - 73x
Marko Muhin - 28x
Urmas Jõgi - 32x
Sergei Tšikunov - 49x
Andrus Kold - 25x
Jüri Aava - 37x
Anu Mälk - 40x
Voldemar Holm - 34x
Aivar Kabrits - 36x
Riina Pohlak - 28x
Lisainfot doonorluse kohta
www.verekeskus.ee
kahjustatud
saada.
Praegu
jagatakse doonoritele mõnusat
ja lahedat nänni - pastakaid,
kohvitasse, šokolaadi, mett...
Aga kui ka ei jagataks, ega
minemata ei jätaks.
Eks seda doonorite seltskonda
võiks Eestis ikka rohkem olla
küll. Kuuldavasti on mõnes
välisriigis suisa nii, et kõik
soovijad ei saagi kohe doonoriks.
Öeldakse, et väga kena, aga
minge koju ja oodake, me
millalgi helistame teile.
Samas, ega meie propagandast ja
reklaamist üleküllastunud ajal
doonorluse lausreklaamimisel
väga suurt mõtet ei ole. Inimestega on ju nii, et kui rääkida,
et ärge sõitke nii kiiresti, et tee
on libe ja nähtavus halb, siis nii
mõnigi inimene kipub arvama,
et ega temaga ei juhtu midagi.
Halvad asjad juhtuvad ju teistega. Samamoodi mühatatakse, et
mis ma sellest doonorlusest saan,
minul ei lähe vaja sellist asja. Ei
kiirabi, politseid ega sotsiaalabi,
ma olen kõva mees, soolake ka
oma doonorlus õige sisse!
Veidi utreeritult, aga mõte selles,
et mõnedele inimestele ei mõju
ükski jutt. Või tekitab liiga palju
juttu vastupidise efekti. Lõppeks
leiavad huvilised ise infot nii
palju kui vaja.
Doonorlus peab olema iga
inimese
jaoks
vabatahtlik,
loomulik ja loogiline. Mitte
aumärkide, edevuse või avaliku
tuntuse-tunnustuse pärast.
Isiklik asi.

jaanuar 2011

LK 11

Vallaettevõte

Uus moodne kalatööstus Hüürus vaatab
nii maailmaturu kui kodumaise ostja suunas
reguleerib ise noatera asendit. Ja
näiteks suitsutamise liin - puha
täisautomaatne - tahad nõrka
suitsumekki - programm 1,
tagad tugevamat - programm 2,”
on peremees kursis viimse kui
lüliga tööprotsessis.
Ja kogused, mis vastne tehas välja
suudab anda on kümme korda
suuremad,
kui
Vihterpalus.
“Suure pingutusega saime seal
2500 pakki töödeldud kala päevas
kätte, aga siin on täisvõimsus
25 000,” toob Vetevool näite.

Koduvald
Detsembris avas Eesti üks
suuremaid kalanduse valdkonna tegijaid M.V Wool
Hüürus oma uusarenduse 4500 m 2-l laiuva tootmiskompleksi. Ühe mehe peas
kümme aastat tiksunud unistus sai lõpuks reaalsuseks.
Vastvalminud
kalatööstuse
peremehel Mati Vetevoolul
on seljataga keerulised 17
kuud. Sinna mahub lõputult
nõupidamisi, tehase ehitaja
pankrott, õigeks ajaks kohale
mitte jõudvad seadmed ja
igasugu pisemat sorti sekeldused, mis ühe tehase rajamisega kaasas käivad. Sellest
hoolimata on hallipäise härra
silmad endiselt säravad, źestid
energilised ja peas küpsemas
Euroopa kalaturu vallutamise
plaanid.
Kümme aastat ja valmis!
Tegelikult ei ole kalatehas Mati
Vetevoolu elus miski uus asi.
Mehel on Vihterpalus juba
aastast 1988 üks tehas tiksumas,
aga kuna eestlane näikse olevat
kalasööja rahvas, siis ei jõudnud
pealinnast 70 km kaugusel asuv
tehas enam piisavalt kiiresti ja
vajalikes mahtudes kaupa ette
anda.
Nii tuldi juba sajandivahetusel
mõttele, et otstarbekas oleks
rajada Tallinna lähistele üks
korralik tehas. Sobiv krunt
leitigi Hüürust, aga seinade
kerkimiseni läks veel aastaid.
“Eks me teadsime, et see on kallis
tegemine, et kohe ei jõua. Kõik
need vahepealsed head aastad
panime lolli järjekindlusega raha kõrvale, aga me teadsime
mida tahame,” meenutab peremees.
Alles 2009. aasta suvel löödi
kopp maasse aasta pärast oli
tehas püsti. Kogu kompleks
koos sisseseadega nõudis 60
miljonit krooni. “15 nendest
saame PRIA projektidest, seal
selline kalatöötlemise meede
- investeeringud töötlemisse ja
turustamisesse. 10 miljonit andis
pank laenu ja ülejäänu osas oleme oma raha alla pannud,”
tutvustab Vetevool finantseerimisskeemi.
Kompleksi on
koondatud nii kalatöötlemine,
logistikakeskus ja ka peakontor.
Ultramoodne sisseseade
Uhkusehelk silmis, näitab Vetevool külla tulnud vallavanemale oma valduseid. Sinaka
klaasfassaadiga
maja,
mis
Paldiski maantee ja Harku ristis
kohe tee peale kätte paistab,
peidab endas tootmisliine, mis
alles 2010. aastal turule tulid.
“Viilutamismasin on näiteks
maailma
moodsaim.
Poole
grammi täpsusega lõikab tükid
valmis, vastavalt kala paksusele

