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2012. aasta eelarve prognoosib 3%
ulatuses tulumaksu tulu kasvu ja
lubab palgatõusu haridustöötajatele

29. detsembril vallavolikogu istungil vastuvõetud 2012. aasta eelarve on
kooskõlas vallavalitsuse üldise seisukohaga, et jooksvad tulud ja kulud
peavad olema tasakaalus.
MARGUS
RANDMA
finantsist

P

eale nimetatud seisukoha
on eelarve koostamisel järgitud ka teisi lähteseisukohti, mida tutvustati juba juunikuisel
volikogu istungil. Eks ikka sellepärast, et anda juba aegsasti kõigile
osapooltele teada võimalikult täpsed indikatsioonid vallavalitsuse
nägemusest 2012. aasta eelarve
osas ja võimaldada kõigil eelarveprotsessis osalejatel enne menetlemist ettepanekute jaoks mõtteid
koguma hakata.

Tuleb taas investeeringute
aasta

Vallavanem Andres Laisk nimetas
2011. aasta investeeringuteaastaks.
Üldiselt see plaan realiseerus, kuid
teatud eranditega. Teedeehituse ja
heitveeprojektide investeeringuid
ei olnud objektiivsetel asjaoludel
võimalik täiel määral ellu viia.
Kuna nende investeeringute teostamine on pikemaajalises plaanis
vältimatult vajalik ja suuresti struktuurfondidest rahastatav, kajastatakse investeeringute tegemata osa
2012. aasta eelarves. Ka on 2012.
aasta eelarves kajastatud osaliselt
juba 2011. aasta eelarvest finantseeritud Nõlvaku Lasteaia ehitus.
Koos lasteaia investeeringu ja juba
nimetatud teedeehitus- ja heitveeprojektide ning nn uute investeeringutega on 2012. aasta Saue
valla investeeringute maht kokku
4 668 822 eurot (sealhulgas on
arvestatud ka sihtfinantseerimisi
põhivara soetamiseks). Uutest investeeringutest kõige olulisemaks
on Laagri Kooli sööklaosa laiendamine, eesmärgiga olla valmis alates
järgmisest õppeaastast koolis avama neli esimest klassi.

Väikesed kohendused ja
ajalised nihked saavad
olema õhtustel sõiduaegadel.

Eelarve investeeringute osas vajab märkimist, et heitveeprojektid
teostatakse Saue Vallavalitsuse tütarettevõtja ASi Kovek kaudu, kes
saab investeeringute teostamiseks
lisaks vahendeid ka struktuurfondidest. Kui arvestada kontserni
(Saue vald koos allasutustega)
investeeringuteks ka struktuurifondide vahenditest tehtavad
investeeringud, ulatub kontserni
investeeringute maht 2012. aastal
üle 7 miljoni euro. Eelneva tulemusel peaks ka 2012. aasta kohta
ütlema investeeringuteaasta.

2012. aasta tulud on suurimad peale majandussurutise
aega

Saue valla 2012. aasta eelarve tulude maht on 11,17 mln eurot
– seda on 31% rohkem kui 2011.
aastal. Siiski ei ole pilt nii roosiline, 31%line tulude mahu tõus on
tingitud eelkõige asjaolust, et tuludesse laekuvad EASi ja teiste struktuurfondide vahendid projektide
finantseerimiseks. Tavapärastest
tuludest suureneb absoluutsummas enim tulu tulumaksust, 2011.
aastaga võrreldes 195 306 eurot
6,7 miljoni euroni. Kasvuks on
seega 3%, mis omakorda vastab
keskmisele majanduskasvu ootusele 2012. aastaks. Loomulikult ei
suurene tulu tulumaksust täpselt
samas rütmis majanduskasvuga,
kuid siiski on teatav korrelatsioon
majanduskasvu ja palgakasvu ehk
viimasest tuleneva tulumaksutulu
kasvuga, millest ongi 2012. aasta
eelarve koostamisel lähtutud.
Eelarves planeeritud tulumaksutulule lisab konservatiivsust
asjaolu, et selle prognoosimisel
ei ole arvestatud maksumaksjatest elanike arvu suurenemisega.
Ent juba esialgsetel andmetel on
31.12.2011 seisuga vallas registreeritud elanike arv suurene-

nud 233 elaniku võrra võrreldes
31.12.2010 seisuga. Ligikaudu
pool juurde registreeritud elanikest on statistika järgi maksumaksjad. Eelnevas peitub Saue
valla väike puhver maailmas hetkel asetleidvate euro-ala võlakriisi
võimalike negatiivsete tagajärgede
vastu.
Teised tululiigid, milleks on
tulu maamaksust, kaupade ja teenuste müük jt, on valla 2012. aasta
tulude eelarves väiksema kaaluga
ning ka muudatused võrreldes
2011. aastaga on nendel eelarvekirjetel suhteliselt väiksed ja seda
ka absoluutsummas.

Põhitegevuse kulud suurenevad mõõdukalt
Saue valla 2012. aasta eelarve kulude maht on 13,03 miljonit eurot.
2012. aasta eelarves on põhitegevuse kulud kajastatud summas 8,3
mln eurot. 2011. aasta muudetud
eelarve järgi on vastav number 7,7
mln eurot. Muutes seda numbrit
võrreldavaks 2012. aastaga, peaks
sellele arvestuslikult liitma Laagri
Kooli laenumakse sihtfinantseerimise kulu, mis 2011. aastal kaeti
Laagri Kooli (LHSK OÜ) reservidest. Võrreldavuse jaoks korrigeeritud põhitegevuse kulu oli seega

2011. aastal ca 8,1 mln eurot.
Eelnevast tulenevalt saab öelda, et
2012. aastal on põhitegevuse kulud kasvanud ca 0,2 mln eurot.

Fookuses on õpetajate
ametnike töötasud

Veebruaris
muutub
Laagri-HarkuTallinn
bussigraafik

ja

Põhitegevuse kulude kasvul on
objektiivsed põhjused. Nimelt
suureneb 2012. aastast soojusenergia kulu paljudes valla otseselt või kaudselt ülalpeetavates
hoonetes 35%. Ka on suurendatud märkimisväärselt reservfondi,
kuna eelarve kulude maht on seoses investeeringute suure mahuga
oluliselt kasvanud. Tõsiseim arutelu toimus eelarve menetlemise
protsessis selle üle, kas on põhjendatud eelarve lähteseisukohtades
fikseeritud töötasude tõstmine.
Eelarvesse on planeeritud palgafondi kasv kuni 8%. Palgafondi
kuni 8%lise kasvu arvutamisel on
aluseks võetud madalama ja keskmise taseme ametnike (v.a juhid),
õpetajate (sealhulgas Laagri Kooli õpetajate), raamatukogu ning
hooldekodu töötajate palgafond.
Seega on palgatõus suunatud just
nimetatud töötajatele, kuigi tuleb
täpsustada, et allasutuste palgafondide lõplik jaotus jääb allasutuse juhtide otsustada.
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Pärimuskultuur
annab väe
ja olemise
mõtte
Isetikitud
rahvariietel
on vägi sees ja vanade
pärimuslaulude-lugude
kaudu on inimestel võimalus mõtestada lahti
oma olemine, on Laagri
Kooli rahvatantsu ja rütmika õpetaja Mari Tomp
kindel.

LK 8

Naine, kui
oled kokku
sattunud
vägivaldse
partneriga,
otsi abi!
Saue Vallavalitsus sõlmis
Tallinna Naiste kriisikoduga
koostöölepingu,
seega on vajadusel abi
otsima oodatud ka vägivallaga kokku puutunud
Saue valla elanikud.
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Volikogus detsembris
• Toimus Saue valla 2012. aasta eelarve 2. ja 3. lugemine
ning vastuvõtmine.
• Muudeti Saue valla 2011. aasta eelarvet.
• Otsustati algatada Saue valla terviseprofiili koostamine.
• Asutati Nõlvaku Lasteaed ja kinnitati selle põhimäärus.
• Otsustati Saue Gümnaasiumi tegevuskulude katmises
osalemine.
• Otsustati ASi Kovek aktsiate omandamine.
• Anti luba Nõlvaku Lasteaia kinnistu osaliseks (1/6) võõrandamiseks Saku vallale.
• Otsustati Ussimäe 2 katastriüksuse jagamine ja sihtotstarbe määramine.
• Algatati peremehetute ehitiste hõivamine.
• Otsustati Uuekõrtsi 5 ja Uuekõrtsi 6 maaüksuste omandamine, mis on vajalikud kergliiklustee rajamiseks Pärnu maantee äärde algusega Pääsküla vana kivisilla
juurest kuni olemasoleva kergliiklusteeni Jälgimäe tee
alguses.
• Otsustati Kopli  ja Kopli 2 maaüksuste jagamisel tekkivate kinnistute omandamine, mis on vajalikud Kotka
tee äärse kergliiklustee rajamiseks.
• Otsustati Harku tee 1 maaüksuse, millel paiknevad
Saue vallale kuuluvad Harku Hooldekodu hoone, kõrval- ja majandushoone, munitsipaalomandisse taotlemine. Maatüki osas on kavandatud selle korrastamine
ning kujundamine hooldekodu  puhkealaks.

Peremehetute ehitiste
hõivamise teated
Saue Vallavalitsus on alustanud alljärgnevate peremehetute ehitiste hõivamise menetlust Saue vallas:
Laagri alevikus alajaam, mis asub Veskitammi tn
13/11 (katastritunnus 72701:005:0320) ja Veskitammi
tn 13e-26 (katastritunnus 72701:005:0390) vahel. Ehitise viimane omanik on teadmata.
Laagri alevikus parkla, mis asub Veskitammi tn 13e26 (katastritunnus 72701:005:0390) ja Urva tn 7b (katastritunnus 72701:005:0648) vahel. Ehitise viimane
omanik on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult
kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa
76401 või info@sauevald.ee.

Vald alustab
terviseprofiili koostamist
Detsembrikuu volikogu delegeeris vallavalitsusele Saue
valla terviseprofiili koostamise ja selle teostamiseks meeskonna loomise.
Riiklikus rahvastiku tervise arengukavas aastateks
2009-2020 on seatud Eestis tervise arendamise üldeesmärgiks tervena elatud eluea pikendamine enneaegse
suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Omavalitsuse terviseprofiili koostamine ning kohalikul tasandil
inimeste tervise parandamiseks planeeritavad ja teostatavad tegevused annavad panuse nende eesmärkide saavutamiseks. Erinevates omavalitsustes on terviseprobleemides
ja -vajadustes erisusi, seepärast ongi oluline terviseprofiili
koostamine, kuna selle käigus tulevad välja just kohalikud vajadused ja võimalused.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam
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Elukohajärgseteks koolideks
saavad Ääsmäe Põhikool ja
Pääsküla Gümnaasium
Lisakohti pakuvad kokkulepete alusel Saue Gümnaasium ja
Tallinna 53. Keskkool (vene õppekeelega). Detsembrikuus vastu võetud Saue Vallavalitsuse määrus elukohajärgse munitsipaalkooli nimetamise kohta ütleb, et vald tagab võimaluse
omandada põhiharidus Saue valla munitsipaalkoolis või mõne
teise omavalitsuse omas vastavalt omavalitsuste vahelistele
kokkulepetele.
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aue valla enda ainus munitsipaalkool on Ääsmäe Põhikool. Tallinna Haridusametile on tehtud
kirjalik ettepanek, lähtudes Põhikooli
ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikest 3,
võimaldada määrata Saue valla territooriumil elavatele koolikohustuslikku
ikka jõudnud lastele 2012/2013. õppeaastal elukohajärgseks kooliks Pääsküla
Gümnaasium. Kuigi Tallinn ei ole oma
lõplikku vastust veel andnud, saavad
siiski suure tõenäosusega need kaks
haridusasutust Saue valla laste elukohajärgseks munitsipaalkooliks ning tagavad kõigile nendele lastele koolikohad,
kes jäävad enda poolt valitud koolist
mingil põhjusel välja. Tänaseks on saadud kokkulepe ka naaberlinna Sauega,
et sealses gümnaasiumis on valla lastele
tagatud täiendavalt 12 kohta esimeses
klassis ning vene õppekeelega laste osas
on Tallinnale tehtud ettepanek koostööks Tallinna 53. Keskkooliga.
Saue Vallavalitsuse määrus „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord Saue vallas“ kehtestati 20. detsembril 2011. vallavalitsuse
määrusega nr 3. Dokumendi kohaselt
määrab Saue Vallavalitsus koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli 30.
aprilliks. Seega, peale Tallinnalt vastava ametliku nõusoleku saamist määratakse vallavalitsuse korraldusega põhja
pool Jälgimäe-Keila maanteed elavatele
lastele elukohajärgseks kooliks Pääsküla
Gümnaasium, kui elukohale lähim munitsipaalkool ning lõuna-pool maanteed elavatele lastele Ääsmäe Põhikool.
Sarnaselt täna toimivale süsteemile korraldatakse ka koolibussiliinid.
Juhul, kui Tallinnalt peaks tulema
seisukoht (selgub jaanuarikuu jooksul),
mis ei võimalda nimetatud koole elukohajärgseteks nimetada, määratakse
kõikidele valla lastele elukohajärgseks
kooliks Ääsmäe Põhikool. See tähendab, et juhul, kui lapsele sobivamaid
alternatiive ei leita, siis Ääsmäel on talle
koolikoht tagatud. Eelläbirääkimiste
kohaselt võib siiski eeldada, et sõltumatult kokkuleppe lõplikust õiguslikust
sisust, on Saue valla lastele tagatud tuleval õppeaastal vähemalt mingi hulk
kohti Pääsküla Gümnaasiumis. Info
Saue valla elukohajärgsete koolide ja
teiste koolide vastuvõtu aegadest pannakse üles Saue valla kodulehele ja ajalehte Koduvald. Lapsevanem võib viia

avalduse enda poolt vabalt valitud kooli, kuid lapse mittevastuvõtmise korral
on lapsele garanteeritud koht elukohajärgses koolis.

