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AVALIK RUUM

Kultuurikeskuse park avati
trummišõu ja tulevärgiga

Laagri avalik pale on saanud viimaste aastatega tublisti lihvi.
Veel hilissügisel valmis kultuurimaja kõrval asuv park, ümberehituse
käigus sai muruplatsist esinduslik linnaväljak.
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annely.sumre@
sauevald.ee

Laagri-Saue kergtee sai pikenduse
Tallinna ringteeni
Tegemist on Saue valla
ja linna ühise koostööprojektiga, mis on loogiliseks jätkuks varasemale
ühispanusele – nimelt
valmis paar aastat tagasi
kahasse ka kergteelõik
Laagrist Saue linna.
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raniidist harf ja ksülofon ning trummid, kivist
pinksilauad ja malelaud,
murumägi, mille servad ääristatud
pingiribaga, võrkkiiged, sihvakad
valgustid, mis kujult aimavad järele puuvõrseid.... Kuigi tööde
käigus võeti maha vaid mõned
puud ja murule antavat pinda on
jäänud oluliselt vähemaks, on ses
uues pargis kuidagi palju rohkem
õhku ja avarust, üksikutel objektidel on justkui enam mänguruumi
ja esilepääsemise võimalust. Nii
näiteks joonistub kogu ilus välja
võimas kuusepuu, mis varemalt ka
täitsa olemas oli, aga millegipärast
ühtlasel murupinnal kahe pisikese
puu vahel üldse nii imposantne ei
näinud.
Ehitus vältas ligi kolm kuud,
aga taustatöö seal taga oli palju
pikem. Alguse sai kõik ülevallalise
kujunduskava loomisega, millega
tihedam vallalehelugeja kindlasti
kursis on. Kujunduskava annab
ette peamised disainilahendused ja
visuaalsed võtted, mida kasutada
kõikide uute ja ka ümberkujundatavate objektide puhul – kasvuhoone katuseid matkiva joonega
arhitektuurilised
väikevormid,
looduslike puuokste ja viljapeade
motiivid jne.
Kultuurikeskuse pargi n-ö
ideekomisjon käis koos mitmeid
kuid. Oli ideid, mis kunagi realiseerimisprotsessini ei jõudnudki.
Oli ideid, mille algupärane mõte
projekteerijate käes ümber vormus, sest kujutluste lennukusele
ei jõutud ehitustehniliste võtetega järele. Nii näiteks oli praegune
muruküngas algses faasis hoopis
hiiglaslik murudiivan, aga tehnilise taibuga inimesed pidasid selle
pikaajalisemat säilimist ja vastupi-

Naised lava ja
lasteaia lähedalt

Kultuurimaja park avati sel korral tseremoniaalsete kõnede ja lintideta. Detsembrikuises õhtupimeduses olid
aukohal hoopis tuletantsijad ja trummipõristajad ning rõõmustav hulk sauevallakaid

Üks neist hullutas üheksakümnendate lõpus rahvast diskokerade sädeluses tehes seda tänaseni.
Teine süstib samal ajal
oma mõtlik-meeleolulise
muusikaga igatsust kuulajate vereringesse. Päeva
ajal võib neid aga kohata
lasteaedades sauevallakate nooremat põlvkonda
muusikaliselt harimas.
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Jõulud läbi... Kas
kingid kasutusse või
kummutisahtlisse
kopitama?
Pargis olevaid muusikariistu katsetatakse päris usinalt

Laagri avaliku
vaate ülesvuntsimisega ei ole
veel kaugeltki
lõpetatud.