Kalakraami nii suurtest
poekettidest kui oma kalapoest
Kuigi ettevõtte vahendab ka
toore punase kala müüki Norra
vetest peamiselt Selveri ja
MATI KALAPOOD: tehase juures asuvas kaupluses on kalakraami letid Prisma peolettidele, siis lõviosa
lookas - on marja nii punast kui valget, kala nii toorest kui töödeldut,
käibest - ca 4/5 moodustab
merelooma nii fileena kui koos saba ja uimedega. “Ja hinnad on odavamad, siiski töödeldud kala müük.
kui mujal,” lubab peremees
Mereelukaid soolatakse, marineeritakse,
suitsutatakse
ja
tehakse juba ettemaitsestatud
kulinaariatooteid. Lisaks kalamari ja külmutatud kalatooted.
Toorainena
kasutatakse
nii
punast (lõhe, forell), kui ka valget
(mereahven, heeringas) kala.
Punane kala tarnitakse Norrast
ning valge kala nii Eestist kui
muudest riikidest.
Lisaks suurtele poekettidele,
saab kalakraami nüüd ka
tehasehoones paiknevast Mati
Kalapoest. Inimesed on kuu
jagu päevi avatud olnud pisipoe
juba üles leidnud, tullakse ka
MASIN VAJAB INIMEST: Kuigi uue tehase sisseseade on moodsaim
Tallinnast spetsiaalselt värsket
võimalikust ja täisautomaatne, siis ilma inimese valvsa pilgu ja käelise
võtma. “See müügikoht ei ole
panuseta ei saa ükski liin hakkama. Fileerimisliin näiteks nõuab 12
tulus, see rohkem reklaami
töötajat - üks võtab saba maha, teine pea, kolmas puhastab selgroo jne
mõttes. Nagu visiitkaart. Aga
tuleb kenasti ots-otsaga kokku ja
inimesed paistavad rahul olevat,”
tõdeb Vetevool.
Poe avamist kannustas ka veel
üks armas lapsepõlvemälestus.
Nimelt mäletab mees poisipõlve
linnaskäike, kui alati mindi läbi
ka Raekoja platsi lähedal olevast
Kaarmanni kohvipoest ja võeti
koju ühes värsked saiakesed.
“No mul oli selline unistus, et
nüüd tulevad inimesed Mati
Kalapoest alati möödudes läbi,”
ütleb Vetevool.

ENERGILINE: Eesti ilmselt edukaim kalatööstur Mati Vetevool ei jää
peale uue tehase käivitamist siiski veel loorberitele puhkama, nüüd vaja
eksporti suurendama ja uusi turge jõuliselt vallutama hakata
Ettevõte: M.V.Wool
Tegutseb: 2010. detsember alustas tööd uus kalatöötlemis- ja
logistikakeskus Hüürus, lisaks vana 		
kalatöötlemise tehas Vihterpalus Padise vallas
Asukoht: Angerja tee 32, Hüüru küla, www.mvwool.ee
Tegevusvaldkond: värske ja külmutatud kala ning erinevate
kalatoodete tootmine ja müük
Maksimum tootmisvõimsused: 27 500 pakki töödeldud
kala päevas (25 000 Hüüru ja 2500 Vihterpalu)
Käive 2010: 134 miljonit krooni
Investeering Hüüru tootmisesse: ca 60 miljonit krooni
Suuremad kliendid: poeketid Selver, Prisma, Rimi,
		
Stocmann, Maksimarket, Säästumarket, aga ka hotellid
ja restoranid

Eestlane sööb kala aastaringselt
Peremehe sõnul olla eestlased
üldiselt
tublid
kalasööjad.
Hooajalisust eriti ei ole, jaanuarisveebruaris tekib väike 10-15%line lohk, aga muidu - anna ainult
ette!
Vetevoolu sõnul on populaarsemaks artikliks ikka värske
punane kala. Samas usub mees,
et nõudlust oleks tegelikult ka
valge kala järele, aga seda ei ole
nii palju pakkuda. Samas on
suund punaselt valgele tema
hinnangul kindlasti tulemas.
Aga mis vahe on kahel lemmikkalal - forellil ja lõhel? “Mõlemad
punased on nooremas eas
taimetoidul ja vanemaks saades
röövkalad. Vahe on selles, et
forellil on selline oga kõris, aga
lõhel ei ole. Aga kui pole tegu