Elukohajärgse kooli alternatiiviks
on Laagri Kool

Lisaks saab Saue vallas põhiharidust
omandada ka Laagri Koolis, mis töötab erakooli seaduse alusel ning mida
seetõttu elukohajärgseks munitsipaalkooliks määrata ei ole võimalik, kuna
vastuvõtt toimub vastavalt erakooli
põhikirjale. Vastuvõtukriteeriumiteks
on domineerivalt vanemate elanikeregistris olemine ning staaž, elukoht valla
põhjapiirkonnas ja vanemate vendadeõdede samas koolis käimine. Vastuvõtueeskirjade terviktekstiga saab tutvuda
Laagri Kooli kodulehel www.laagrik.
edu.ee alarubriigis dokumendid.
Jaanuarikuu jooksul koostavad valla
haridusnõunik ning Laagri Kooli esindajad hetkel teadaolevate 2012/2013.
õppeaastal koolikohustuslike Saue valla laste nimekirja. Koostöös reastatakse kõik lapsed vastavalt Laagri Kooli
vastuvõtukriteeriumitele ühtsesse pingeritta. Nimekiri on informatiivne ja
annab vanematele teada indikatiivselt
Laagri Kooli pääsemise tõenäolisuse,
aga ei oma mingit otsest õiguslikku tähendust. Lõplik nimekiri valmib siiski
Laagri Koolile esitatud avalduste alusel
nende reastamisel kooli poolt vastavalt
vastuvõtueeskirjas sätestatud reeglitele
ja tähtajaks.
Vallavalitsus on saatnud Andmekaitseinspektsioonile selgitustaotluse,

täpsustamaks võimalusi, kuidas seda
nimekirja kellegi õiguseid riivamata vormistada ja kui lahedus on leitav,
avaldatakse nimekiri ka Saue valla kodulehel. Kui seadusega kooskõlas olevat nimekirja avalikustamise vormi
ei õnnestu leida, siis saab hiljemalt 1.
veebruariks pingerea kohta infot valla
haridusnõuniku Liivi Siim´u käest telefonil 654 1154. Protseduur on selliselt
korraldatud, kuna eelmisel aastal oli
palju pahameelt selle üle, et informatsioon Laagri Kooli pääsemise kohta sai
teatavaks liiga hilja ja lapsevanematel ei
jäänud piisavalt aega kaaluda alternatiive naaberomavalitsuste ning teiste erakoolide näol.
2012. aastal avatakse Laagri Koolis
neli klassikomplekti esimesi klasse, mahutavusega kokku 96 last. Seega, kui
selles indikatiivses nimekirjas on laps
näiteks 137. kohal, siis tuleb vanemal
pigem arvestada võimalusega, et tema
laps Laagri Kooli ei pääse ning valikuteks jäävad kas määratav elukohajärgne
munitsipaalkool või omal käel leitud
mõni teine kool.
Sõltumata nimekirjast, peab vanem,
kes tahab oma lapse panna Laagri Kooli, andma oma soovist teada kirjaliku
avaldusega ajavahemikul 1-17. veebruarini. Märtsi lõpus toimuvad sobivusvestlused lapsega ja hiljemalt 10. aprilliks on olemas info, kellel on võimalus
õpinguid alustada Laagri Koolis.
Eesti rahvastikuregistri kohaselt elab
aastavahetuse seisuga Saue vallas 147
last, kes peaksid alustama 1. septembril
2012. kooliteed.
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Töövarju nädal – valla arendusspetsialist
korjas kogemusi naabervallas
Arendusspetsialist Kati Oolo käis jõulu eel kaemas, kuidas tema ametikaaslane Harku vallas kohalikku arendustegevust edendab.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

S

elline „ametnike vahetamise“ idee löödi mõlema valla
juhtide poolt lukku sügisesel
Norra reisil, mil käidi külastamas
sealseid kohalikke omavalitsusi.
Nii Harku kui Saue vallavanemad
tõdesid, et lisaks mõnele üksikule
suuremale koostööprojektile (nagu
näiteks ühise bussiliini käivitamine
möödunud aastal) oleks kasulik ka
igapäevatöö osas tihedamat sidet
pidada ja üksteisel paremaks saada aidata. „Esimene mõte selliseks
koostöövormiks kerkis päevakorda
juba aastajagu päevi tagasi, aga siis
veel ei leidnud täpset teostamise
formaati,“ ütleb vallavanem Andres Laisk. Ta usub, et aeg-ajalt erinevates valdkondades vastastikku
ametnikke „kaugtööle“ rakendades
läheneb omavalitsuste töökultuur
ja nähakse laiemalt väljapool oma
igapäevaseid töökohustusi ka organisatsiooni ja selle töökorralduse
arenguvõimalusi. Laisk´i kinnitusel
saab selline koostööprojekt kindlasti jätkuma ka alanud aastal.
Kati sõnul tõi ta stažeerimisnädalalt kaasa palju uusi ideid, kuidas töö
korralduslikku poolt efektiivsemaks
muuta ja püüdis samas anda edasi
ka Saue valla mõtteid ja tegemisi.
Ta tõdeb, et üldine töökorraldus
omavalitsustes võib olla väga erinev.
Näiteks Saue vallas osaleb vallavalitsuse istungil kitsas ring ametnikke,

Ühine töönädal tõi mõlema valla arendusspetsialistile (paremal Nele, vasakul Kati) huvitavaid koostöömõtteid.

aga naabervallas osalevad (kasvõi
kuulajana) kõik vallavalitsuse töötajad, istungil käib reeglina paarkümmend ametnikku. „Võib-olla annab
selline töökorraldus rohkem informatsiooni erinevate valdkondade
ametnikele, aidates seeläbi anda
täpsemat tagasisidet vallaelanikele.
Sest olgem ausad, kõik valdkonnad
on üksteisega üsna tihedalt seotud
ja tihti tekitame tarbetut inimeste
jooksutamist öeldes, et ühele või
teisele küsimusele vastamine ei kuulu meie pädevusse,“ mõtiskleb Kati.
Harku valla arendusspetsialist
Nele Nõu tunnistab, et temalt on
tihti küsitud, miks ei ole Harkus
samasugust MTÜde toetamise
korda kui Saue vallas. „Katiga koos
jõudsime arusaamisele, et see tule-

neb kohaliku kogukonna eripärast
– elanike soovidest ja vajadustest,
külaseltside ja teiste MTÜde kaasamistavast, aktiivsusest ja meid
ümbritsevast tehnilisest keskkonnast. Stažeerimisnädala lõppedes
olime mõlemad saanud mõtteid
mittetulundustegevuse korraldamise tõhustamiseks, kuid üksühele
teise omavalitsuse süsteeme üle võtta ei ole mõistlik. Tuleks ikka leida
oma kogukonda paremini sobivam
lahendus,“ leiab Nele.
Arutelu teemadeks olid ka mitmed teised Tallinna lähivallale
omased probleemid. Just ühistest
probleemidest tulenevalt sai tehtud
ka uusi plaane ühisprojektide osas.
Näiteks on kavas koostöös taotleda
Euroopa Sotsiaalfondi stažeerimi-

se ja organisatsiooni arendamise
programmist
haldusvõimekuse
tõstmiseks koolitustoetust. Taoline
koostöö on väga mõistlik, arvestades asjaolu, et tänapäeva projektitoetuste taotlemisel hinnatakse
kõrgelt just piiriüleste ühisideede
elluviimist. Naabritega koos tegemine loob ühtsemad põhimõtted
ja väärtused, mida edasi arendada.
Kokkuvõtvalt tähendab see Tallinna lähitagamaa terviklikku heaolu.
„Tahaksin tänada Harku kollektiivi ja eriti arendusspetsialisti
Nelet, kes jätsid oma positiivse ellusuhtumise ja koostegemise tahtega
kustumatu mulje. Meil on, mida
õppida, sest organisatsioonikultuuril on määrav jõud,“ võtab Kati saadud kogemused kokku.

Uued töötajad vallamajas
KESKKONNASPETSIALIST KRISTIN LEPIKSON
Keskkonnaspetsialisti
poole
võib pöörduda erinevate kohaliku omavalitsuse alaste keskkonnaküsimustega.
Menetlen
puurkaevude, raielubade ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlusi. Lisaks
lahendan kõiki jäätmeveoga seotud küsimusi. Korraldan valla haljasalade, mänguväljakute ning
veekogude hooldust ja kaitset.
Ka hulkuma läinud lemmiklooma nähes võib minuga ühendust
võtta.
Õppinud olen Tallinna Tehnikaülikoolis, kus omandasin kaks
magistrikraadi – 2008 haldusjuhtimises ja 2011 õigusteaduses. Varem olen töötanud Põllumajandusministeeriumis
ning oma panuse andnud erinevates Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidud kohaliku omavalitsuse alastes uuringutes.
Olen kahe lapse ema ning mulle on väga oluline, et tulevased põlved kasvaksid puhtas ja hooldatud keskkonnas.
Teen kõik endast oleneva, et Saue vallas oleks kõigil hea
kasvada ja elada.
Kristin.lepikson@sauevald.ee, 654 1152, 534 46686

E-TEENUSTE JUHT KAIDO KALLIKORM
Alates 1996. aastast olen osalenud mitmete infotehnoloogiliste uuenduste loomisel, arendamisel
ja elluviimisel. Kordaminekute ja õnnestumiste
üheks heaks näiteks tasub tuua Eesti rahvaraamatukogude automatiseerimise – mille tulemusena
astus Eesti ühiskond jõudsa sammu e-ajastu suunal. IT valdkonna kõrval olen olnud seotud ettevõtlusega – seda nii ühe Eesti vanima tootmisettevõtte juhina kui ka konsultandina Eestit hõlmavas
arenduskeskuste võrgustikus – aidates oma kogemustega kaasa ettevõtluse ja kodanikuühiskonna
arengule. Oma töökogemust olen avardanud ka
väljaspool Eestit. Haridustunnistusele, mille sain
Tallinna Tehnikaülikoolist, on kirjutatud süsteemiinsener. Vallavalitsuses on minu ülesanneteks nii igapäevaste infotehnoloogiliste küsimuste lahendamine kui ka kaugemale ulatuvad e-protsessid.
Arenduste osas pean silmas kolme olulisemat temaatikat:
• väljapoolt nähtav e. kodanike suhtlus omavalitsusega – mugav ja usaldusväärne asjaajamine, hea ülevaade vallas toimuvast;
• omavalitsuse sisemine toimimine – ametnike kasutuses olevate registrite,
andmebaaside ja e-instrumentide sobivus ning toimivus;
• märksõnad koostöö ja kaasamine – kuidas saab vallakodanik pakkuda oma
ideid ja lahendusi ning mil moel saaks vald kaasata ärksaid kodanikke oma
kodukandi elukvaliteedi parendamisse.
kaido.kallikorm@sauevald.ee, 654 1140, 534 74288
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Lühidalt
Korraldatud
jäätmeveost
vabastatutele
Saue Vallavalitsus, olles veendunud, et kinnistul ei elata või
kinnistut ei kasutata, on vabastanud osad majapidamised
nende taotluste alusel korraldatud jäätmeveost.
19. juulil 2010. muudeti jäätmeseadust ning paljud jäätmevaldajad ei pruugi kursis olla, et
tulenevalt jäätmeseaduse § 69
lg 5 on jäätmevaldajatel nüüd
kohustus esitada järgmise aasta
20. jaanuariks Saue Vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul
ei ole aasta kestel elatud või
kinnistut ei ole kasutatud.
Juhul, kui korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud kinnistu
omanik jätab nimetatud tähtajaks kirjaliku kinnituse esitamata, on Saue Vallavalitsus kohustatud jäätmevaldaja lugema
korraldatud jäätmeveoga taas
liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Kirjalik kinnitus tuleb esitada
igal aastal olenemata asjaolust,
et Saue Vallavalitsus võib olla
jäätmevaldaja vabastanud jäätmeveost oma korralduse alusel
kuni kolmeks aastaks.
Saue Vallavalitsus palub esitada korraldatud jäätmeveost
vabastatutel kirjalik kinnitus
kinnistu mittekasutamise kohta
Saue Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Kristin Lepiksonile
e-posti teel kristin.lepikson@
sauevald.ee või posti teel aadressile Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue
vald, Harjumaa 76401.