Kes ütles, et talvel ei võiks võrkiiges heljuda?

davust Eesti kliimas vähetõenäoliseks.
Kevadesse lükkus näiteks turupaviljonide ehitamine, sest erineva disanitunnetustega inimesed
ei jõudnud kujunduskava kiuste
ühiste arusaamadeni, milline see
paviljoni katusekalle ja müügiletikumerus ikka täpselt olema peavad. Isegi pargi nimi jõudis mitmeid kordi muutuda – laual olid
lisaks Kultuurikeskuse pargile veel

ka Romantika- ja Muusikapark.
Ja ega uisapäisa ja umbes ei
saagi, park jääb ju sauevallakate
mööduda ja nautida pikkadeks
aastateks. Laagri avaliku vaate
ülesvuntsimisega ei ole veel kaugeltki lõpetatud. Järgmise aasta
kavas on kolida ehitusega üle tee
jõe äärde, kus võetakse ette tööpealkirjaga Teemanti park, ees
ootab ka Redise tänava kogukonnaaia rajamine.

Napilt peale jõulupühi võis teleekraanidel
näha internetis tegutseva kauplemiskeskkonna
reklaami, mis kutsus üles
oma kasutuks osutunud
jõulukingid müüki panema. Mõnel inimesel on
kodused kummutisahtlid täis ninni-nänni, mis
aastate jooksul kuuse alt
saadud, aga millega nagu
väga ei oska midagi peale
hakata.
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Vallavolikogus 29. detsembril
• Kleiso Mardi skulptuuri tutvustamine
• Siseauditi lõpparuande tutvustus
• Saue valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine
• Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
• Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2013. aasta otsuse nr 19 lisaga 1 kinnitatud Saue Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
• Saue Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
• Saue vallavara valitsemise korra täiendamine
• Elanike arvamuse väljaselgitamise kord, I lugemine
• Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine, I lugemine
• Saue valla terviseprofiili kinnitamine, I lugemine

SAUE VALLALEHT

Koduvald

ÜHINEMINE

Märtsi alguses on nelja
omavalitsuse kodanikud oodatud
ühinemisteemalisele rahvahääletusele
Poolteist aastat tagasi alanud ühinemisläbirääkimistega ollakse
tänaseks lõpusirgel – valminud on ühinemisleping ning paari
kuu pärast ootab ees rahvahääletus ja otsustamine volikogudes.
Rahvahääletus toimub 29. veebruarist kuni 6. märtsini, osaleda
saavad kõik ühinemispiirkonna vähemalt 16-aastased elanikud.

• Maamaksu määra muutmine
• Maidla külas asuva ehitise peremehetuks tunnistamine

KADRI
TILLEMANN
ühinemisläbirääkimiste nõunik

• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Saue Vallavolikogu 29.10.2015 otsuse nr 67 muutmine
• Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras
• Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras
(Koidu sidekaablitrass)
• Laagri alevikus Koru tn 10 ja Valingu külas Saare maaüksustel asuvate elamute erastamiskohustuse lõpetamine
• Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine, I lugemine
• Ühinemislepingu avaliku arutelu tagasiside

TEE OMA VALIK „SAUE
VALLA AASTA TEGU 2015“
NOMINENTIDE HULGAST
• Urda jaama juurdepääsude ja

jalgrattaparkla rajamine Laagris
• Saue linna ja Välja elurajooni vahelise
kergtee ehitamine
• Laagri aleviku pargid /Jõekääru ja
Kultuurikeskuse pargi valmimine, uued
sillad/
• Robootikaringi käivitamine Laagri
Koolis ja Tuleviku lasteaias
• Külaväraravate projekt - ülevallaline
suvekohvikute ja külade tutvustamise
üritus
• 6. Saue valla mõisate tuur ja mõisate
raamatu väljaandmine
• Tasuta vallasisene rongisõit
• Ääsmäe külaplatsi valmimine koos
turnimislinnakuga
• Karavanipargi valmimine
• Saue valla lasteaedade kevadine
ühistantsupäev
Hääletada saab läbi Facebooki ja
Saue valla kodulehe ning vallamajas ja
raamatukogudes. Hääletamine kestab 1.
jaanuarist 1. veebruarini. Võitja kuulutatakse
välja Eesti Vabariigi aastapäeva peol
19. veebruaril.