just kalateadlasega ning kala
on juba fileeritud, ei saa keegi
enam tegelikult aru, kummaga
täpselt tegu,” teab kogemustega
kalamees.
Käibenumbrid stabiilsed,
tööd senisest enam
Kuigi ettevõtte käibenumbrid
ei ole viimaste aastate jooksul
palju muutunud, on stabiilselt
130 miljonis kandis, siis on masu
oma kombitsad surunud ka kalatööstusesse. Ostetakse nimelt
varasemast rohkem odavamat
kala. “Keskmine väljamüügi
kilohind on praegu 70-75 krooni
varasema 110 asemel. Tööd on
sama käibe nimel vaja rohkem
teha,” märgib Vetevool.
Seni läks 95% ettevõtte toodangust just koduturule, aga uus
tehas võimaldab ka jõulisemalt
väljapoole
vaatama
hakata.
“Paari aasta pärast on see suhe
50:50,” prognoosib Vetevool.
Juba praegu tegeletakse uute
välismaiste lepingutega, et kellele
ja kui palju 2011. aasta sügisel
kala pakkuma hakatakse.
Perekondlik äri
Vetevool kasutab tehasest rääkides alatasa “meie vormi”- me
mõtlesime, me otsustasime... .
Nimelt on ettevõttes tegevad nii
mees ise, kui tema poeg, väimees
ja kasupoeg. “Kui poeg oleks
kunstnik ja tütar advokaat, ega
siis ei oleks sellel suurt mõtetki.
Lapsed viivad minu äri edasi,
mul on kellele oma elutöö jätta,”
mõtiskleb Vetevool.
Koos töötamine ei ole peresuhteid halvasti mõjutanud. “Ausalt
- ei ole mingeid nääklemisi
olnud. Võti on arusaamises, et
ilmeksimatuid inimesi ei ole
olemas. Suured otsused teeme ju
nagunii kõik koos ja väiksemaid
apse, neid tuleb igaühel ette. See
on meie ühine üritus ja ühine
võimalus,” usub Vetevool.
Kalausku on mehe lapselapsedki.
“Pisike Mattias ütles lasteaia
lõpupeol kasvataja küsimusele,
et kelleks ta tahab saada,
kindla sõna - suure kalatehase
direktoriks,” muheleb Vetevool.
Vanaisast kalatööstur ei ole
unustanud ka oma kunagist
hobi, millest tänaseks elutöö
võrsunud on. Hobikalastaja on
mees endiselt edasi - õnge viskab
vette 20 korda aastas kindlasti.
“Lähen teinekord töölt ära, pea
on paks ja hambad ristis, siis
tunnen, et on vaja kalale. Sõbraga
või lastelastega. Räägime päeva
jooksul napid 50 sõna ja siis saan
tagasi tulles jälle paar nädalat
peavaluta tööd rabada,” tutvustab
mees oma stressimaandamise
meetodit.
Ja kui lapselapsed kaasas, siis
kõlab peale kalalkäigu päeva
autos ühiselt välja mõeldud
laulujupp: “Oo mulle meeldib
Eestimaa, kus lapselapsed kalal
käivad vanaisaga!”
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Jõulumelu

16.detsembril toimus Vanamõisa Seltsimajas traditsiooniline laste
jõulupidu. Kingipakke käis jagamas jõuluvana kaugelt Lapimaalt.
Külas käis Kehra Nukuteater oma uue etendusega“Talvelugu“.
Esinejate seas olid nii oma maja laulu- ja tantsuringi lapsed ja
emade-beebide tantsustuudio, kui ka Chicas Bonitas tantsutrupi
flamencolapsed. Laululusti pakkusid ka väikesed külalised Keila
SOS lastekülast juhendaja Marve Rekandi kitarrimängu saatel.

Jõuluturg - ta toimus siiski!
Tuisust ja pakasest hoolimata
Ingrid Novikova,
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja

Eakad võtsid aastat kokku

Laagri jõuluturg osutus igati tulemuslikuks.
Kauplejate seast olid enam esindatud just
käsitöömeistrite tööd, villased ja linased
tooted, aga pakuti ka mett ja koduhoidiseid
ning piparkoogi taignat ja piparkooke.
Esimesel korral küll tundus jõuluturu
toimumine eelnevatel päevadel möllanud
Monika nimelise lumetuisu tõttu ohustatud.
Paljud kauplejad ei jõudnudki karmide
ilmaolude tõttu kohale ning pakane ei
soosinud ka talutoodangu kauplemise
võimalusi kultuurikeskuse õuel. Teisel korral
aga tundus jõuluturg just külastajate arvu
poolest tegusam.
Esimese Laagri jõuluturu kohta hea tulemus.
Põnevil on ka kauplejad, kelle ootused kevadel käivituva taluturu osas on suhteliselt
kõrged ja samas oli külastajate seas palju
soovijaid just talutoodangu ostlemise järele.
Seega on kevadel alustaval iganädalasel
taluturul pearõhk suunatud just talutoodangu (toiduainete) pakkujatele.

Detsembrikuu alguses kogunesid ka elusügisesse jõudnud
prouad-härrad kultuurikeskusesse ühisele peopärastlõunale, et
aastale mõnusa muusikaga ja piparkoogikrõbinaga punkt panna.
Nagu ikka, said huvilised tantsu keerutada, kohvilaua taga
maailma asju arutada, aastalõpule kohaselt sai iga tulija pihku ka
väikese kingituse - raamatutest vitamiinide ja villasokkideni.

Ääsmäe noortekeskuse jõulupidustused
Laagri eakate naiste seltsi
Pihlamari 13. sünnipäevaks
paberile pandud poeemike
Elju Vakkermann
ENS Pihlamari
13 aastat on palju ära viinud, aga midagi nad on ka toonud.
Nad kokku elukanga koonud, tegevusteks Kuuse-pere loonud.
Pihlamarjad mustriks trükkind, mured-rõõmud sisse lükkind,
päevad täis on tuult ja äikest, kuid kõige rohkem kirgast päikest.
Kangas on meil lai ja pikk, selle sees ka mõni trikk.
Vahel kuri olnud ilm, Monikast on märg veel silm.
Kallid kroonid jäänud seljataha,
Eurod laotuvad me ette – see ka raha.
Mis siis ikka – lisame ka meie gaasi,
verivorstid kõhtu, tõstame ka klaasi!
Tervist, jõudu, sitkust uuel aastal
ja ma loodan väga, et te meiega tulete kaasa!
Kohtume ikka igal kolmapäeval Kuuse 27.
Tulge ja te ei kahetse!