Patrick, Quirin ja
Robert suuremaid
kahjusid ei
tekitanud
Üle Eesti kihutanud jõulised
tormitsüklonid
Saue
vallas
suuremaid kahjusid ei põhjustanud. „Rappida“ said ka bussiootepaviljonid (Viljaku Laagris ja Harutee Ääsmäel), mille
kinnitused ei pidanud vastu ja
ootekojad lendasid kummuli.
Õnneks ei saanud paviljonid
oluliselt viga. Tormituuled osutusid saatuslikuks ka mitmele
puule, avalikest parkidest võiks
nimetada Saue valla Kultuurikeskuse taga ühte murdunud
ja teist kaldu vajunud puud, jõe
ääres aga murdus suure mehe
jämedune oks. Hulgaliselt murdus puid erakinnistutel. Siinkohal meeldetuletus: tormimurru likvideerimiseks ei ole vaja
raieluba, piisab, kui valla keskkonnaspetsialisti sellest teavitada (Kristin Lepikson, 654 1152
või e-post kristin.lepikson@
sauevald.ee). Oleme teadlikud
ka paarist juhtumist, kus langenud puu või oks kahjustas
maja katust (Ääsmäel jm). Hüürus aga langes tormist tingitud
peakaitsme rikke tõttu ajutiselt
rivist välja tänavavalgustus.
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Detailplaneeringud detsembris
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2011 ON KEHTESTATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsuse 6.12.2011 korraldusega nr 762 kehtestati Hüüru küla Kadaka
tee 13 (katastritunnusega 72701:001:0243,
suurusega 1 689 m², elamumaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta kehtiva Saare kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi

st kavandatakse olemasoleva kaksikelamu seadustamist. Kehtiva detailplaneeringuga anti kinnistule ehitusõigus kuni
2-korruselise üksikelamu, kõrgusega kuni
9,0 m ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m². Üksikelamu on
ebaseaduslikult ehitatud ümber kaksikelamuks. Olemasoleva hoone ehitusmaht

ning kõrgus vastavad Saue Vallavalitsuse
poolt väljastatud ehitusloale. Kadaka tee
kinnistu piirist on vähendatud hoonestusala 2,0 m võrra - varem on lubatud 6,0
m ja käesolevaga on planeeritud 4,0 m.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Saue Vallavalitsus võttis 20.12.2011 korraldusega nr 796 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Pardi tee 1 (katastritunnus
72701:002:0638), Pardi tee 2 (katastritunnus
72701:002:0639), Pardi tee 3 (katastritunnus 72701:002:0640), Pardi tee 4 (katastritunnus 72701:002:0643), Pardi tee 5 (katastritunnusega 72701:002:0644), Pardi tee 6
(katastritunnus 72701:002:0645), Pardi tee
7 (katastritunnus 72701:002:0646) ja Kotka tee L7 (katastritunnus 72701:002:0648)
ja Pardi tee (72701:002:0647) kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva
detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st kavandatakse Pardi tee 1, 2, 3,
4, 6, 7 elamumaa sihtotstarbega kruntidel
suurendada olemasolevat hoonestusala,
hoonete ehitusalust pinda ning hoonete
arvu krundil. Kotka tee L7 kinnistu (sihtotstarbega transpordimaa 100%) jagatakse
kaheks eraldi kinnistuks, millest üks moodustatav transpordimaa kinnistu antakse
vastavalt maaomanike ja valla vahel notariaalselt sõlmitud võõrandamise lepingu
kohaselt tasuta üle Saue valla omandisse.
Tegemist on avalikult kasutatava teega.
Planeeringuala asub Saue Vallavolikogu
28.03.2002 otsusega nr 134 poolt kehtestatud Miku IV kinnistu detailplaneeringu
koosseisus, millega anti kinnistutele ehitusõigus kuni 2-korruseliste väikeelamute
ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m². Detailplaneeringuga on
tehtud järgmised muudatused: Pardi tee 1,
2, 3, 4, 6, 7 elamumaa sihtotstarbega kruntidel on suurendatud hoonete ehitusalust
pinda kuni 500 m²-ni ning abihoonete arvu
krundil - varem lubatud kaks abihoonet,
käesolevaga planeeritud kuni kolm abihoonet kõrgusega kuni 5,0 m. Pardi tee 1
ja 2 kruntidel on hoonestusala laiendatud
Kotka tee L7 kinnistu piirini. Pardi tee 5
(sihtotstarbega tootmismaa 100%), millel paikneb olemasolev puurkaev ja Pardi
tee (sihtotstarbega transpordimaa 100%)
kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Elamumaa sihtotstarbega
kinnistud on osaliselt hoonestatud ja kõrghaljastuseta. Planeeritava ala suurus on ca
2,13 ha ning piirneb Kraavi tee 22, Tiiri 1,
Katre tee 1 ja 2 ning reformimata riigimaaga.
Saue Vallavalitsus võttis 27.12.2011 korraldusega nr 805 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Kuuse tn 47
(katastritunnusega 72701:005:0268, suurusega 15 059 m², sihtotstarve tootmismaa
100%) ja Kuuse tn 51 (katastritunnusega
72701:005:3100, suurusega 2 130 m²,
sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistute
detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse kinnistutele äri- ja tootmishoo-

nete rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute maakasutuse
sihtotstarbe muutmine 50% äri- ja 50%
tootmismaaks, kruntimine kolmeks äri- ja
tootmismaa segasihtotstarbega krundiks
ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Planeeringuga kavandatakse kruntidele
kokku 5 hoonet kõrgusega kuni 14 meetrit. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus
üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus. Planeeringuala
külgneb Saue Vallavolikogu 10.10.2005
otsusega nr 088 poolt kehtestatud Vae tn
16 kinnistuga, millega anti kinnistule ehitusõigus kuni 18 m kõrguse tootmishoone
rajamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 11 000
m². Saue Vallavalitsus väljastas 1.07.2008
ehitusloa kuni 3-korruselise tootmishoone
püstitamiseks, kõrgusega 14,6 m, ehitusaluse pinnaga 8047 m². Kinnistule on ehituloa alusel rajatud tootmishoone (Magnum
Medical AS logistikakeskus). Planeeringu
lahendus näeb ette võimaluse Vae tn 16
krundi liitmist Kuuse tn 47 ja 51 kinnistute
detailplaneeringus moodustatava äri- ja
toomismaa kinnistuga. Üldplaneeringu
kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritav ala on suurusega ca 1,8 ha ning
piirneb Vae tn 16 kinnistuga ning Kuuse ja
Jaama tänavatega.
Saue Vallavalitsuse võttis 27.12.2011 korraldusega nr 804 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru küla Kalda tee 8
(72701:001:0113, suurusega 7 977 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering näeb ette
kolme elamumaa ja kahe transpordimaa
krundi moodustamist. Detailplaneeringuga kavandatakse Kalda tee 8 kinnistu jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega
krundiks (suurustega vahemikus 2 521 m²
- 2 679 m²) ja üheks transpordimaa (527
m²) sihtotstarbega krundiks ning on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused
üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Planeeringuga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringualasse on kaasatud ka osaliselt Kalda tee
9 (72701:001:0025, 4 421 m², sihtotstarve
elamumaa 100%) kinnistu, millest moodustatakse transpordimaa krunt suurusega
415 m². Kalda tee 9 elamumaa sihtotstarbega kinnistu koosseisus on ca 40 m lõik
avalikult kasutavast teest, mida kasutavad
juurdepääsuna piirkonna elanikud. Krunt
võõrandatakse tasuta valla omandisse vastavalt valla ja maaomaniku vahelise kokku-

leppe alusel. Planeeringuala asub Hüüru
küla tuumikus ning detailplaneeringuga
hõlmatud ala kontaktvööndis on enamik
krunte hoonestatud üksikelamutega. Planeeritava maa-ala suurus on 0,9 ha. Kinnistu on hoonestatud, millel asuvad üksikelamu ja abihooned. Kehtiva üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Planeeritav maa-ala piirneb
Soone 1, Kalda tee 6, 9, 10 ja Lehiste kinnistutega.
Saue Vallavalitsuse võttis 03.01.2012 korraldusega nr 13 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku küla Joosepi (katastritunnusega
72701:001:0140, suurusega 3,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Rätsepa (katastritunnusega 72701:001:0141,
suurusega 2,94 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud
jagada kinnistu 28-ks elamu-, transpordija sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 25 kavandatakse
kuni 2-korruseliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete rajamiseks, 2 transpordimaa krunti ning 1 üldkasutatava maa
krunt. Detailplaneeringuga lahendatakse
planeeritaval alal heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt välja arendatud ning
hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste
üksik- ja kaksikelamutega ning ridaelamutega. Vastavalt Saue valla üldplaneeringule
ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”, paikneb
detailplaneeringuks taotletav maa-ala ka
osaliselt rohevõrgustiku K9 koridoris, kuhu
planeeringuga hoonete rajamist ei kavandata. Rohevõrgustiku alale on kavandatud
üldkasutatav haljasala. Planeeritava maaala suuruseks on ca 6,3 ha ning piirneb
Juhkomäe 1, Pukso, Ämari ja Kivila kinnistutega.
Detailplaneeringute avalik väljapanek
toimub 16.01.2012 kuni 30.01.2012 kell
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas,
Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringu eskiislahendusega ning selle juurde kuuluva
dokumentatsiooniga. Avaliku väljapaneku
kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel
http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/teated

LAAGRI ALEVIK KÄRBI 2 KINNISTUL EHITUSTINGIMUSTE MUUTMISEST
Saue Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 273 algatati Laagri alevikus Kärbi 2 (katastritunnusega 72701:005:0271)
kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga
maasihtotstarbe muutmine
tootmismaaks ning ehitusõiguse ulatuse
ja hoonestustingimuste määramine ühe
tootmishoone rajamiseks. Detailplaneeringu algatamise taotleja esitas 9.12.2011
Saue Vallavalitsusele taotluse muuta Kär-

bi 2 kinnistul detailplaneeringu algatamisel seatud tingimust st sooviga saada
Kärbi 2 kinnistule ehitusõigus ühe tootmishoone asemel kahe tootmishoone rajamiseks. Saue Vallavalitsuse 20.12.2011
korraldusega nr 792 muudeti Saue Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldust nr 273,
millega anti ehitusõigus kuni kahe tootmishoone rajamiseks. Planeeritava maaala suurus on ca 0,68 ha.

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 spetsialistiltMaili Metsaotsalt 654
1157, maili.metsaots@sauevald.ee
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Pehme talv võimaldab
veevärki ka külmal
aastaajal ehitada
2011. aasta lõpu seisuga on valminud Vanamõisa
veevärk ja kanalisatsioon, samuti kaasaja nõuetele
vastav puurkaev-pumpla. Vesi kraanidest siiski veel
ei voola, kuna pragu toimub kasutusloa dokumentide vormistamine ning Konkurentsiametiga on
kooskõlastamata veeteenuse hind. Kui kõik läheb
hästi, siis on võimalik jaanuari- või veebruarikuu
alguses „kraanid lahti keerata“. Täpsem info sellest
juba järgmises lehes.
Täiemahulised tööd on käima läinud Hüüru külas, kus on tööl korraga viis brigaadi. Kuna piirkond
on hajutatud, siis nad üksteist ei sega. Tänase seisuga on tööd tänu soodsatele ilmastikuoludele graafikust ees. Pole head ilma väikse tõrvata meepotis
- kohati teeb jõe piirkonnas kurja liigne pinnavesi.
Kui 2011 aasta algul saime halva üllatusena teada
AS Water Ser pankrotist ja tööd jäid seisma (tegelikult ei jõutud projekteerimisest kaugemale), siis
aasta lõpuks on teada uue parima pakkuja nimi, kelleks on AS Lemminkäinen. Leping sõlmitakse lähiajal. Ka puurkaev-pumplate osas on edukas firma
(Schöttli Keskkonnatehnik) välja valitud ja lepingu
sõlmimine seisab lähiajal ees.
Kui eelmisel aastal sama ajaga oli Saue vald kulutanud lumetõrjele ja Moonika ning Scarletti tagajärgede likvideerimisele ligi 2 miljonit krooni,
siis tänavu on lumetõrjekulud olnud ligi sada korda
väiksemad pole lihtsalt lund, mida lükata.
Kesine talve algus ei anna siiski alust eeldada, et nii
väikseks need kulud jäävadki, sest kohe meenub üldiselt lumevaene 2007/2008. talv, mis märtsikuus
üllatas poolemeetrise lumevaibaga.
Mikk Lõhmus, abivallavanem

Saue valla üldplaneering
on suunatud
kooskõlastusringile
Äsja sai valmis üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne ning planeering
koos aruandega on vastavalt seadusele saadetud erinevatesse riigiasutustesse kooskõlastusringile. Aega
on selleks ette nähtud 30 päeva.
Eeldusel, et kooskõlastamise käigus ei tehta kardinaalseid muudatusettepanekuid, on Saue Vallavalitsus kavandanud planeeringu vastuvõtmise
jaanuarikuu volikogu istungile. Seejärel peaksid
veebruarikuus toimuma planeeringu avalik väljapanek ning avalikud arutelukoosolekud, kus igaühel
on võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ja
vastuväiteid. Täpsemate avalikustamise aegade kohta annab infot loomulikult ka vallaleht. Planeeringu materjal kooskõlastusringile läinud seisuga on
kättesaadav valla veebilehel http://www.sauevald.
ee/ehitus_planeerimine/yldplaneering/yp_uuendamine.

Kole koht Saue vallas
See Hüüru külas imekenal jõeäärsel alal asuv majake, kus muide elatakse läbi aasta, kohalikku külaelu eriti ei kaunista. Elutingimuste mugavus või
askeetlikkus võib olla muidugi elaniku enda asi, aga
tegemist on lisaks ka ebaseadusliku ehitisega.
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Veebruaris muutub LaagriHarku-Tallinn bussigraafik

Uuel aastal lubab
sauevallakas hakata heaks ja
pühenduda enam suhetele
Detsembrikuu küsitlus uuris sauevallaka suhet ja suhtumisi jõuluaega. Enamus vastajatest nentis asjaolu, et
jõulud on muutunud pisut liiga kommertsimaiguliseks
ja pigem hoidutakse eufooriast.
Ometi osalevad rohkem kui pooled vastajatest aegajalt aastalõpu heategevuskampaaniates – helistatakse
annetustelefonidele (Jõulutunnel), viiakse kirikusse sooje
sokke, peetakse meeles varjupaiga loomi ning suurperede ja lastekodude lapsi. Jõulutraditsioonidena nimetati
valdavalt perekeskis õhtusööke, ühist kuuse ehtimist ja
jõulupakke, vanavanemate külastamist ja kirikuskäimist.

Väikesed kohendused ja ajalised nihked saavad olema
õhtustel sõiduaegadel.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

„M

uudatused on sisse viidud vastavalt elanike
ettepanekutele nii, et
Laagrisse jõudes oleks võimalikult suur
ümberistumise võimalus Tallinna linnaliinidele,“ selgitas arendusspetsialist
Kati Oolo. Senised loendustulemused
bussis tõestasid, et sõitjaid on piisavalt

ning põhiaegasid muutma ei hakata,
seega on muudatused ja ajalised nihked
väikesed.
2011. aasta detsembris lõpetas sõitjate vähesuses tõttu tegevuse teine Laagrit läbiv bussiliin – nr 208, mis sõitis
marsruudil Tallinn-Laagri-Saue.
Alates septembrikuust Harku ja Saue
Vallavalitsuse poolt käimapandud bussiliini testimisaeg lõppeb veebruaris. Seejärel
tehakse kokkuvõtted liini kasutatavuse
osas.