A

asta lõpp kulges lepingu avalikkusele tutvustamise tähe all.
Saue valla ja linna ning Kernu
ja Nissi valla ühinemisleping avalikustati
internetis, spetsiaalse infolehega kutsuti piirkonna elanikke sellega tutvuma
ja arvamust avaldama. Selleks, et kõigil
soovijatel oleks võimalik oma sõna sekka
öelda, korraldati suuremates keskustes
avalikud arutelud.
Saue vallas olid novembri lõpus
koosolekud Laagris ja Ääsmäel ning
detsembri alguses lisakoosolek Laagris. Koosolekud ei kujunenud just väga
rahvarohketeks, kuid usutavasti said
osalejad ühinemisplaanidest selgema
pildi. Koosolekute kaudu ei kogutudki
niivõrd konkreetseid muudatusi ühinemislepingule, kui anti selgitusi ja vastati
küsimustele. Jaanuari alguseks viiakse
avalikustamise kaudu kogutud muudatusettepanekud lepingusse sisse ja see
esitatakse uuesti volikogudele heakskiitmiseks. Peale seda, alates veebruari algusest, on juba ametlik avalik väljapanek,
mille alusel viiakse läbi rahvahääletus.
Rahva arvamus on väga oluline
Olgugi, et lõpliku ühinemisotsuse peavad langetama läbirääkivate omavalitsuste volikogude liikmed, peetakse väga
oluliseks ka piirkonna elanike kaasamist
ja nende arvamuse väljaselgitamist. Rahvahääletuse läbiviimise kord läbis kõigis
neljas volikogus detsembris esimese lugemise ning see kinnitatakse lõplikult
jaanuarikuu jooksul.
Hääletus on kavas läbi viia ajavahemikul 29. veebruar kuni 6. märts 2016.
Selles saavad osaleda kõik piirkonna vähemalt 16-aastased elanikud. Praeguste plaanide kohaselt saab hääletada nii

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.

val, 6. märtsil valimisjaoskondades.
Saue vallas on plaanis jaoskonnad avada nii Laagris kui Ääsmäel. Elektroonilise hääletuse tarbeks saab kasutada
nii ID-kaardi kui mobiil-ID abiga isku
tuvastamist ning elektroonne hääletamine toimub esmaspäevast reedeni,
29. veebruarist 4. märtsini. Elektroonseks hääletamiseks kasutatakse riigiettevõtte AS Andmevara platvormi
VOLIS, mis võimaldab hääletaja tuvastamist rahvastikuregistri kaudu ning
mida on ka varem sarnasteks puhkudeks
kasutatud.

Sauevallakaid on kokku 10451

2016.
SAUE VALLALEHT KODUVALD

elektroonselt kui ka piirkonnas väljakujunenud valimisjaoskondade asukohtades hääletussedelitega.
Rahvalt on kavas küsida kaks küsimust – esiteks soovitakse teada, kas
toetatakse ühinemist või mitte ja teiseks
tahetakse välja selgitada, missugust nime
rahvas uuele vallale eelistaks. Praegu on
nimevariantidena laual Lääne-Harju
vald ja Saue vald.
Sedeliga hääletuse eelistajad saavad
oma sõna sekka öelda 29. veebruaril
ning 1. märtsil (esmaspäev ja teisipäev)
toimuval eelhääletusel ning pühapäe-

aasta 1. jaanuari seisuga on sauevallakaid
10 451 (1. jaanuar 2015 oli sama number
10 091, 1. jaanuar 2014 aga 9889). Aastane kasv seega 360 uut sauevallakat,
kasvuprotsent 3,57.
Ainult kaks omavalitsust, Kiili ja Rae
vald, edestasid Saue valla protsendinumbrit Harjumaa kontekstis (vastavalt
6,41% ja 5,5%). Meie naabrite juures
Saue linnas näiteks oli kasv 0,31%, Harku vallas 3%, Saku vallas 1,09%. Elanike
koguarvu poolest platseerub Saue vald
viiendale positsioonile Harjumaa lõikes.
Sauevallakatest 5241 on mehi ja 5210
naisi. Kõige vanem naine on sündinud