Imbi Tigasson
noorsootöötaja
Aasta 2010 on meeletu kiirusega lennanud ka
noortekeskuses EXIT. Kuigi aastas on meil
mitmeid üritusi olnud, on see üks, millega kõik
kõige rohkem vaeva näevad, meie jõulupidu.
Eks vaeva arvelt on ka rõõmu hiljem rohkem.
Noored alustasid sel aastal ettevalmistustega juba
varakult, kirjutades ja lavastades ise teemakohase
näidendi „Kuidas Grinch jälle jõule varastada
üritas.“
21. detsembri õhtul algaski kogu
pühademelu noortekeskuses kogunemisega ning ühiselt aulasse
näidendit vaatama minemisega.
Lavatükk kukkus välja väga
humoorikas ja vahva, põhjustades
pealtvaatajates
pidevalt
naerupugistamist ja muigeid.
Peale näidendit liiguti tagasi
noortekeskuse ruumidesse, kus
ootasid kõiki piparkoogid ja
kommid, millel kohe hea maitsta
lasti. Maiustused ei jõudnud veel
otsagi saada, kui juba alustati ka
õhtu esimeste mängudega. Selleks
oli noorsootöötaja Imbi Tigasson ette
valmistanud televiisorist tuttava
„Sõnasõja“ mängu, milles noored

rõõmuga kaasa lõid. Parimad sõnaseletajadarvajad selgunud, astusid lavale tüdrukud ja
esitasid tantsukava, et peoõhtu hoog kohe kuidagi
raugeda ei saaks.
Peoõhtu lõpetuseks, nagu juba aastaid tavaks
saanud, muutus noortekeskuse suur saal
diskopõrandaks ja kõik soovijad said tantsu
vihtuda. Soovijaid ei olnud vähe, peost võttis osa
väga palju noori ja keskus oli pidevalt rahvast,
jutusuminat ja piparkoogikrõbinat täis. Aitäh
kõigile, kes korraldada aitasid, osa võtsid või
niisama läbi astusid!
Kohtumiseni juba aastal 2011!
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Luulenurk

Jõulumelu jätkub

Jõulupidu erivajadustega laste peredele
Sirli Sõstar-Peerna
lastekaitsespetsialist
Ükskõik kui pikalt
kestab maine tee,
vaid headuses on
kõige lõpp ja lähe.
Et head on vähe,
ütleb ainult see,
kes ise ilmas
head on teinud vähe!
(autor teadmata)
12. detsembril toimus Saue
valla Kultuurikeskuses vallavalitsuse poolt korraldatud
meeleolukas jõulupidu Saue
valla erivajadusega lastele.
Peole oli tulnud 19 last koos
emade-isade, õdede-vendade ja
isegi vanavanematega. Kokku
võttis jõuluüritusest osa ligi 40
inimest. Osavõtjate hulk aastaaastalt suureneb ja see rõõmustab, sest sellisel rõõmsameelsel
kokkusaamisel saavad erinevate
terviseprobleemidega lapsed ja
nende emad, isad, vanaemadvanaisad rohkesti positiivseid

emotsioone ning ka omavahel
suhelda, mis samuti vajalik.
Paljud lapsevanemad märkisid,
et laps juba väga ootas, millal
saab peole tulla.
Muusikaelamusi
pakkusid
väikesed vallatud päkapikud
Sofia Liis ja Tanel Eiko koos
peapäkapikk Sirjega. Külla olid
tulnud Laagri Kooli näiteringi

õpilased, kes demonstreerisid
oma pantomiimi-oskust ja esitasid vahvaid luuletusi.
„Aisakell,
aisakell,
kõlab
kaugele...“ ühislaulmise lõpuhelide saatel saabus külla
Jõuluvana,
kellel
kaasas
mahukad kingikotid. Lapsed
olid selgeks õppinud palju
ilusaid luuletusi-laule. Tore

oli kogeda laste siirast rõõmu
kingituste üle.
Jõuluvana tuleku ja tema
kingikoti täitmise eest hoolitsesid Laagi Lions-klubi liikmed. Tohutult hea meel on,
et abivalmis inimesed ei ole
ilmast kadunud. Jõuluvana
tuleb puuetega laste jõulupeole
kohaliku lõviklubi juurest juba
teist aastat järjest.
Peale Jõuluvana teelesaatmist
said kõik lapsed meisterdada
päkapikk Viia juhendamisel
endale kaasa kuuseehteid.
Elevus, mis tegevusest tekkis,
laste silmade sära ja hingega
asja juures olek tõestas, kui tore
see nende jaoks oli! Vahva oli
jälgida, kuidas meisterdamisest olid haaratud ühtviisi nii
lapsed kui täiskasvanud.
Lastele, kes mingil põhjusel
peole ei jõudnud, jättis Jõuluvana
üllatused
vallamaja
sotsiaalosakonda.
Info 654 11 44; 534 62560.