Maakonna bussiliin nr 112 sõiduplaan
Tallinn-Harku-Laagri
Peatus

Sõidugraafik E-R

Sõidugraafik L ja P

Haabersti

07:30

15:30

16:47

17:40

19:00

21:30

09:30

15:20

19:05

Uuemäe

07:39

15:38

16:55

17:50

19:10

21:39

09:38

15:28

19:14

Harku kauplus

07:40

15:40

16:57

17:51

19:11

21:40

09:40

15:30

19:16

Uusküla

07:42

15:41

16:58

17:52

19:12

21:41

09:41

15:31

19:17

Tammelehe

07:44

15:43

17:01

17:54

19:14

21:43

09:44

15:34

19:20

Tuulemurru

07:45

15:44

17:02

17:56

19:16

21:45

09:45

15:35

19:21

Metsa

07:46

15:46

17:04

17:57

19:17

21:46

09:47

15:37

19:23

Laagri alevik

07:47

15:46

17:04

17:58

19:18

21:46

09:47

15:37

19:23

Laagri-Harku-Tallinn
Peatus

Sõidugraafik E-R

Sõidugraafik L ja P

Laagri alevik

07:05

08:07

16:05

17:15

18:15

19:40

09:50

15:45

19:30

Metsa

07:06

08:07

16:05

17:15

18:15

19:41

09:50

15:45

19:30

Tuulemurru

07:07

08:08

16:06

17:16

18:16

19:42

09:51

15:46

19:31

Tammelehe

07:08

08:10

16:08

17:18

18:18

19:43

09:53

15:48

19:33

Uusküla

07:10

08:12

16:10

17:20

18:20

19:45

09:55

15:50

19:35

Harku kauplus

07:12

08:14

16:12

17:22

18:22

19:47

09:57

15:52

19:37

Uuemäe

07:14

08:16

16:14

17:24

18:24

19:49

09:59

15:54

19:39

Haabersti

07:20

08:24

16:20

17:31

18:31

19:55

10:05

16:00

19:45

KASULIK TEADA

E-rahvaloendusel saab osaleda
ka valla raamatukogudes

31. detsembril alanud rahvaloendusel saab jaanuari lõpuni
interneti teel osaleda ka valla raamatukogudes – Laagris,
Hüürus ja Ääsmäel.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

„K

ui inimene oskab arvutit
kasutada, kuid tal pole kodus internetti või arvutit,
saab loendusankeedi interneti teel täita
ka raamatukogudes asuvates avalikes internetipunktides,” rääkis Statistikaameti
peadirektor Priit Potisepp.
„Rahvaloendus on Eesti jaoks nii
oluline ettevõtmine, et raamatukogud
osutavad oma abi suure heameelega.
Kõikidel lahtiolekuaegadel on soovijad

oodatud raamatukogudesse e-loendusankeeti täitma,” ütles Saue Vallaraamatukogu juhataja Lia Nirk.
Rahvaloendusel saab interneti teel
osaleda 31. detsembrist 31. jaanuarini.
Ankeet on kättesaadav aadressil www.
REL2011.ee.
Ankeedi täitmise keskkonda sisselogimiseks saab kasutada ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangaparoole (Swedbank,
SEB, Sampo). Ankeeti on võimalik minna täitma ka otse internetipangast, valides avalike teenuste alt rahvaloenduse.
Enne sisselogimist ID-kaardiga tuleks
veenduda selle sertifikaatide kehtivuses ja vajadusel neid uuendada http://
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id.ee/?id=28833.
Eestis toimub rahvaloendus 31. detsembrist 31. märtsini. Esimese kuu
jooksul (31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk
e-loendus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule internetis.
Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad
perioodil 16. veebruar – 31. märts 2012
rahvaloendajad.

Soov jõuluvanale (valik vastuseid):
• Tahan uut mina :)
• Olla 24 h kahekesi oma abikaasaga :)
• Kui jõuluvana tõesti oleks, siis sooviksin, et ta peataks
jõuluhüsteeria, mis juba novembri alguses tuure kogub
- asjad pole tähtsad (ka lastele mitte), vaid teineteise
märkamine aastaringselt.
• Sooviksin, et tekiks uusi jõululaule.
• See on vist kogu meie pere ja paljude teiste sarnaste
Eesti perede soov - et meie mehed ja isad ei peaks
enam kaugel välismaal tööd tegema, vaid suudaksid
oma kodus, oma riigis, tagada täisväärtusliku elu oma
lastele.
• Sooviksin, et töötud leiaksid töö ja tehtud töö eest oleks
ka vääriline palk.
• Sellel aastal sooviks juba lund saada.
• Täitsa vahva ju oleks kui kogu see meie lahe pere hoiaks
veel rohkem ühte kui praegu ja üldse kogu Eestimaa
rahvas võiks olla sallivam.
• Vaimsete väärtuste, empaatia taassündi: ajakirjanduses,
inimsuhetes, poliitikas.
Uue aasta lubadused (valik vastuseid):
• Ma hakkan heaks
• Tahan olla rõõmsam ja rahulikum.
• Pühenduda enam suhtesse.
• Paremini aega planeerida.
• Hakkan tegelema tervisespordiga.
• Teha kõike seda mida ma hingest soovin.
• Ma ei tea, kas see on võimalik, aga vabaneda kuidagi
asjatutest emotsioonidest ja kulutada oma elu pigem
millegi kordasaatmisele.
• Mitte muganduda, kaitsta oma põhimõttelisi seisukohti.

JAANUARIKUU KÜSIMUS

Jaanuarikuu küsitluses oodatakse arvamusi ja
ettepanekuid noorte vaba aja korraldamise kohta
Laagri piirkonnas – milliseid tegevusi peaks
olema, milliseid infokanaleid kasutama.
Traditsiooniliselt leiab viite küsimustikule Saue
valla veebilehe www.sauevald.ee esilehel olevalt
reklaamilt.

HEATEGEVUS

Laagri Lions klubi jätkab
korjandust trepironija ostmiseks
Selline huvitava nimetusega riistapuu on kavas osta Saue
valla sotsiaaltöötajatele. Täna elab arvukalt abivajajaid
kortermajades, teinekord 4. ja 5. korrusel. Vanemad või
sotsiaaltöötajad peavad ratastoolis inimese süles õue
tassima, mistõttu on abivajajate võimalused viibida vabas
õhus väga piiratud.
Trepironija on seade, mille peale kinnitatakse ratastool
ja mis siis ise kas trepist üles või alla „ronib“. Tegemist ei
ole odava seadmega, erinevate pakkujate tooted maksavad 3400-3700 eurot.
Tänaseks oleme tänu suvelõpupeol kogutud annetustele ja vahetu ülekande teinud annetajatele kogunud
1000 eurot. Uuel aastal jätkame uue hooga!
Ootame kõikide aidata soovijate annetusi LC Laagri
arveldusarvele 221041741754. Makse selgitusse märksõna „Annetus trepironija ostmiseks“. Ühtlasi täname veelkord kõiki annetajaid!
Lisainfot võib saada telefonil 511 9343 või e-posti aadressil mikk.lohmus@gmail.com.
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Jõulumeeleolusid ja - meenutusi

Selleks korraks on jõuluõhin otsa saanud. Koos kõikide nende otsatute söögiliudade, piprakoogiglasuuriste sõrmede, SMS-iga ostetud jõulukuuse ja igadetsembrise „Teeks kellelegi midagi
head“ ideega. Usutavasti jätkus ka igasse sauevallaka kodusse siirast rõõmu pühadest, aga
pidusid ja aastalõpukõnesid peeti ning vanusest sõltumata jõuluvana põlvele istuti ka kollektiivselt ja kogukonnaga.
Vanamõisa
küla

Maidla küla

17. detsembri õhtu tõi Maidla
eurorahadega ülesehitatud
seltsimajja kokku külarahva titest taadini. Korraliku
jõulujämmi hulka kuulusid nii
jõuluvana jaht õuekuuskede
vahel kui taevasse lastav
tulevärk. Kõnesid peeti? Absoluutselt… Laud oli lookas?
Loomulikult… Salmid olid
peas? Sajaga…
Kui pisikodanike õhtu naelaks
oli ootuspäraselt punase
kuhvtiga habemiku käest saadud pai ja priske kingikott,
siis emad-isad nautisid koju
kätte toodud bändi ja diskot
keskööni.

Vanamõisa eakate
jõuluolemine 27.
detsembril meenutas korralikku „vana
kooli pidu“ – laud oli
rikkalik, šefid vallast
olid kõnelemas, tantsutüdrukud lehvitasid
seelikusabasid, koor
oli üles rivistet hardalt
helisema, Jõuluvana
oli punases ja kahe
suure kotiga. Paraadpilti tehti vana kombe
kohaselt ka :)

Ääsmäe küla

Wannamoisa segakoor

Ääsmäe kandis saadi kogukonnaga aastalõpumeeleolus
kokku juba 2. detsembril. Siis,
kui pool maailma polnud veel
jõudnud arugi saada, et on vaja
küünlaid põletama ja rahakoti
sisu kingiralli tarbeks revideerima
hakata, tõstsid ääsmäelased juba
esimesed toostid saabuva, 2012.
terviseks. Ja ei ole midagi uut
siin taeva all – traditsiooniliselt
pikad lauad-liuad, lõbustamas
tantsutüdrukud ja naljamehed.
Küla noorem generatsioon tegi
entusiasmiga läbi ajatu ajalehetantsu mängu, mida nende
vanemad ilmselt pioneerilaagri
aegadest hästi mäletavad. Ei saa
öelda, et ei oleks lõbus olnud!

Veskitammi
Lasteaed

Üks seltskond, kellele 2011. aasta populaarsust ja sära tõi, oli Wannamoisa
segakoor. Ülesastumised mitmetel vallaüritustel päädisid kuulsusrikka etteastega
sügiseses telesaates “Laulupealinn”,
koos poplauliku Koit Toomega. Väike
sutsakas tehti ka ühel firmaüritusel, kuhu
Wannamõisa seltskond kohe spetsiaalselt Koiduga koos kutsuti – nüüd on siis
tallatud ka pealinna uusima kontserdisaali
Nokia lavalauad. Aastalõppu finišeeriti aga
hoopis Rannamõisa kirikus 18. detsembril.
Tunnetus ja meeleolu olla olnud pühakojas esinedes koorirahva endi hinnangul
sootuks teine kui kultuuri- ja seltsimajade
püüne peal - võimsam ja hingekeeli
paitavam. Ja ka kuulajatele oli see puhas
muusikanauding - esimestest nootidest
kuni lõpulehvituseni.

Laagri Lasteaed

Päkapikumütsid, laululõbu
ja koosolemine on detsembrikuu kohustuslikud
aktsendid. Ka 14. detsembril Laagri Lasteaias
levisid Jõulutunneliks nimetatud pühadeõhtu sees
just samad väärtused –
punavalged teemamütsid
peas, laulsid lapsed vanu
armsaid viise, lapsevanemad leidsid mahti istuda
võsukesega maha küünlaid
ja kaarte meisterdama,
koosolemise rõõm läikis
vastu igast silmapaarist.

Veskitammi Lasteaias tembiti
advendialgust head tegeva
laadaüritusega. Nii vanemate,
laste kui õpetajate entusiastlikul kaasalöömisel täitusid
turulauad pirukalõhna ja mitut
sorti müügikraamiga ning kokku
kogutud 254 euroraha eest soetati kiisutoitu ja muud vajalikku
Tallinna Loomade Hoiupaigale.
Isetegemise rõõmu kõrval said
pisikesed sauevallakad hinge ka
teadmise, et koduloomad pole
mitte ajutiseks ninnu-nännutamiseks, vaid lemmikute heaolu ja
saatus on alati peremeeste kätes.
Olgu see peremees siis pealegi
alles lasteaia mõõtu.

Ääsmäe Lasteaed

Jõuluaeg toob alati inimestes
välja nende parema pale.
Ääsmäe Lasteaia mudilastel ja
õpetajatel ilmnes see sel aastal
üllatavate fantaasiavälgatuste
ja disainivormidega. Nimelt tõi
osalemine Aegviidu looduskeskuse poolt korraldatud konkursil „Meisterdusi metsast“
Sipsikute rühma tööle “Hello
Kitty jõulupuu” eripreemia kui
kõige trendikam ja popim teos.
Eestimaa kunstiskeenet ootab
ilmselt peagi ees Ääsmäe kandi noorte jõuline ja ideedest
tiine sekkumine:)

Laagri Jõuluturg

17. detsembril toimunud Laagri
jõuluturg rõõmustas selgi
aastal külastajaid mitmete
heade kingiideedega – üks
popimaid müügiartikleid
olid kitsevillast soojad sokid.
Tegevust jätkus kultuurikeskuse
juures aga kaugelt rohkem,
kui vaid ostlemist - toimusid
mitmed töötoad ja muinasjutu
kuulamise nurgakesed ning üle
pikkade aastate ehiti ära ka
aleviku ühine jõulupuu.

Koduvald
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Saue valla Kultuurikeskus lubab
uueks aastaks põnevaid sündmusi

Saue valla Kultuurikeskus ootab nii väikeseid kui suuri maja huviringidesse.
Vaba aja tegevust leiavad kõige pisemad koos vanematega muusika-, loovus- ja liikumistundides.
INGRID
NOVIKOVA

H

Saue valla
Kultuurikeskuse
juhataja

uvilised on oodatud ka
pärimusmuusika ja –tantsuringi ning mitte ainult
tantsima, vaid ka pilli mängima.
Huviteater Mäng on kaasatud ülevallalisse teatriprojekti ja kõik, kes
soovivad selles kaasa lüüa, andku aga
endast teada.
Talvel toimuvad kultuurikeskuses ka erinevad kursused, alustame
jaanuari lõpus fotograafiakursusega,
järgnevad Haapsalu salli ja tikkimise
kursus ning veini- ja leivaküpsetuskoolitused. Traditsioonilistest üritustest korraldame Saue valla beebipäeva, Eesti Vabariigi aastapäeva,
emadepäeva kontserti. Toimuvad
Lauluklubi, teatri- ja seltskonnatant-

suõhtud. Kevadel alustab taas Laagri Taluturg. Kindlasti toome teieni
põnevaid näituseid kultuurikeskuse
pikas saalis ja meeleolukaid teatrietendusi ning muusikakontserte
huvitegevuslastelt. Suursündmustest
korraldame selle aasta aprillis vokaalansamblite festivali Veskitammi
Lauluratas, mai lõpus Laagri perepäeva ja juuni keskpaiku Tänavakultuuri linnalaagri ning augustis
on tulemas rahvusvaheline projekt
noorte pärimus- ja loovuslaager,
kuhu ootame osalema nii Saue valla
kui ka väliseestlaste lapsi.
Uue aasta algusest on võimalik näha kultuurikeskuse kalendrit
www.sauevald.ee Saue valla kultuurikeskuse lingi all ja lisainfot huvitegevuste ning sündmuste kirjelduste
kohta ka http://ruumid.sauevald.ee.
Lisainfo: info.veskitammi@sauevald.
ee, tel 679 6765.