Omavalitsus

Elanike arv
1.01.2015

Elanike arv
1.01.2016

Muutus

Muutuse %

Viimsi vald

18 163

18 431

268

1,48

Rae vald

15 137

15 969

832

5,50

Maardu linn

15 780

15 679

-101

-0,64

Harku vald

13 265

13 663

398

3,00

Saue vald

10 091

10 451

360

3,57

Viis suuremat omavalitsust Harjumaal (v.a Tallinn)

aastal 1914 ehk ta on 101-aastane ja kõige vanem mees on sündinud 1920. aastal
ehk 95-aastane.
Surmakandeid tehti 2015. aastal 54,
sisse kirjutas end 780 inimest, registrist
väljus 476 inimest.

2015. aastal sündinud lapsi on 140
(2014. aastal 142), neist 71 poissi ja 69
tüdrukut ja neist omakorda 3 paari kaksikuid – üks duo poisse, üks tüdrukuid
ja üks segapaar. Levinumad pisipoistele
pandud nimed olid Johannes, Jürgen,
Silver, tüdrukutele Liisa, Maia ja Marta.
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Jälgimäe ristmik Pärnu maanteel suletakse
Maanteeamet on saatnud kooskõlastusringile projekti, millega praegu Pärnu maanteelt Jälgimäe ristmiku vasak- ja tagasipööre nihutatakse Seljaku tänava ristmikule.

KODUVALD

M

aanteeamet on koostöös
kohalike
omavalitsustega planeerimas Pärnu
maantee teelõiku linna piirist Topi
ristmikuni. Laual on olnud mitmeid lahendusi – vallamaja püüdis
pakkuda ka sellist mudelit, mis võimaldanuks Veskitammi tänavalt otse
vasakpööret Tallinna suunal, aga see
on päevakorralt maas. „Tänane rongiliiklus seda enam ei võimalda. Eesti Raudtee on kavandamas ühe paari
rööbaste lisamist Keila suunal, mis
tähendaks rongiliikluse koormuse
suurenemist ja see omakorda tihedamat ülesõitude sulgemist. Veskitammi tänavalt vasakpöörde tegemine

maanteega paralleelselt, mis suubub
Pärnu maanteele Seljaku risti juures,
seal on võimalik teha tagasipööre Tallinna suunal, aga sõita ka üle
peatrassi otse Seljaku tänavale ning
muidugi ka otse Pärnu suunal.
Seljaku tänava poolt tulles on
võimalikud mõlemad pöörded nii
vasakule kui paremale, aga lisaks ka
väikse nõksuga otse üle raudtee Veskitammi tänava suunale.
Pärnu poolt tulles on võimalik
pöörata paremale Seljaku või Nõlvaku-Vanasilla tänavasse ja suunduda
ka otse Tallinna poole, vasakpööret
Laagrisse sealt siiski olema ei hakka.
„Vasakpööre maanteelt oleks tekitanud ebaproportsionaalselt suure ajakulu, paari-kolme pöördel oleva masina taga seisaks terve põhisuund,“
ütleb Pungas. Pärnu poolt tulles
saab seega Laagri poole suunduda