Aastalõppu mahtus ka
hoolimist ja pisikesi heategusid

Maidlas pidutses kogu küla mudilastest memmedeni
13. detsembril toimus Maidla Seltsimajas eakate jõulupidu. Külla
oli kutsutud ajalehe „Elukiri“ toimetaja ja Vanurite Eneseabi- ja
Nõustamisühingu juhatuse liige Ene Veiper. Peolistele esinesid
Kernu Vanadekodu solistid. See võis olla ka viimaseid koos
esinemisi selle pundiga, kuna Kernu Vanadekodu suletakse ning
nad paisatakse Eestimaa peale laiali. Väga kurb saatus. Esinemine läks kõigile väga hinge ja edu neile edaspidiseks.
Vaatamata rohkele lumele oli õnneks jõulupeo õhtul 23ndal
vaikne ja ilus talveilm. Kõik said kenasti kodunt välja ja Maidla
Seltsimaja kõrvalhoone täitus külarahvaga. Pidu algas Kiisa
Rahvamaja näiteringi etendusega „8-puudane ämm ehk vaga
väimehe katsumused“.
Kõige suurem ootusärevus oli muidugi lastel, kellele tuli külla
jõuluvana. Sel aastal soovis jõuluvana teha pilti kõigi lastega,
kellele ta oli andnud salmi, tantsu ja pai eest kingikoti. Jõuluvana
soov täideti, kes veel ise ei käinud või julgenud üksi minna, läks
koos vanemaga. Kaetud oli pidulaud jõuluroogadega, mis kõik
eelnevalt kohapeal valmistati.
Pidu jätkus Toomas Anni esinemisega. Sel ajal kui vanemad
tantsu vihtusid, said lapsed seltsimaja peahoones multikat
vaadata. Olime eelmisel päeval saanud kätte esitlusvahendid
(projektori ja lina). Esitlusvahendite projekt sai kirjutatud KOP
sügisvooru, mis sai positiivse vastuse.
Soovin kõigile head uut ja tegusat aastat.

Jõulu eel ja aegu on õhus ikka tavapärasest rohkem tahtmist teha
midagi ilusat, olla teiste vastu tähelepanelik ja hooliv. Väike näide
sellisest killukesest heasoovlikkusest olgu ära toodud ka siin
jõulumeluses ajalehenumbris.
Nimelt pöördus üks kena Saue valla perekond vallamajja sooviga
leida kohalike laste seast mõni poiss või tüdruk, kellele teha pühade
aegu kingitus - arvuti. Perekond, kes tagasihoidlikult anonüümsust
eelistas, arvas ise, et ega see ei olnud küll just tähelepanuväärne heategu, aga neil on väga hea meel, kui kellelgi on sellest arvutist
rõõmu.
“Võibolla peaks vallavalitsus üldse oma kodukandi inimeste abistamise võimalustest ja vajadustest veidi rohkem teada andma. Paratamatult kipub olema igapäevatoimetusi nii palju, et isegi kui on
soov kedagi aidata, siis pole omal käel pealehakkamist erinevate
võimaluste uurimisega tegeleda. Ei tahaks ka lihtsalt mingile
anonüümsele MTÜ-le või sadu miljoneid kroone kasumit teenivale
haiglale sularaha üle kanda. Omavalitsus teab kõige paremini
kodukandi inimesi ja omasid aidata on kuidagi toredam,” lisas
anonüümne annetaja.
Nii saigi Ääsmäe Põhikooli jõuluaktusel üks koolitüdruk
üllatuskingituse osaliseks. Vallavanem Andres Laisk, kes kopsakat
jõulupakki üle andmas oli, nentis, et kui neid kõige tublimaid
õppureid tunnustatakse ikka diplomite ja kiituskirjadega, siis
seekord ei valitud üllatuskingituse saajat eesrindlaste seast. Arvuti
kingiti Anastasia Rogozinnikovale, tütarlapsele, kes on lihtsalt
abivalmis ja tore seltsiline oma kaaslastele, on kenasti ära õppinud
eesti keele, teeb tublisti sporti ja esindab ehedalt meie tänast noort
põlvkonda.

Krooni peied
Elju Vakkermann
ENS Pihlamari
Kui eesti rahvas krooni sai,
siis igaüks tal tegi pai
ja rublaaja mälestus
kõik rõõmuga läks korstnasse.
Kroon alles suvel 18 ju sai
ja viimne sünnipäev tal jäi,
kõik jakobsonid-koidulad
läevad pensionile korra pealt.
Kuidas nendel meestel küll
nii varakult lõi hingekell,
teistel kõigil on ju nii
peab rügama 65-ni.
Kuhu küll nad viiakse,
kas Kadrioru keldrisse?
Seal Mere, Pätsu kõrval siis
võibolla kunagi ehk veel
nad eskordiga Toompea
poole teel.
Kuid praegu vaielgu
nad seal edasi,
kas on ikka õige asi see,
kuid otsus tehtud uljasti
ja rikas prints juba ootabki.
Tal nimeks kaunis Euro on,
tugev-kindel nagu pomm,
muidu läheks Eesti hukka,
viie vaese riigi hulka.
Õnne täis nüüd Ansip-Ligi,
pühivad nad kroonist higi,
Kallas naerab – oh mis siis,
mina tõin, las Ligi viib.
Ka õnnelikud pensionärid,
ees kõik lahti Euro ärid
muudkui võta kalkulaator
ja Euro Sulle vastu vaatab.
Kuid väike viga selle juures,
krooni kogus Euroks puudub.
Üsna napiks jääb see summa
mis meid jaanuaris lummab.
Küsiks – kas Eestis ikka
on kõik klaar
või kahtleb ainult Savisaar?
Meil selgeks tehtud –
kõik väga hea
ja tõde see, et krooni
mälestuseks peied pea!
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Koolisport