LISAINFO
Uue asjana hakkab
kultuurikeskuses tegutsema

Anne Adamsi

muusikastuudio.
17. jaanuaril kell 18.00
oodatakse huvitatuid ja
laulueeldustega
sauevallakaid vanuses
5-30 ette laulma.
Vokaalansamblite festival Veskitammi Lauluratas 2012 toimub sel
aastal juba kaheksandat korda. Oodatud on esinejaid erinevaist Eestimaa
paigust ning sel aastal on esinemisi
rohkem, kui ainult festivali enda
raames kultuurikeskuses. Pildil on
traditsiooniline laulufestivali peaauhind - veskitammil istuv taat, kes laulu
ja vetevulinat kuulab.

Huvilistel palutakse
eelregistreerida ja
vajadusel lisainfot küsida
music.adams@gmail.com
või 679 6785.

Aeg

Üritus

Toimumiskoht

Korraldaja

Kontaktid

9-31.01

Grete Lagemaa (10. a) isikunäitus “Mul on
savi”

Saue Valla Kultuurikeskus

Grete Lagemaa

Ülo Tuuliku populaarteaduslik loeng
„Malest ja Paul Keresest“

Saue valla Kultuurikeskus

Laagri Male Arendamise ja
Edendamise Keskus-Klubi

Ardi Tedrema, mob 503 4290
ardi.tedrema@gmail.com

Rahvaspordiklubi Kuuse

Linda Roop, mob 508 9954
kuuseklubi@kuuseklubi.ee

16.01

RSK Kuuse MTÜ Korvpallivõistkond
esindab Saue valda 20. Eesti valdade
talimängude eelturniiril Vinnis

16.01
18.00

Eelkool

Väike Päike lasteklubi Laagris,
Valga tn 10

MTÜ Väike Päike

Agata Rosenberg, mob 584 39889
agata.rosenberg@lasteklubi.ee

19.01
14.00

Jõgisoo eakate hommik, külas valla
sotsiaalnõunik

Jõgisoo Seltsimaja

Jõgisoo külarahvas

Ülle Rondo, mob 501 2033

20.01
10-12.00

Laagri Emade Klubi

Saue valla Kultuurikeskus

MTÜ Kollane Pardike

Evelin Merila, mob 534 82828,
evelin@pardike.ee

21.01
12.00
13.00
14.00

Vesiaeroobika tutvumispäev Laagri ujulas

Laagri ujula

Laagri Haridus- ja Spordikeskus

Tõnis Ilp, mob 53079160,
Tonis.ilp@laagrik.edu.ee

21.01
11.00

Beebipäev

Väike Päike lasteklubi Laagris,
Valga tn 10

MTÜ Väike Päike

Agata Rosenberg, mob 584 39889,
agata.rosenberg@lasteklubi.ee

24.01
10.00

Vanamõisa eakate hommik, külas valla
sotsiaalnõunik

Vanamõisa Seltsimaja

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna, mob 514 0761,
info@kodukyla.ee

24.01
18.00

Vanamõisa küla üldkoosolek

Vanamõisa Seltsimaja

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna, mob 514 0761,
info@kodukyla.ee

25.01
18.30

Vanamõisa Seltsimaja NAISTEKLUBI
aasta esimese kokkusaamine

Santa Maria koolituskeskus

MTÜ Vanamõisa küla

Hele Mesila
hele@nvp.ee

25.01
19.00

Fotograafiakursus algajatele

Saue valla Kultuurikeskus

Veiko Valgepea

Veiko Valgepea, mob 551 2332,
veiko@eventlab.ee

29.01
11.30

Lastehommik - võimlemistund Lauri
Nebeliga

Vanamõisa Seltsimaja

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna, mob 514 0761,
info@kodukyla.ee

4.-5.02
11-17.00

Laagri Malefestival

Laagri Kool

Laagri Male Arendamise ja
Edendamise Keskus-Klubi

Ardi Tedrema, mob 503 4290,
ardi.tedrema@gmail.com

11.02
11-13.00

Saue valla BEEBIPÄEV (kutsetega üritus)

Saue valla Kultuurikeskus

Saue valla Kultuurikeskus

Ingrid Novikova, mob 534 65917,
veskitammi@sauevald.ee

17.02
10-12.00

Laagri Emade Klubi

Saue valla Kultuurikeskus

MTÜ Kollane Pardike

Evelin Merila, mob 534 82828,
evelin@pardike.ee

17.01
19.00

KARAOKE Hüüru Veskis

Hüüru Veski

Hüüru Veski

Mob 569 11278,
info@hyyruveski.ee

21.02
19.00

Eesti Vabariigi aastapäev

Saue valla Kultuurikeskus

Saue valla Kultuurikeskus,
koostöös vallavalitsusega

Ingrid Novikova, mob 534 65917,
veskitammi@sauevald.ee

21.02
18.00

Vanamõisa Vabaõhukeskus SUUR VASTLATRALL. Päeva juhib VENNO LOOSAAR

Vanamõisa Vabaõhukeskus

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna, mob 514 0761,
info@kodukyla.ee

23.02
20.00

Eesti Vabariigi aastapäev

Vanamõisa Seltsimaja

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna, mob 514 0761,
info@kodukyla.ee

25.02
18.00

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Jõgisoo Seltsimajas

Jõgisoo Seltsimaja

Jõgisoo külarahvas

Ülle Rondo, mob 501 2033

01.-29.02

FOTONÄITUS

Saue valla Kultuurikeskus

MTÜ Kollane Pardike

Evelin Merila, mob 534 82828,
evelin@pardike.ee
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Noppeid naabritelt
Veemajandusprojekt Keilas
jõuab lõpule

19. detsembril lõppes kolm aastat
kestnud Keila veemajandusprojekt. Erinevaid veega seonduvaid
projekte on tehtud ka varem, kuid
käesoleva projekti lõppedes on
Keila tõenäoliselt ainus linn Eestis, mille tiheasustusala on 100%
ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonivõrguga kaetud. AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann:
„Kui varasemate keskkonnaprojektide eesmärk oli rajada ühisveevärk ja -kanalisatsioon eramajade piirkondadesse, siis nüüd
saime lõpuks renoveeritud suures
osas ka vanad torustikud, misläbi saame pakkuda klientidele
jätkusuutlikku ning katkestusteta
teenust.“ Projekti käigus rekonstrueeriti üle 40% vanast kanalisatsioonitorustikust. Veetorustikust
rekonstrueeriti samuti ca 40%. Lisaks torustikele rajati Vasara, Uue
ja Allika - Põllu tänavale sadeveetorustikud.
Keila Leht 16.12. 2011

Saue kuulub
jätkuvalt laste- ja
noortesõbralike
linnade hulka
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) lastefond UNICEF
on omistanud 13 Eesti linnale laste- ja noortesõbraliku linna sertifikaadi. Saue omab lastesõbraliku linna tiitlit jätkusuutlikult juba
alates aastast 2004. „Saue linna
laste- ja noortesõbralikkust ei saa
mõõta sünnitoetusega ega lasteaia kohatasuga. See sõbralikkus
on midagi palju enamat. Põhikomponentidena tulevad hindamisele
laste huvihariduse võimalused,
turvalisus, tervis ja areng, haridus,
linna arengukava ning sellest tulenev. Ja nende näitajate põhjal võime väita: Saue on laste- ja noortesõbralik linn. Eriti rõõmu teeb
see, et reas nendes tegevustes
on eestvedajateks just linnakodanikud ise,“ ütles linnapea Harry
Pajundi.
Saue Sõna 16.12. 2011

“Iga päev
pakutakse ja
tuuakse riideid“
Mulluse jõuluaja annetustest alguse saanud tasuta asjade toomise-viimise-vahetamise tuba Riidekapp Tabasalus on tänaseks paik,
kuhu tullakse riideid ning muud
vajalikku hankima üle valla.
Kuidas ettevõtlik Harku Valla Lastekaitse Ühing ning Eneli Hinno
kasutatud riiete ning jalatsite tasuta jagamiseni jõudis? “Riideid
annetati jõulu ajal väga palju.
Meie neid siis jagasime. Aga ikka
jäi üle. Siis leidis lastekaitseühing
siia kontorihoone teisele korrusele ruumi, kuhu annetatud asjad
tõime,” räägib Hinno.
Riidekapi uksed on avatud laupäeva hommikul 10-13.00.
Harku Valla Teataja 8.12.2011
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Pärimuskultuur annab väe ja olemise mõtte
Isetikitud rahvariietel on vägi sees ja vanade pärimuslaulude-lugude kaudu on inimestel võimalus mõtestada lahti oma olemine, on Laagri Kooli rahvatantsu ja rütmika
õpetaja Mari Tomp kindel.
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ui mujal maailmas minnakse mõtete korrastamiseks
kirikusse, siis eestlase jaoks,
kes jumalakoja külastamises just
kõige usinam ei ole, võiks Mari arvates just pärimus ja traditsioonid
olla need, mille kaudu mõtlema hakata, kes ma olen, miks ma teen asju
just nii, nagu teen. „Juurtest tuleb
ju enesekindlus. Selle peale hakatakse mõtlema just siis, kui lapsed
perre sünnivad. Lapsed tähendavad
kestvust, inimene tajub, et ta ei olegi viimane, et tuleb oma järeletulijatele midagi suuremat edasi anda,“
teab Mari.

Võõrsil on aatetunne tugevam

Mari on rahvatantsuga seotud olnud kogu oma täiskasvanuelu, aga
sügavama tähenduse said tantsud,
vanad lood ja mängud tema jaoks
just võõrsil elades. Teiste rahvaste keskel ise vähemusena elamine
andvat suhtumistele sootuks uue
mõõtme. „Mitte mingil tingimusel
ei taha seal ära lahustuda, lihtne on
ju õppida selgeks võõras keel ja sulanduda, aga kodust ära olles saab
see eestlus hoopis uue tähenduse,“
nendib naine.
Mari sattus Brüsselisse nagu paljud teised naised viimase kümnendi vältel – abikaasa suunati tööle ja
nii tuli tal oma lapsed ja koduelu
kokku pakkida ja Belgiasse kaasa
minna. Seal kaasati ta viivitamatult
kohalike eestlaste seltsiellu ja kui
ühel üritusel oli vaja tantsupaari
esinema, siis rahvatantsutaustaga
Mari pikalt ei mõelnud. Lisandusid
veel mõned huvilised, siis tuli tunne, et peaks lapsedki punti võtma,
tantsudele juurde ka sõnalise osa

tooma. Selle tulemusel sai Marist
üks aktivist Brüsseli Eesti Koori käimalükkamisel, ta juhendas
eestlaste tantsurühma NaabriMari,
tema käe all käis koos Eesti laste
tantsu- ja rütmikagrupp Brüsselis.
„Tajusin, et seal kasvanud eesti lapsed ei oska jõulupeol „Kes aiaski“,
tantsida. Seda meie vana armast pärimustantsu. Nii et elu ise suunas.
Sai õpetatud lastele nii seda, mis
tähendab kartulivagu, kui ka vanu
tantsusamme ja ringmänge,“ meenutab Mari.
Mari on siiralt õnnelik selle üle,
et Eestis toetatakse ja soositakse
pärimuskultuuri jätkumist ja talletamist. „Meil on ju päris iseenesestmõistetav, et igas koolis on rahvatantsuring või laulukoor. Mujal
sellist asja ei ole. Kui välismaal hakata koolis jõulupidu korraldama,
siis kasutatakse ABBA või mõne
teise parajasti populaarse esitaja
muusikat. Kui küsida, et kas teil siis
vanu lastelaule pole, siis selgub, et
ei olegi,“ on Mari senini hämmastunud. Tema sõnul on ülioluline,
et meie lood ja laulud põlvest põlve
edasi kanduks, et vahel mõni raamat välja antaks, et pärimuse talletamise nimel töötaksid muuseumid
ja instituudid.

Pärimus – tantsumängudest
vanaema söögini

Pärimusele ühest sõnaseletust Mari
arvates anda ei saagi. See on nii vanad tantsud, mängud ja laulud, see
on sisse kootud meie rahvariietesse,
see võib olla ka lihtsalt mõni söök,
mida saab näiteks ainult ühest kohast maailmas - maalt vanaema juurest. See on elamise ja mõtlemise
viis üldse. Oluline on tajuda olnud
aegade kogemust ja seeläbi paremini mõista oma olemist just täna ja
praegu. „Ma julgen küll kinnitada,
et näiteks lapsed tulevad hästi kaasa

vanade mängudega, süžeed palju ei
olegi, aga iga kord nõuavad lisa. Ju
seal mingi uba ikka sees on,“ naerab Mari. Tema sõnul võõristavad
pigem täiskasvanud, pärimus seostub kuidagi automaatselt eakusega,
millegi vana ja tolmusega.
Mari sõnul on suisa kahju, et
me kipume seostama pärimust
vaid näiteks nõukogude ajal populaarseks tantsitud kaerajaaniga, kui
tegelikult on neid traditsioonilisi
tantse kümneid. Et me tunneme
ühte mardilaulu „Laske mardid
sisse tulla“, aga tegelikult on neidki
oluliselt rohkem. „Me lähme rukist
lõikama“ on mäng, mida mitmed
põlvkonnad mängisid, aga neidki
on sadu lisaks. „Lihtsalt need mõned said raamatutesse-laulikutesse
trükisõnana sisse raiutud ja rohkemat me paraku ei teagi. Aga pärimuskultuur on tegelikult lõputu
varasalv,“ leiab Mari.
Viimaste aegade etnosümbolite kasutamise lainesse, kus Muhu
muster pannakse tennisele ja Setu
oma leiab kasutust liinibusside
ülevõõpamisel, suhtub Mari kahetiselt. Ühelt poolt on tal hea meel,
sest seegi on osa meie traditsioonide ja pärimuse edasikestmisest.
„Teisalt teeb mind väga nukraks,
kui näen prügikonteineris imeilusa
pruudimustriga vorstinahka paistmas. Äkki läheme ikka natuke liiale?“ küsib Mari mõtlikult.
Rahvussümbolite kasutamist,
nende päristähendust teadmata,
Mari ei julgusta. Ta toob näite, et
märkas ühel suurel peol rahvatantsijate peas sellist peakatet, mida
omal ajal pruut kandis pulmas vaid
paar minutit, see ei ole kunagi olnudki tantsuelement. „Aga ju see
detail lihtsalt meeldis kunstnikule
ja ta sättis komplekti kokku. Mõnes
mõttes oleme ikka sellest algupärast
kaugenemas, kuigi ise arvame end

Pärimuse-usku on terve Mari pere, alustades temast endast, lõpetades nelja lapse ja abikaasaga. Tompide kodus mängitakse alailma vanu rahvamänge ja
tõmmatakse elutoa vaibal rahvatantsupoognaid.

hoogsalt rahvakultuuri elus hoidvat,“ on Mari veidi nukker.