juba läbi Topi ristmiku, mistõttu
täiendav vaskpööre pole vältimatult
vajalik.
Lisaks ehitatakse Nõlvaku piirkonnast üsna otse üle Pärnu maanee,
õigupoolest maantee alt läbi, jalakäijate tunnel, mis jätkub ka raudtee alt
läbi, nii et inimesed saavad ohutult
tunneli kaudu Nõlvakust Veskitammi tänavale. Tuleb juurde ka Pärnu
maanteed palistavaid kergteid ning
elamute kaitseks rajatakse müratõkkesein.
„Kuna tegu on siiski ka rahvusvahelise maantee suubumiskohaga
riigi pealinna, siis asfaldi- ja betoonimassi ilmestamiseks on Saue valla
initsiatiivil kavandamisel korralik
haljastus, müratõkke- ja tunneliseinte kaunistamiseks aga valla kujunduskavaga haakuvad värvilahendused,“ lubas Pungas.
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Seljaku tänava liikluskoormus
suureneb
Kavandatav lahendus tõstaks Seljaku
tänava ja ilmselt ka selle lähitänavate
liikluskoormust, kuid Pungase sõnul
näitavad tehnilised arvestused siiski
seda, et tänav peab sellele suurenevale autode voole vastu. Tõsi, vallavalitsus kooskõlastas projektlahenduse
tingimusel, et Maanteeamet ehitab
välja ka Seljaku tänava kõnnitee kuni
Nõlvaku põigu ristini ning laiendab
olemasolevat sõiduteed Sillaku tänavani. Selline täienduse vajadus on
olnud ka töökoosolekutel arutelul.
Maanteeamet ehitusgraafiku ja võimalike ehitusaegsete liikluskorralduslike muudatuste kohta ei osanud
veel täpsemat infot anda.

KU TN

annely.sumre@
sauevald.ee

hakkaks lühikeste fooritsüklite puhul segama parempööret, blokeerides väljasõidu Pärnu suunas ja liikluse õgvendamist ei toimuks nagunii,“
selgitab abivallavanem Kalle Pungas.
Lisaks käsitles vallamaja tellitud projekt ainult Veskitammi ristmikku,
Maanteeameti lahenduses on terve
lõik Tallinna piirist Topi sõlmeni,
sisaldades endas ka kogujateed ohutuks juurdepääsuks kaubanduskeskustele. Nii jätkati koostöös sobivaima lahenduse otsimist.
Kooskõlastamisele suunatud projektlahendus nihutab Pärnu maanteel praegu olemasoleva Jälgimäe
tagasipöörde koha ligemale pool
kilomeetrit tagasi, Seljaku tänavani
(Hortese kõrvaltänav). Kavandatav
ristmik on fooriga reguleeritud.
Veskitammist välja pöörates
tekib juurde üks kogujatee põhi-
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JOONIS: REAALPROJEKT

MAKSUD

Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa maksumäär tõusis 2 protsendini
2016. aastal suureneb maamaksumäära protsent nendel, kes omavad Saue vallas elamumaad või
maatulundusmaad õuemaa kõlvikuga.
ENE LEPIST
maaregistripidaja

V

allavolikogu kehtestas 2010.
aastal järgnevad maamaksumäärad: põllumajanduslikuks tootmiseks kasutuses oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa
maksumäär 0,5% maksustamishin-

nast; elamumaa, korruselamumaa
ja maatulundusmaa õuemaa maksumääraks 1,1% maksustamishinnast;
ärimaa maamaksumäär 2,5% ja ülejäänud 2,0% maksustamishinnast.
Vallavolikogu 29. detsembri
2015 määrusega muudeti elamumaa
ja õuemaa maamaksumääraks 2,0%.
Põhjusi maksumäära protsendi
muutmiseks oli mitu. Viimane riigi poolt läbi viidud maa korraline

hindamine toimus 2001. aastal,
vahepeal on aga maa hind kinnisvaraturul kordades tõusnud. Riigi
arvamus on, et võibolla hakataksegi edaspisi kasutama kinnisvaratehingute keskmisi hindu. Tutvudes
ümberkaudsete valdade maksumääradega selgus, et enamikel valdadel
olid meil hetkel kehtivad määrad
ammu ületatud. Lisaks põhjustasid
neli erinevat protsenti maksuameti

programmis maksude menetlemises
probleeme.
Vallaelanike maksukoormus suureneb vähe, sest kodualuse maa maksuvabastus tiheasustuses 1 500 m2
ja hajaasustuses kuni 2,0 ha ulatuses
kehtib edasi. Lisaks saavad maksuvabastust elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas represseeritud ja nendega võrdsustatud
isikud, kes peavad taotluse esitama