Ääsmäe Põhikooli õpilased
„kukerpallitasid” 2010. aasta lõppenuks
Kristjan Küttis,
Ääsmäe Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja
„Kukerpallitamine” tähendab tegelikult akrobaatikavõistlust detsembri keskel,
millest juba mitmendat aastat
õpilased 2.-9. klassini osa
võtma kohustatud on.
Esinetakse 5-liikmelise zürii
ees, kes hiljem võistlejale 10palli süsteemis hinnangu
annavad. Võimalik on koguda
50 punkti ja sel aastal sai jackpot´i 8 tublit võimlejat: Kertu
Heil, Laura-Mari Kalm, Enrico
Vompa, Karel Kadarik, Simone
Sui, Anastasia Rogozinnikova,
Henri Niinepuu ja Katarina
Oja.
Kohtunikud kiitsid üldist
head taset ja kooli hoolekogu
liige Janika Saar ühena
zürii liikmetest leidis, et on
kogemuse võrra rikkam ja
tundis heameelt võistluse
toimumise üle. Rahul olid ka
õpilased ise – kes oli õnnelik
selle üle, et oma eelmise aasta
punktid üle tegi või hoopis
suutis sõbrale võistluses ära
teha.
Aasta eelviimasel kuul sai
usinalt ka väljaspool kooli
võistleldud ja esinetud: küll
loeti võidu luuletusi, tõestati
taaskord
kuulumist
eesti
paremikku saalihokis ning
mängus, kus tuleb vastaseid
väljakul palliga „pommitada,”
said
Ääsmäe
Põhikooli
õpilased medalidki kaela.
Tegijad palliplatsil
Siinkohal väike kokkuvõte
4-5. klassi poiste kordaminekust rahvastepallivõistlustel
pea kolmekümne kooli hulgas.
Alagrupivõistlustel olid vastasteks Oru Põhikool, Maardu
Põhikool ja Saue Gümnaasium
II. Kõige raskemaks osutus
mäng Maardu lastega, kellele

VÕIDUKAS VÕISTKOND: rahvastepalli 4-5. klasside võistkonda kuulusid: Rauno Miller (kapten),
Jaano Pilder, Paul-Theodor Oja, Jakob-Anton Lampmann, Maiko Nigul, Siim Edvard Sinimeri, Enrico
Vompa, Eerik Kodasma, Karl-Joann Jürimaa ja Kalle Kastehein
ka üks geim kaotati, kuid kolmas 4-minutiline mõõduvõtt
kuulus kindlalt meile ja nõnda
ka esikoht alagrupis.
Veerandfinaalis saime vastasteks Saue Gümnaasiumi esindusvõistkonna, kellest käis
ramm üle tulemusega 2:1.
Olime jõudnud kaheksa parema kooli hulka ning peale
kerget söögi- ja joogipausi
selgus, et järgmised vastased
on meie enda vallast – Laagri
koolist.
Tubli koostöö kapten Rauno
Milleri ja väljakumängijate
vahel heade püüdmiste ja
tugevate visete näol tagas
Ääsmäe poistele võidu 2:0.
Terendav finaalikoht
Turniiritabel nägi ette järgmisteks vastasteks Kiili Gümnaasiumi, kus võistlused ka
aset leidsid. Kiili võistkonda
toetas suur fanclub tribüünilt,
meil oli vastu panna kaks
häälekat varumängijat. Pärast

kahte geimi polnud selge,
kes finaali pääseb, sest ühe
võitsime meie ja teise vastased.
Otsustavas
geimis
saime
juhtohjad kiirelt enda kätte ja
suutsime oma mängu peale
surudes poolfinaali võita. Olime jõudnud finaali ja vastasteks Maardut 2:1 võitnud
Kallavere Keskkooli õpilased.
Esimene geim kulges kindlalt
meie juhtimisel ja selle ka
võitsime.
Teises
geimis
osutas Kallavere väga tugevat
vastupanu ja juhtis esialgu. 5.
klassi õpilase Enrico Vompa
otsustavad
püüdmised
kallutasid kaalukausi meie
poolele, suutsime eduseisu
saavutada ja hoida ning lõpuvile kõlades oli meil kaks
mängijat väljakul rohkem –
kõik see tähendas, et Harjumaa
meistritiitel 4.-5. klasside poiste
hulgas aastal 2010 kuulub
Ääsmäe koolile.

Aitäh tegusa aasta eest
Lisaks esikoha saavutanutele
tahan tänada ka kõiki teisi,
kes Ääsmäe kooli võistlustel
esindamas käisid. Vähe jäi
puudu, et Harjumaa põhikoolide hulgas suur karikas
koju tuua. Järgmiseks aastaks
vähemasti eesmärk olemas.
Aasta jooksul on Ääsmäe
(kooli)noored saanud osaleda
väga erinevatel spordialadel
(Tähelepanu
Start
teatevõistlused, suusatamine, siseja välikergejõustik, murdmaajooksuvõistlused, lauatennis,
pallimängud).
Suur aitäh koolidirektor Jaanus
Kallionile, kes suudab raskel
ajal leida rahalisi vahendeid
võistluste korraldamiseks või
nendest osavõtuks – toimugu
need oma maakonna piirides
või kaugemal. Usun, et uuelgi
aastal saavad lapsed sedavõrd
palju võistelda ja nautida
sportimist.