Kohalikku
rajajamas

pärimusrakukest

Nüüd, Brüsselist tagasi olles, on
Mari, kellel nüüd värskelt ka tantsujuhtimise diplom taskus, võtnud
südameasjaks ajada oma südameasja edasi ka siinsamas kodus. Ta tahaks käivitada kultuurikeskuses üht
pärimus- ja loovusringi. Mari kujutluspildis koondaks see nii pisikesi lapsi kui nende vanemaid, sekka
noori ja vanemaid aegu mäletavaid
memmesid. Ajast aega on olnud ju
nõnda, et rahvuskultuuris on igal
vanusegrupil oma osa ja roll pidada.
„Ma tean selliseid seltskondi, kus
lapsed on kohe pisikesena vanematega koos pilliruumis või harjutusväljakul koos, kui orgaaniline see
nende jaoks on ja kui armas on seda
näha,“ tõdeb Mari.
Ses loodavas pärimusringis osalemiseks ei pea olema sugugi varasema rahvatantsu või laulja kogemusega, huvi on ainus eeltingimus.
Ja rahvariiete kandmine ja -tantsu
tantsimine ei välista kindlasti ka
näiteks jalgpalli või mootorrattasõitu. Viimane on pärimuskultuuri
kõrval just ka Mari teine armastus

ning ühtviisi õhinas tunneb naine
end nii kevadiste tsiklisõiduilmade
saabudes kui mõnel pärimuspeol
oma rahvariideid üll tõmmates.
Ja rahvariietes on vägi sees, seda
teab Mari kindlalt. Tema käsitsi
tikitud puusapõll on üle maailma
inimesi end vaikselt katsuma ja ohhetama pannud. „Ise võid arvata,
et mis see pisike rõivatükk siis nii
väga on, aga huvitav on olnud tajuda teiste üllatusreaktsioone. Mäletan veel Brüsseli päevist, kui mu
tütar läks oma rahvariietega kooli,
siis uudistati tema pikka punast seelikut ja pluusitikandeid. Imestati, et
mis maa see Eesti küll selline on,
kus paljudel inimestel rüüd, mida
sealmaal vaid kuningad kannavad,
olemas on,“ meenutab Mari.
„Otsime siin Eesti Nokiat. Mis
pagana Nokiat meile vaja on, me ise
olemegi rahvana see Nokia,“ sedastab Mari. Oluline on vaid, et me ise
seda, kust me tuleme ja kes me oleme, ükskord väärtustama õppima
hakkaksime. Ja vanad rahvatantsud
ning lood-laulud on Mari uskumusel just see kanal, mille kaudu oma
identiteeti alal hoida ja lustiga edasi kanda. „Me ei tohiks häbeneda
oma eestlaseks olemist,“ julgustab
Mari kaasmaalasi olemaks ise ja ehe.

TÄHTPÄEV

Saue valla kirjanikuhärral Raimo Männisel täitus 80. eluaasta
Kuigi Saue vald ei saa uhkeldada Tammsaare mõõtu suleseppadega, kelle näopilt oli trükitud
rahatähtedele ja kelle nime kannavad ausambad ja muuseumid, siis üks vilka sule ja vitaalse
eluhoiakuga raamatute autor elab siingi.
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aimo Männise viljakamad
kirjutamisaastad jäävad küll
pigem eelmisse sajandisse,
mil mees humoorikalt ja tabavalt
valas raamatusse nõukogude aastate
majandi- ja maarahvaelu. Tema teosed olid omal ajal ja on tänagi väärikaks ajastukirjelduseks, mis on pakkunud sisekaemust eesti maarahva

hinge ning lugejatele äratundmisrõõmu ja samastumisvõimet. Tema
viimane romaan „Ärapööramiste
aasta“ ilmus 2006. aastal ja kirjaniku
enda sõnul on praegugi kirjastustes ringlemas üks tema uus käsikiri.
Männis on paberile pannud ka mitu
lasteraamatut, neist „Kiviküla kooli
poisid“ on senini koolilapsele soovitatud kirjanduse nimekirjas. Vitaalne vanahärra võtab veel tänagi sõna
ühiskondlikel teemadel meedias –
olgu siis uue liiklusseaduse või ajakirjanike sõnakasutuse kohta.

16. detsembril, Raimo Männise
80. juubelipäeval, anti kohalikule kirjanikule üle lilled ja kingitused, lisaks
raamatukogu rahvale ja volikogu esindajatele olid meest meeles pidamas
ka ASi Sagro inimesed Kalle Retier
ja Raul Lagema. Oli ju Männise jaoks
raamatute kirjutamine pigem hobi,
töise rakenduse poolest pidas mees
aastaid hoopis inseneriametit Sagro
eelkäija juures - Saue sovhoosis.

Koduvald
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PROBLEEM

Pikad juuksekarvad
pannkoogi vahel ajaksid
ka vähem pepsi sööja
kimbatusse?

VALLAETTEVÕTE

Nutikas kombinatsioon
ärist ja mittetulundustööst

Vanamõisa küla elanik Andres Laineste on oma tagahoovi
püsti pannud väikse saunakompleksi, äritegevusele annab
toeka lisaväärtuse ka kõrvale mittetulunduslikus vormis rajatud suusakeskus.
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aagrist Vanamõisa suunduvalt
teelt vasakul, üsna raudtee äärse
metsatuka ääres, pakub vanast
laudast ümbersünni teinud saunakompleks külastajaile kahte sorti leilimõnu
– üks pool hoonest uhkeldab Vene kerisega, teine Soome tüüpi ahjuga. Saunaesistel terrassidel saab nautida kuumaveetünni mõnusid ja karastada end
ka jääkülma veega tõrres. Saunaliste
kasutuses on lõkkeplats, grillimiskohad
ja külakiik. Katusealune peidab endas
lisaks lakoonilisi majutuskohti.
„Sauna ja pidutsemiskoha rent on
meil siin põhitegevuseks. Sellist kodumajutuse tüüpi öömaja saame ka pakkuda, kas siis saunatajatele või ka täiesti
eraldi teenusena,“ tutvustab Laineste
valduseid. Oma tagahoovi sellise äri
püstipaneku mõttele tuli mees pea viis
aastat tagasi, kui selgus, et mitmed katsed samuti Saue vallas tegutseva Saunamaailma ruumide rentimiseks liiva
jooksid. Nädalavahetustel seal napilt
vaba aega ei leidunud. „Tundus, et see
võiks olla selline jumekas äri, endal
oli kodumaja kõrval vana laudahoone
tühjana seismas, miks mitte proovida,“
meenutab peremees.
Paar aastat ja paar miljonit hiljem on
pisike kompleks valmis ja teenib Laineste sõnul üsna rahuldavat tulugi. Rikkaks
ei saavat, aga pereärina pakub äraelamisvõimaluse siiski. Ise positsioneerib Laineste erinevalt naabruses olevast Saunamaailmast oma ruume pisut soodsamat
hinda eelistavale sihtgrupile. Peamiselt
ongi klientideks noored, sekka on ka
firmade üritusi, sünnipäevi ja isegi üks
korralik vene pulm on kompleksis maha
peetud. Laineste möönab, et selline pidutsemiskoht kodumaja akende all toob
mõnikord ka magamata öid ja sekeldusi
liignapsuste külastajatega, aga eks igal

äril ole oma pahupool.
Saunaäri kõrghooaeg olevat sügisperiood kuni aastavahetuseni, siis on ka
Saunapunktis pea kõik nädalavahetused
broneeritud. Suvi seevastu on toonud
hoopis teist tüüpi kliente. Nimelt on
peremees oma teenuse maha hõiganud
paaris turismikataloogis ja seeläbi sattus
möödunud suvel Saunapunkti väisama
ka hulk välismaalasi – telkijaid ja karavanituriste.

Mitte ainult leil ja pidu

Lainestel on kava täiendada teenust ka
mitmete värske õhu aktiviteetidega.
Juba praegu on osa kundesid rõõmuga
ära kasutanud juuresolevaid maid mängimaks geopeitust või paintballi. Tellida
saab vibulaskmise võimalust seltskondadele, mõtteis on talviseks perioodiks
tõukekelkude soetamine, ka teeb Laineste koostööd Keila jõel kanuusõitu
pakkuva firmaga. „Minu meelest oleks
väga lahe, kui kogukonnas oleks veel
selliseid väikseid tegijaid, et siis ühiselt
pakkuda teenuseid laiemalt. Näiteks siin
läheduses oleva hobusetalliga oleme teinud koostööd, et peale ratsutamist tullakse siia sauna ja vastupidi, mina saan
pakkuda saunahuvilistele lisaväärtusena
hobusõiduvõimalust,“ näeb Laineste
suurt potentsiaali kodumajapidamiste
kõrvale loodud väikeettevõtlusvormis.
Nii näiteks küsivad Saunapunkti kliendid tihti ka toitlustamisvõimalust, mida
Laineste ise ei paku. Kui lähedal oleks
mõistlik cateringi pakkuja võtta, oleks
vastastikku kasulik koostöö kohe võimalik.

Tuge lisab suusarada

Oma kodumaja kõrvale on mees aga rajanud ka pisikest mõõtu suusakeskuse.
Kuigi keskus kõlab ehk pisut suureliselt,
aga sellegipoolest on MTÜ Vanamõisa
Suusaklubi, kuhu Laineste vana suusahundina kuulub, kirjutanud PRIAle
portsu projekte ja tänu eraldatud rahale
on Saunapunkti kõrval juba kaks talve

INFO
Ettevõte: AL Puhkus OÜ, brändinimi Saunapunkt
Asukoht: Nõuma talu, Vanamõisa küla, www.saunapunkt.ee
Teenused: sauna- ja peoruumide
rent, majutus
Mahutavus: peoruumid 22 ja 30
inimesele, võimalus ka ruumid
ühendada ühiseks ürituseks,
majutuskohti 25

sisse sõidetud korralikud rajad. Tänavuse aasta projekt on üles upitada ka
veel rajaäärne valgustus. „Eks see rohkem selline heategevuslik töö ole olnud.
Ühelt poolt saame siin ise klubiga sõita,
kuid tegelikult on see suunatud siiski
avalikuks kasutuseks, see on ju eurotoetuste mõtegi,“ ütleb Laineste. Samas
möönab peremees, et kindlasti annab
suusakeskus toekat lisaväärtust ka saunatajatele, saavad ju seltskonnad soovi
korral enne leilivõtmist rajal naha märjaks ajada.
Kui eelmisel aastal juhtunud rajale
vaid üksikud sauevallakad, siis oleks Lainestel tegelikult heameel, kui naabruskonna rahvas koha üles leiaks ja omaks
võtaks. „Kui vaadata seda, milline möll
käib talvel Nõmmel asuva Trummi suusakeskuse juures, ligi 5000 inimest käib
päevas läbi, siis peaks seda suusatajat
rahvast olema kõvasti. Loodan tõesti, et vähemalt valla talispordihuvilised
siia tee üles leiaksid,“ kutsub mees kohalikku rahvast rajale. „Näiteks saaksid
koolid siin oma suusatunde teha või lasteaiad oma väliüritusi korraldada,“ on
Lainestel ideid küllaga.
Luba küsima ega tasu maksma selle
eest ei pea - kõik võimalused on volilt
käes. Talisportlaste rõõmuks maha sadanud lumme lubab suusakeskuse haldaja selleks nädalavahetuseks rajad sisse
lükata.