Uus asi

Laagri Kristlik Kogudus alustab jaanuarist kultuurimajas jumalateenistustega
Tõnis Roosimaa
pastor
www.laagrikogudus.ee
Möödunud aasta septembri
lõpus asutati Laagri Kristlik
Kogudus. Alates jaanuarist
toimuvad kõigile avatud
jumalateenistused Laagris,
Saue valla Kultuurikeskuses.
Alustame pühapäeviti kell
12.00
samaaegselt
pühapäevakooliga.
Nädala sees
toimub emadegrupp ning
noortetöö üritused.
Laagri Kristliku Koguduse

juured on Oleviste kirikus.
1992. aastal alustas Oleviste
kogudus Pääskülas, Rohula
tänaval asuvas Misjonimajas
jumalateenistustega.
Sellest kasvas välja tänane
kogudus. Lisaks iganädalastele vaimulikele teenistustele
oleme korraldanud kogukonnaüritusi
nagu
näiteks
Laagri keskuses 2002. aastal
toimunud kogupere-jaanituli.
Kogudusena kuulume Eesti
EKB Koguduste Liitu, kelle
kaudu oleme esindatud Eesti
Kirikute Nõukogus.
Oleme siin, et jagada seda,

mida Jumal on meile andnud.
Tahame oma tegevustega

näidata, et kirik pole pelgalt
hoone, traditsioon või ajalugu,
vaid kolmainu-Jumalat isiklikult tundvad inimesed.
Oleme kogukond, kes usaldab
oma elus Piibli õpetust ja
kristluse põhiväärtusi. Me
soovime kogukonna kõigile
huvitatutele pakkuda kiriklike talituste, ürituste ja kursuste kaudu vastuseid vaimulikele
vajadustele. Teretulemast vaatama ja osalema!
Soovin isiklikult kõigile Laagri
alevi ja Saue valla inimestele
rõõmsat, tegusat ning Jumalast
rohkelt õnnistatud uut aastat!

Mida pakub alanud
aastal kohalik
kultuurimaastik?
Angela Loot
kultuurinõunik
Aastal 2011 on oodata Saue valla
kultuurimaastikul mitmeid pidulikke
sündmusi ja uusi tegemisi:
• Valla aastapäev 20
• Hüüru Raamatukogu 125,
• Taluturg Laagris (loomisel)
• Rahvusvahelised tudengite
esinemised Hüüru mõisas
• Hageri kihelkonnapäevad
• Noorte seminarid jne.
Kindlasti jätkame juba traditsiooniks
saanud üritustega ja tähtpäevadega,
nagu Sügisjooks, Rattaretk, Suvelõpupidu jpt.
Täpsema kultuurikalendri avaldame
veebruari numbris ja valla kultuuriveebil: http://kultuur.sauevald.ee/.
Tänaseks on lõplikult valminud
Euroopa struktuurfondide toetusvõimaluste andmebaas, mis on
kätte saadav valla kultuuriveebil:
h t t p : // k u l t u u r . s a u e v a l d . e e /
ava leht/ra h a st a m i svoi m a lu s ed/
rahastamisvoimalused.
Uued enesearendamise võimalused
Pakkumaks võimalusi enesetäiendamiseks teeme jaanuarikuus algust
uute põnevate koolitustega Saue valla
Kultuurikeskuses:
-Imago suhtetöö nõustamine,
toitumine ja keelte õpe
-Tööd alustavad psühholoog Sille
Jõgeva Imago suhtetöö nõustajana ja
Monica Lauri toitumise nõustajana
ning jätkub keelte õpe Reet Ollo
juhendamisel.
Keeleõppe tarvis on kultuurikeskuses
valminud
keeleklass
kuni
4-liikmelisele grupile.
Inglise ja
rootsi keele õpe toimub kokkuleppel
juhendajaga nii individuaal- kui ka
rühmatundides ja seda nii algajatele
kui ka edasijõudnutele.
Imago suhtetetöö eesmärgiks on
taastada kontakt ja ühendus, saavutades sellega vastastikkuse emotsionaalse tervenemise ja isikliku kasvu
terviklikkuse suunas. Imago teooria ja
praktika kehtib kõikide suhete kohta
üksikisikust
organisatsioonideni
välja.
Imago
suhtetöö
ja
toitumise
nõustamine toimub kokkuleppel
juhendajatega ning selle tegevuse tarvis on kultuurikeskuses kohandatud
hubane tuba, kus võimalik nii üksi kui
ka mitmekesi nõustamisel osaleda.
Lisainfo
toimuvate
kursuste
ja
juhendajatega:
Saue
valla
Kultuurikeskuses
ja
kodulehel
http://kultuur.sauevald.ee/.
Reet Ollo 567 54828
Sille Jõgeva 561 52958
Monica Lauri 513 8867
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Koolivaheaeg

Koolivaheaja bändilaagris said huvilised käe sisse
elu esimesed trummilöögid ja kitarriduurid
Koduvald
Saue valla Kultuurikeskus oli
talvise koolivaheaja esimesel
nädalal ootamatult rahva- ja
muusikahelide rohke. Maja olid
vallutanud energilised ameerika
noored, kes kohalikele lastele
nelja päeva jooksul pilliõpetust
jagasid.
Kolmeteistkümne
ameerika
noore näol oli tegemist kristliku
organisatsiooni Youth for the
Mission liikmetega, kes kahe kuu
vältel Euroopas oma noortetöö
praktikat tegemas olid. Kuna
olid olemas kontaktid Laagri
Kristliku Kogudusega, siis valiti
Eesti praktika kohaks just Laagri
kultuurimaja. “Laagri Kristlik
Kogudus
näeks
heameelega
suuremat koostööd valla ja
kohalike elanikega, nii tõimegi
ameeriklased just siia. Kuna
tegemist on muusika-inimestega
- igaüks neist mängib mingit pilli
või laulab, siis tundus loogiline
ära kasutata just neid oskusi ja
korraldada pilliõppe laager,”
räägib üks ürituse initsiaatoritest
Helina Voogne.
Ameerikapoolne
korraldaja
Jay Vanwinkle tõdeb, et kuigi
osalejaid ei olnud väga palju, oli