Ma möönan, et olen toidu osas pirtsakas. Liha ma ei söö
ega talu selle lõhnagi, mu piimakohv peab olema kindlal
temperatuuril ja õige piimaga, kondiitri tütrena olen eriti valiv magusama kraami suhtes. Aga reaalustaju on mul
olemas ometigi. Ma ei eelda toitudelt sellist taset ja menüüs sama rikkalikku valikut, kui võrdlusse panna aleviku
pisike puhvet ja kesklinna noobel söögikoht. Aga suhtumine ja klienti hoidev hoiak, kas seda saab ka ainult siis, kui
kulu on prae hinna sisse arvutud?
Ma mäletan seda emotsiooni, kui Laagris avati Meie
Kohvik. Õdusaks tegi selle juba uksel ninna imbub värske pirukalõhn, koht oli armas, hinnad soodsad. Algus oli
küll veidi konarlik – kaardimaksemasin tõrkus, vahel said
päevatoidud juba poolest lõunast otsa, soola ja muu maitseainekraamiga käisid kokad pisut pillavalt ringi. Aga teenindus oli hea – selline püüdlik ja naerune.
Täna on nii, et pirukataignasse pannakse piima juba üha
vähem (no aga see on vaba valik, alati võib kõrvaltpoest
šokolaadi magusalaksu tarvis osta), hindadest ei maksa
enam rääkidagi (no aga eks me ju tea, et kõõõõ-ii-k asjad
lähevad üha kallimaks), aga kusagile on õnnetuseks kadunud ka suhtumine.
Muidugi, ma tahan loota, et kirjeldatav lugu on erand.
Et kõigil võib ju ette tulla halbu ja nähvamispotentsiaaliga
päevi, põhjuseks kuuseis, magamata öö või niru palganumber. Aga mina enam Meie Kohvikusse jalga tõsta ei
tihka.
Minul ja mu kolleegidel oli tavaks tellida igal reedel kartulisalat ja pannkoogid moosiga. Klassika, kutsusime ise
seda. Nii ka sel viimasel külastuskorral. Salat juba poole
peal, toodi lauda ka pannkoogiports. Nagu ikka. Seekord
siiski väikese lisandiga. Nimel vaatas koogi vahelt vastu
juuksekarv - pikk, must ja ebameeldivalt rammus. Hõikasin
köögiproua tagasi ja palusin tal toodut veidi lähemalt silmitseda. „Ma ei näe midagi,“ oli resoluutne vastus ja kittel
kadus köögiukse taha. See oli nüüd minu jaoks pisut ootamatu. Lapsest saadik on mind kasvatatud, et kui mingi
jamaga hakkama saad, peab olema oidu vähemalt vabandada. Ilmselgelt oli kitlikandjal maailmast teine arusaam.
Baaripreili käest üle küsides selgus, et seesama proua on
üksiti ka puhveti boss. Palusin uut audientsi. Köögiukse vahel ma ka selle sain ja arenes järgmine dialoog.
Mina: Palun vaadake, kas Te tõesti ei näe midagi?
Puhvetiproua: Miks Te seda enne ei näidanud. See võib
vabalt olla ka Teie enda juuksekarv. (Täpsustuseks olgu
öeldud, et allakirjutanu aastaid ainult punast juuksevärvina
tunnistab).
Mina: Ma ju näitasin juba varem, siis ütlesite, et Te ei näe
midagi.
Puhvetiproua: Teate, Te olete nii negatiivne inimene. Kõik
räägivad seda. Kõik!
Mina: Kas te suudate selgitada, mis tähtsust on minu isikuomadustel hetkel? Kuidas on see seotud selle juuksekarvaga taldrikul. Või on mingi levinud tava, et positiivsed
inimesed söövad heameelega ka koka karvu?
Puhvetiproua tuhises minema.
Nii ma siis suhteliselt juhmi näoga sinna ukse vahele
jäin taldrik koos pannkoogi ja soovimatu lisandiga näpus.
Olgem ausad, kena baaripreili tõi mulle veidi aja pärast vabandava näoga makstud raha tagasi.
Kõht jäi tol päeval küll tiba tühjaks, aga mitte see ei ole
oluline, painama jäi hoopis üks küsimus. Kas head inimesed (erinevalt minust) neelavad tasakesi juuksekarvad alla
või poetavad enne söömist taskurätiku sisse? Kas kohas,
kus inimestel erilist valikut ei ole, ongi ainus puhvetipidaja
kunn ja lubab omale luksust kundet sisuliselt pikalt saata?
Kas nii ongi okei? Päriselt?
Õnneks on tänaseks samas majas avanud uksed uus
Laagri Pubi. Eks see interjöör vähe kõle on, aga toidud on
maitsvad ja nooruke tütarlaps leti taga lihtsalt üliarmas. Lisaks on paar tänavajagu eemal TiPo kohvik, kus konstantselt suvisest avamisest saadik pakutakse restorani kvaliteedis sööki korraliku teenindusega. Võimalik, et see ei jää
alatiseks nii, aga vähemalt on mul võimalik valida. Ja igast
asendist valin edaspidi võimaluse mitte siseneda Meie
Kohvikusse. Peetagu mind siis kas või snoobiks…
Anne-Ly Sumre, endine kohviku külastaja
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Genealoogia alane teavitustöö jätkub ka alanud aastal
Ajast aega on inimesed huvi tundnud oma päritolu, esivanemate ja
sugupuude kohta, tegemist on suisa
omaette teadusharu - genealoogiaga, mille algtõdede kohta jagatakse teavet ka siinsamas koduvallas.
Nii näiteks on Helle Koppel ja Eveli Povel Puusepp
kaante vahele pannud Vanamõisa küla perekonnalood,
aktiivne sugupuude uurimine ja huviliste koondamine
toimub ka Jõgisoo küla kandis. Viimati saadi Jõgisool
kokku veel vana aasta novembri lõpus, kui seltsimajja
oli vaatamata halvale ilmale kogunenud grupp Maidla,
Ääsmäe, Tagametsa, Koppelmaa, Valingu ja Jõgisoo
kandi genealoogiahuvilisi. Päeva olid tulnud läbi viima ja
tegijatele nõu andma Eveli Povel Puusepp ja Eda Liiväär
Genealoogia Seltsist, kes tutvustasid enda poolt koostatud sugupuid. „Omapärased olid Eda poolt kogutud
ja koostatud väljapanek oma suguseltsi noorpaaride piltidest ja Valter Grünbergi koostatud pildialbum piltide
ja tekstidega juba ajast, mil pildistamine oli lapsekingades,“ toob ürituse korraldaja Aino Lehtmets näiteid
päeva põnevamatest teemadest.
Ka kohaletulnutel olid kaasas juba tehtud ja tegemisel
olevad sugupuud, mida sai näidata ja tutvustada ning
ühtlasi küsida nõu ja abi. Kaasa said kõik osalejad komplekti kõukude tabelite näidistega (kõuk on iga nais- ja
meessoost isik, kellest põlvneb vaadeldav isik, kõugud
on näiteks isa ja ema, vanaisa ja vanaema jne). Kohapeal
oli võimalus kiigata ka arvuti vahendusel veebikeskkonda Saaga (www.ra.ee/saaga), mis on suguvõsauurijatele
hindamatuks abivahendiks, koondades ühte keskkonda
vanad kirikuraamatud, hingeloendid ja teised enamkasutatavate arhivaalide digitaalsed koopiad.
Järgmine genealoogiahuviliste kokkusaamine oli välja
kuulutatud Jõgisool 28. jaanuaril. „Kuna meil ei olnud
seal algajaid ehk alustajaid, siis on plaanis minna hoopis
veebruarikuu esimesel nädalavahetusel külla Ääsmäe ja
Tagametsa küla sugupuu-uurijatele ja uurimist alustajatele. Täpne ajakava on koostamisel, aga infot saab küsida e-postilt ainolehtmets2@hot.ee ja telefonil 514 49
57,“ julgustab Aino Lehtmets huvilisi ühendust võtma.

TUNNUSTAME TUBLISID!

Kindlasti tunnete mõnd aktiivset ja säravat inimest,
kelle tublid tegemised muudavad ühist elukeskkonda ja kodukanti paremaks ning kes vääriksid
seetõttu ülevallalist esiletõstmist.
Kutsume Teid esitama tunnustust väärivaid
kandidaate, saates selleks tunnustatu nime ja
kontaktandmed koos väikese motivatsioonikirjaga
e-postile: angela.loot@sauevald.ee.
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 oodatakse kuni
23. jaanuarini.
Kõikide esitatud avalduste seast valib vallavolikogu välja tunnustust väärivad, kellele antakse
tänukirjad üle pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva
pidustusel 21. veebruaril.

Meil on hea meel kutsuda kõik beebid 28. jaanuaril
kell 11 Laagri Väiksesse Päiksesse Beebipäevale!
Võimleme ja laulame oma beebidega, vaatame
näidistundi ujutamisest! Kõikidele osalejatele
kingitus! Osavõtt beebipäeval TASUTA!

SAUE VALLALEHT

Koduvald

TÄHTIS TEADA

Naine, kui oled kokku sattunud
vägivaldse partneriga, ära jää
üks, otsi abi!

Tallinna Naiste Kriisikodu on loodud perevägivalda kogenud
naistele lühiajaliseks turvaliseks peatuspaigaks, kui koju jäämine on vägivalla, ähvarduste või hirmu tõttu ohtlik. Saue Vallavalitsus sõlmis kriisikoduga 2012. aastaks koostöölepingu, seega
on vajadusel abi otsima oodatud ka vägivallaga kokku puutunud Saue valla elanikud.

KV
KODUVALD

INGA
MIKIVER
Tallinna Naiste
Kriisikodu juhataja

2

009. aastal viis Statistikaamet
läbi turvalisuse uuringu, et välja
selgitada vägivalla esinemist paarisuhetes, sest tavapäraselt kogutavates
andmetes vägivald pahatihti lihtsalt ei
kajastu. Jättes kõrvale vaimse vägivalla
paarisuhtes, koges 2009. aasta turvalisuse uuringu järgi viimase aasta jooksul
füüsilist vägivalda paarisuhtes 46 800
inimest, sealjuures raskemat füüsilist vägivalda 18 000 naist ja 5000 meest.

Mis on üldse perevägivald?

Vägivalla vähendamise riiklikus arengukavas on seda kirjeldatud järgmiselt:
perevägivalla puhul on vägivallatseja ja
kannatanu ühest perest, vägivalda kasutatakse tavaliselt pereliikmete vahel või
pereliikme ja lähisugulase vahel. Perevägivalla levinumad tüübid on abikaasa ja elukaaslase (paarisuhtevägivald),
laste, vanavanemate või õdede-vendade
omavaheline väärkohtlemine. Vägivallaks peetakse ka seda, kui laps on täis-

kasvanute vahelise vägivalla tunnistajaks
kodus või mujal. Lisaks füüsilisele vägivallale võib peresuhetes esineda emotsionaalset, majanduslikku ja seksuaalset
vägivalda. Perevägivald on varjatud kuritegu, mida lisaks vägivallatsejale üritab
tihti mitmetel põhjustel varjata ka ohver.
Peresisene vägivald on kogu maailmas laialdaselt levinud. Sajandite vältel on naised pidanud oma valuga üksi
toime tulema, neil pole olnud teadmisi
ega õigusi olukorra lahendamiseks. Sageli on leitud, et agressiivsuse füüsiline
väljaelamine kuulub traditsioonilise meheliku käitumise juurde ning peetakse
loomulikuks vägivaldsuse andestamist
naise poolt. „Kõik kuked kisuvad” on
ka meil laialt levinud ütlus. Perevägivalda õigustab samuti ühiskonnas levinud
arusaam, et see on elukaaslaste omavaheline asi, mida lahendatakse kodus
kõrvalise sekkumiseta, kodu on püha
ja puutumatu ning seal toimuvat ei tohi
väljapoole viia.
Mitte keegi ei ole sündinud siia ellu
kannatama - kõigil on õigus õnnelikule elule. Kulla naine, kui sa oled kokku
sattunud vägivaldse partneriga, ära jää
üksi, otsi abi!

LISAINFO

Tallinna Naiste Kriisikodu
pakub:

• turvalist kohta, kus ööbida vägivallaohu korral või peale vägivallajuhtumit;
• psühholoogilist kriisiabi ja hilisemat nõustamist peale kriisikodust lahkumist vajadusel kuni
kuue kuuni;
• psühholoogilist kriisiabi ajutist
varjupaika mittevajavatele paarisuhtevägivalla all kannatavatele naistele ja nende lastele;
• juriidilist nõustamist (lähenemiskeeld ja karistusseadustikuga seotud küsimused);
• abi ametiasutustega (sotsiaalamet, politsei, prokuratuur jm)
suhtlemisel, vajadusel abi avalduste ja taotluste tegemisel.
Tallinna Naiste Kriisikodu telefon
töötab tööpäeviti kell 11-22, puhkepäeviti kell 15-22, e-post: tallinn@naisteabi.ee, koduleht www.
naisteabi.ee, Facebook „Ütle ei
perevägivallale“

JAANUARIS ALUSTAB LAAGRI LASTEKLUBIS VÄIKE PÄIKE ÕPPETÖÖD EELKOOL
Õppetöö esimene proovitund toimub 16. jaanuaril kell 18.00
Meie ülesandeks on toetada lapse
igakülgset arengut, oluline on IGA
lapse individuaalsus. Ühe mudilase
tuhat miksi päevas on piisav tõestus
tohutule teadmistejanule. Meil on
lapse arengut soosiv keskkond, kus
on tagatud turvatunne ja eduelamused. Tähtis on, et lapsel tekiks
eneseusaldus. Eelkool ei tähenda
ainult õppimist koolipingis, vaid
ka uusi kaaslasi ja oskust nendega
suhelda, toimetulekut täiesti uues
keskkonnas. Sotsiaalsel küpsusel on
kooliks ettevalmistamisel tohutult
suur tähtsus, mis tagab turva- ja
kindlustunde kooliteed alustada.
Laps kogeb erinevaid eeskujusid ja
väärtushinnanguid nii klassiruumis
kui ka vahetunni ajal. Kooliküpsus so
vaimne ja sotsiaalne valmisolek koolis
toimetulekuks.

Meie eesmärgiks on:
• toetada lapse sotsiaalset arengut
• uute kaaslaste leidmine ja oskus
nendega suhelda
• toimetulek täiesti uues keskkonnas, uus situatsioon klassitoas jne.
• kogemus väärtushinnangutest
ja erinevatest eeskujudest. Eeskujudeks saavad nii suured kui
väikesed
• enesekehtestamine, vajadusel
loobumine, olukorraga leppimine
Toetada alushariduses esitatud
õpioskuste omandamist.
Meie ülesanne ja samas ka võimalus
on likvideerida lõhe, mis on tekkinud alushariduses omandavate
õpioskuste ja 1. klassis vajaminevate
oskuste vahel, näiteks: tööjuhendi
ja tekstülesannete lugemine ja

mõistmine, koduloos esitatud teksti
sisu mõistmine jne
Luua tingimused ja olukorrad
lapse isiksuseomaduste arenguks
Luua lapses positiivne pilt õppe-,
kui loovtegevusest. Anda lapsele
võimalust kogeda, et õppimine on
loomulik, igapäevane tegevus, et
seda saab teha rõõmu ja lustiga.
Vajadusel peab aga pingutama ja
vaeva nägema. Samas harjutada
vastutustunnet oma asjade, tööde ja
tegemiste suhtes.
Meie õppetöö toimub kahel korral
nädalas, 2,5 tundi korraga. Sinna
mahub 3 õppetundi, mille vahele
jäävad mängu- ja puhkepausid. Lapsevanem saab pidevalt tagasisidet
lapse edusammudest.
Lisainfo: www.lasteklubi.ee

Koduvald
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Valla vanim raamatukogu sai
juubeliks sama kingituse, mis
veerandsada aastat tagasi
Eelmise aasta 2. detsembri keskpäeval kogunes mõisasaali seltskond
inimesi Hüüru raamatukogu 125. aastapäeva üritusele. Oodatud olid kõik,
kes ennast Hüüru raamatukogu sõprade hulka arvavad.
LIA NIRK
Saue
Vallaraamatukogu
juhataja

R

aamatukogule tulid jõudu ja edu soovima Hüüru
küla aktiiv, Harju Maakonnaraamatukogu, teised oma
ja naabervaldade raamatukogud.
Kõigi õnnitluste ja kingituste seas
oli ka üks erandlik ja ajalooline selles mõttes, et seesama asi kingiti
nüüd Hüüru raamatukogule 25
aastase vahega teist korda. Hüüru raamatukogust aegade jooksul
maha kantud ja kastidesse pakitud
raamatutega sattus Laagri raamatukokku ilus, kuid rikkis nõukaaegne lauakell. 125. juubelipeo ettevalmistuste käigus õnnestus 100.
aastapäeva piltidel ilmeksimatult
see kell ära tunda ja samast ajanäitajast on juttu ka 25 aasta taguses
ajaleheartiklis. Kella kinkis 100.
juubelil 1986. aastal raamatukogule Saue Täitevkomitee esimees (tänapäeva mõistes vallavanem) Mati
Zernand, et see tiksuks Hüüru raamatukogule uut sajandit. Millal see
tiksumine katkes, ei tea öelda, aga
nüüd saab see jätkuda, sest leidus
nutikas kellassepp, kes kella ära parandas ja Saue Vallaraamatukogu
kinkis selle oma harukogule tagasi.
125. juubelipeol pakkus kultuurilist külakosti kireva elukäiguga

reisikirjanik Olev Remsu. Reisikirjad on praegusel ajahetkel väga
paljudes rahvaraamatukogudes (ka
Hüürus) laenutuste edetabeli tipus.
Juubelipeost võttis osa ka Saue
vallavanem Andres Laisk. Koogija kohvilaua juures koos Hüüru
külarahvaga sai juttu aetud raamatu ja raamatukogu tulevikust
ja avalikkuses hiljuti kirgi kütnud
„Cartlandi“ probleemi tagamaadest.
Vahetult enne juubelipidu toimus Hüüru raamatukogu lugejate
seas rahulolu-uuring. Vanem generatsioon täitis ankeedi paberil,
meiliaadressi omavad lugejad edastasid vastused interneti teel. Lisaks
ankeedivastustele jäi lugejate kommentaarides kõlama tänutunne, et
vaatamata muutlikele aegadele, on
selline väike hubane raamatukogu
olemas ja lootus, et raamatukogu
ikka edasi kestab. Selle sooviga
ühinevad kindlasti kõik raamatukoguinimesed ja Hüüru kandi elanikud.

Kokkuvõte Hüüru raamatukogu lugejate rahulolu uuringust
Uuring toimus novembris 2011.
Ankeedivastuseid laekus 35. Pooled vastajaist olid eavahemikus 3060, ülejäänud kas nooremad või
vanemad.
1. Kohaloleva kirjanduse valikuga

Peterburi kubermangu raamatukogude nimekirjades. 1912.
aastal on „Perekonnalehe“ andmetel kogus üle 900 köite. 1926.
aastast tegutseb raamatukogu
Harku avaliku raamatukogu
nime all. Peale sõda oli raamatukogu Harku vallamajas (praegu Harku hooldekodu maja).
Tõenäoliselt kolis raamatukogu
Hüüru mõisa eelmise sajandi
70ndatel. Aastast 1979 tegutseb
endine Harku raamatukogu juba
Hüüru raamatukogu nime all ja
Saue külanõukogu halduses.
Seega on Hüüru raamatukogu
Saue valla vanim raamatukogu.

Valdade piirid on aegade jooksul muutunud. Praeguse Hüüru
raamatukogu saamislugu algab
1886. aastal Harku vallakooli
juurde loodud raamatukoguga.
Siis oli seal umbes 400 raamatut.
Harku raamatukogu nimi on olemas nii Eestimaa, Liivimaa kui ka

Põhjalik remont raamatukogu
ruumides tehti 90ndatel. Väga
vähe on Eestimaal raamatukogusid, kus on säilinud ahiküte. Hüüru raamatukogu on üks
neist. Praegused Hüüru raamatuvarad sisaldavad 18 000 teavikut ja lugejaid on üle 200. Väike-

Mängukool
Vanamõisa Seltsimaja kavatseb jaanuaris
avada 4-5 aastastele
lastele mängukooli.
Tunnid toimuvad
kolmapäeviti 10-13.00
ja neljapäeviti
17-20.00.
Mängukool on eelkooliealiste laste erahuvikool, mille ülesandeks
on võimaldada koolieelikutele
mitmekülgset arendavat tegevust
ja äratada lastes huvi õppimise
vastu. Meie juures ei ole lapse
jaoks alanud veel “päris kool”.
Meie eelkoolis ja teistes huviringides saab laps mängu ja loomingulise tegevuse kaudu teadmisi,
oskusi ning vilumusi, mis aitavad
ja julgustavad last kooliminekul.

Mängukooli õppetunnid:
Eesti keel ja kõne – siin me õpime tähti ja arendame sõnavara,
harjutame kuulamist ja jutustamist, õpime kirjutama oma nime
ja lihtsamaid sõnu.

on rahul 10st 5, 4 on enam-vähem
rahul ja 1 ei ole rahul.
2. Kõige suuremat kogude puudujääki tajutakse uuema ilukirjanduse
osas.
3. Perioodikavalikuga on rahul
ligi
80%
vastajaist.
4. Vastajaist veidi alla poole on kasutanud võimalust tellida puuduolev
raamat Saue Vallaraamatukogust.
Neist pooled on selle teenusega
rahul ja pooled enam-vähem rahul.
5. Internetis on soovitud teavikut
reserveerinud või valmis seda tegema 40% vastajaist.

6. Umbes pool vastajaist kasutab
lisaks ka teisi raamatukogusid.
7. Lugemiseelistustest (žanrikirjandus) on esikohal reisikirjad, teisel kohal elulood ja memuaarid ning kolmandal kohal
võrdselt ajaloolised romaanid ja
põnevikud. Detektiivid ja armastusromaanid jäävad pingerea lõppu.
8. Raamatukogu lahtiolekuaegadega ei ole rahul veerand lugejaist,
kes sooviksid, et raamatukogu
töötaks endiselt täiskoormusega.
Kolmveerand on võrdselt kas rahul
või enam-vähem rahul.

PILK MINEVIKKU
Raamatukoguhoidja Kaie Miili andmetel ei olegi peale 100.
juubelit 1986. aastal raamatukogu tähtpäevi avalikult tähistatud.
25 aasta taguse suurejoonelise
sovhoosi banketisaalis toimunud
100. juubelipeo tase jäi kindlasti
ületamata, aga ajad ja kombed
muutuvad ning see teebki kunagiste olude tundmaõppimise
huvitavaks. Tookord ilmunud ja
raamatukogu 100. juubelile pühendatud artikkel „Harju Elus“
ongi peaaegu ainus momendil
kättesaadav allikas, millele Hüüru raamatukogu ajaloost rääkides toetuda.
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Matemaatika – siin me õpime
numbreid, arve ja loendamist,
eristame ruudu- ja ringikujulisi
esemeid, tutvume hulga mõistega ja õpime esemeid võrdlema,
teeme selgeks päeva ja tunni
mõisted ning jätame meelde aastaajad.
Loodusõpetus – siin me äratame
lapses huvi teda ümbritseva looduse ja loomade vastu, laps teeb
ise näpu mullaseks ja kasvatab
seemnest taime, õpib liiklusmärke
jälgima ning tutvub Eesti rahvussümboolikaga ja rahvakalendri toredate tähtpäevadega.
Käeline tegevus – siin me joonistame ja maalime, lõikame ja kleebime, voolime ja meisterdame,
selles tunnis on oluline, et laps
tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest.
Tasuta tutvustavad tunnid toimuvad: 18. jaanuaril kell 10.00 ja
19. jaanuaril kell 17.00.
Palume eelnevalt registreerida
info@mangukool.ee.

Külakoosolek
Meenutus Hüüru raamatukogu sajandast juubelipeost.

se kogu kohta on raamatuvalik
piisavalt rikkalik, eriti fondi vanemas osas, mida oskavad hinnata
ka naaberraamatukogud (Harku,
Tabasalu), tellides Hüürust oma
lugejate jaoks puuduvaid teavikuid.
28 aastat (1974-2002) juhtis
Hüüru raamatukogu tööd Mai
Kull, kes elab praegu Püha külas. Kahjuks ei saanud ta juu-

belipeost osa võtta. Legende
räägitakse enne teda töötanud
(1958-1973) Valve Heinatist, kes
viis raamatuid talust tallu jalgrattal koju kätte.
2008. aastast on Hüüru raamatukogu Saue Vallaraamatukogu
harukogu. 2010. aasta kevadest
töötab Hüüru raamatukogu ainult poole koormusega ja avatud kolmel päeval nädalas.

24. jaanuaril 2012 kell
18.00 toimub Vanamõisa Seltsimajas
Vanamõisa küla üldkoosolek.
Arutelule tuleb Suurevälja tee
äärde heki rajamine. Oodatud on
kõik Suurevälja tee piirkonnas elavad inimesed. Ootame arvamusi
ja ettepanekuid. Informatsiooni
jagavad vallaametnikud.
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UUS KAUPLUS
LE COQ SPORTIF jalatsid
SALOMON talvejalatsid

LEE COOPER teksad
Laagris, Pärnu mnt 556a Rimiga samas majas.

VIKERFORELL PIRGUS
5 EUROT/KG
TEL: 534 67 418

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
-raamatupidamise
korraldamine

SAUE LOOMAKLIINIK

-aruannete koostamine

UUS! JOSERA LEMMIKLOOMATOIT

Otsin oma 5. klassis käivale pojale

KODUÕPETAJAT

(kuni 5 korda nädalas),
kes aitaks ära õppida koolitükid
järgmiseks päevaks ja ühtlasi aitaks
ka valmistuda kontrolltöödeks.
Asukoht Laagri. Tel: 56739399

Kuivad kamina/pliidipuud 30 cm;

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Ramelin OÜ

SOODUSTUS VÄHEMALT 20%

Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee

Kask/lepp, võrkkottides 40L/60L

Kuivad ahjupuud kottides ja laotuna konteinerisse
(min.kogus 6 rm). Metsakuiv mänd; kask; segapuu 40 cm - kottides 80L; 50cm - laotud konteinerisse
Vedu Harjumaal tasuta, hinnad soodsad.
tel: 56475960, 56364633,
e-mail: apq@hot.ee

Alates 8. jaanuarist

pühapäeviti kell 12.00

spordiklubis Laagri Tervis

LIHTNE JOOGA
sobib nii algajatele,
eakamatele inimestele,

kui ka kõigile teistele huvilistele...

vaata lähemalt:

www.laagritervis.ee

SOTSIAALNÕUNIK LÄHEB KÜLLA
Tutvustamaks olulisi määruseid ja toetuste taotlemise võimalusi ning teisi
sotsiaalhoolekannet puudutavaid teemasid, on aasta esimestel kuudel
valla sotsiaalosakond võtnud plaani väisata kohalikke külasid ja kohtuda
sotsiaalhoolekande teemadest ja probleemidest huvitatud valla elanikega
(eakad, erivajadusega inimesed, töötud jne).

19. jaanuaril kell 14.00 Jõgisoo seltsimajas
24. jaanuaril kell 10.00 Vanamõisa Seltsimajas
2. märtsil kell 12.00 Hüüru mõisas
Kui aga on huvilisi ka teistest küladest (näiteks Kiia, Vatsla, Püha jt),
aga probleeme tekitab transpordi puudumine, tuleks sellest aegsasti
sotsiaalosakonnale teada anda telefonil 654 1136, võimalik on organiseerida osaliselt ka transport hooldustöötajate käsutuses oleva sotsiaalbussiga.

Koduvald

-dokumentide korrastamine
e-post:info@ramelin.ee
tel 5559 0070.

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Soov osta väga kiiresti
maja Sauele või Keila.
Maris 5025195

KVALITEETNE KÜTTEPUU
SOODSALT!
Müüa konteineris, kotis ja lahtist, kuiva
ja toorest küttepuud. Hind koos veoga
alates 44.-/rm (lepp, kask, saar)
Tellimine: 58189618

AEDNIK-HALJASTAJA
baasõpe töötutele
Koolitus algab jaanuari lõpp-veebruar 2012 ja
on suunatud töötutele, kes soovivad oma
teadmisi arendada aianduse valdkonnas.
Kokku toimub aedniku õpe 12 korda 6 tundi
korraga lisaks toimub praktika
aiandites/aianduskeskustes ja parimatel
töölesaamise võimalus. Koolituse ja praktika
ajal makstakse stipendiumit ja sõidutoetust.
Koolitusel läbitakse:
• Aedniku kutse –eetika.
• Taimeriigi süstemaatiline ülesehitus.
• Taimede ehitus ja arenemine.
• Taimede nõuded kasvutingimuste suhtes.
• Taimede väetamine.
• Taimehaigused ja taimekaitse.
• Umbrohud.
• Muld, kasvusubstraadid.
• Multšid.
• Taimede paljundamisviisid.
• Seemnete külv, pikeerimine ja istutamine.
• Köögiviljakultuurid.
• Maitsetaimed ja suvelilled.
• Puuvilja- ja marjakultuurid.
• Tarbeaed koduaias.
• Istutusalade ja murude hooldamine.
Praktika aiandusvaldkonna ettevõtetes.
Palume oma sooviavaldus saata e-posti kaudu: a.perv@hot.ee või
helistada telefonil 5101780

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt
Projekt nr: 1.3.0102.11-0336 „Tegusalt tööturule – Kiili, Saku, Saue vallas“