siiski tunda, et eesti noored
armastavad muusikat ja neil
on kõvasti loomulikku talenti
ning see tegi õpetamise väga
lihtsaks.
“Näiteks
kitarri
õpitoas osalenutel ei olnud
mingit eelnevat kogemust, aga
nelja päevase harjutamisega
suudavad nad juba laval
mängida,” on Jay rõõmus.
Ka Laagri Kooli 8. klassi neidised Janet, Janely ja Katariina
tunnistavad bändilaagri projekti kordaläinuks. “Mõnus on
olnud, kõik on jube sõbralikud
ja õnnelikud. See on nii
teistmoodi, eestlased ju ei
ole sellised,” tõdeb Janet.

Saue
Vallaraamatukogu
tervitab kõiki oma lugejaid
uue aasta ja euro saabumise puhul ja
kuulutab välja
2 viivisevaba nädalat :

3-15. jaanuar 2011!

Tema sõnul andsid õpitoad
koolivaheajale mõnusa särtsu,
muidu oleks ilmselt niisama
kodus aega surnuks löödud.
Bändilaager aga pakkus võimalust keelepraktikaks ja ka
esmase oskuse kitarrikeeltelt ise
helisid välja võluda. “Tegelikult
oleks tahtnud veel teisigi pille,
proovida, aga see neli päeva oli
liiga lühike aeg,” tunnistavad
tüdrukud.
Lisaks kitarrimängule sai kätt
proovida trummide taga ja
klaveriklahvidel ning õpitu
vormistati meeleolukaks kontserdiks juba laagri lõpuõhtul.

OÜ Harmet
võtab tööle koristaja
tööaeg E–R 15.00 – 20.00
tööks kontoripindade ja
tootmisruumide koristamine,
töötasu kokkuleppel.







Töökoht Saue linnas
Kontakt Meelis Järva
tel 50 74 000 või
meelis.jarva@harmet.ee

•




•



•
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VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
22. jaanuaril algusega kell 11.00
Lumekuhilad loositakse välja kell 10.50
Ehitamiseks on aega 3,5 tundi
Vajalikud abivahendid (labidad, ämbrid, jm) endil kaasa
PÄEVA JUHIB SVEN SUMBERG
Võistlusmängud ja tantsud, saab lihvida vastlaliu pikkust
ning soojendada end tee ja supiga
Kell 14.30 hindab zürii lumekujud
Autasustamine kell 14.45

Pane kokku oma 8-liikmeline võistkond ja
registreeri ennast 17. jaanuariks:
ave@kodukyla.ee, 514 0761

KÜ

LA

MTÜ

AN

A M ÕIS A

AVATUD IGA PÄEV KELL 10.00-22.00
Valgustusega liuväli
Valgustusega kelgumägi
Valgustatud 600 m uisu ja
klassika suusarada
1,5 km klassika suusarada
Mänguväljak
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Otsid endale kodu v›i ŸŸripinda,
Sul on vaja kinnisvara mŸŸa Ð olen abiks!

Kristina Uibo

TEGUDEROHKET UUT AASTAT
SAUE VALLA RAHVALE!

Tel 509 9809

Mart Laar

kristina.uibo@remax.ee
www.remax-central.ee
SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.

Masinaehitusettevõte
OÜ Sami-Lift võtab tööle:

MASINATE VÄRVIJA ja -KOOSTAJA
Töö sisuks:
1. ettevõttes toodetavate masinate ja seadmete
värvimine kõrgsurve püstolvärviseadmetega
2. masinate koostamine

Avatud E-R 15.00-19.00,
L 10.00-13.00
www.sauekliinik.ee

Nõudmised kandidaadile:
1. Varasem töökogemus masinate ja seadmete
värvimisel ning koostamisel
2. Tehniline taiplikkus, jooniste lugemise oskus
3. Korrektsus, täpsus, kohusetunne
4. Eesti keele oskus
Töötasu kokkuleppel

NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit
ainult 75.- (tavahind 175.-)
Vältimaks asjatut ootamist, palume
võimalusel aeg ette registreerida!

Ecolimit OÜ pakub
lumekoristus
katustelt ja kinnistutelt
lume äravedu,
autode käivitamisabi ja
väljatõmbamine
lisainfo
info@ecolimit.ee
566 07775

CV saata: sami@sami.ee või Tule 20, 76505, Saue
Tel: 670 9040, www.sami.ee

Laagri Ilusalong
annab teada:

jaanuaris ja veebruaris
naispensionäridele
juuksepesu+lõikus
+kuivatus

Müüme
puitgraanulit (8mm),
puitbriketti, küttepuid.
Transport.
Lisainfo 56642025
www.pelletsgrillhouse.ee

6.50 eurot

Nüüd ka meil oma
kodulehekülg,
www.laagriilusalong.ee
Veskitammi 3, Laagri
679 6424

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

Oü Ökopesa otsib
töölistele üürikorterit.
Ei pea olema möbleeritud.
Soovime lepingulist suhet
omanikuga.
Info: 555 70798
triin@okopesa.ee

MÜÜA LAAGRIS
KUUSE TN 43 KÕRVAL
GARAAZIBOKS 18 M2
ELEKTER, METALLUKSED.

Toimetaja:	AnneLy Sumre
Kontakt:
654 1156
Epost: annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	AnneLy Sumre
Trükk:	Printall

INFO TEL: 522 6038

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

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