vähemalt 15. jaanuariks 2016. Kellel
on taotlus juba tehtud, ei pea seda
uuendama.
Maksukoormus suureneb nendel, kellel on sissekirjutus mujal,
kuid kes omavad Saue vallas elamumaad või maatulundusmaad, kus on
õuemaa kõlvik.
Lisainfo: Ene Lepist 6541149,
ene.lepist@sauevald.ee
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2015 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldusega nr 1005 algatati detailplaneering Saue valla omandis
oleval Laagri alevikus Urdametsa
(72703:001:0593, suurusega 14 581
m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistul, eesmärgiga
muuta ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ärimaaks ning määratakse
ehitusõigus ärihoonete rajamiseks.
Urdametsa kinnistu jääb Laagri alevikus Topi liiklussõlme eritasandilise
ristmiku rambi alale. Kinnistu piirneb
põhja-kirdesuunal Topi liiklussõlmega, läänesuunal Chesteri (Gate Tallinn
kaubanduspark) planeeringuala äri- ja
tootmismaadega ning lõunasuunal
Leevikese kinnistuga (ärimaaga). Tegemist on hoonestamata ja kõrghaljastusega kinnistuga. Ärimaaks
muutmisega on eelkõige põhjendatud asukohast. Urdametsa kinnistu
ümbruskonnas koosneb maakasutus

reeglina äri- ja tootmismaadest ning
mõistlik oleks ehituslikult ärihoonete
funktsiooni jätkamine. Ärisihtotstarbe
kavandamine olemasolevate äri- ja
tootmismaade lähedusse on loogiline. Võimalus on liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga ning kinnistule
on olemas juurdepääs. Hoonestusala
planeerimisel tuleb võimalikult palju
arvestada olemasoleva haljastuse säilitamisega. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.
Saue Vallavalitsuse 15.12.2015
korraldusega nr 980 algatati Laagri
alevikus Porvali 1 (72701:005:0608),
Porvali 2 (72701.005:0642) ja Vahetüki (72701:005:0681) kinnistute ja
lähiala detailplaneering, eesmärgiga
kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja
transpordimaaks ning ehitusõiguse
määramine ühe üksikelamu ja ühe
ridaelamu rajamiseks. Ühtlasi mää-

tee, Paju tee, Toominga tee ja Vahtra tee vahelisele maa-alale elamuala
rajamist. Saue vald omandas Saue
Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. aasta otsusega Vanamõisa külas Välja
elamurajoonis 11 ärimaa sihtotstarbega kinnistut, millest 10 kinnistut
kavandatakse ümberkruntida ning
moodustada ca 16 elamukrunti üksikelamute ja kahe korteriga elamute
rajamiseks, 3 üldmaa krunti ning üks
krunt moodustatakse ärihoonete rajamiseks. Kokku moodustatakse 20
krunti. Ühe ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmist (Jalaka tee 1//Välja tee
11) käesoleva detailplaneeringuga ei
kavandata ning krundile jääb ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0
ha. Kokku planeeritakse 27 eluaseme
rajamist. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala suures Vanamõisa

küla tiheasustusalas, mille peamiseks
juhtotstarbeks on pere- ja ridaelamumaa. Kitsamalt planeeringualale on
maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa, mis on tulenenud antud
alale Saue Vallavolikogu 28.02.2005
otsusega kehtestatud Vanamõisa
küla Välja I ja Saueaugu kinnistute
ühise detailplaneeringus kavandatud
ärimaa sihtotstarbega kruntidest. Ärimaa kinnistud piirnevad eelnimetatud
Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringu alusel osaliselt juba välja
ehitatud Välja elamurajooniga. Arvestades asukohta suure elamuala naabruses ning asjaolu, et ärimaa kruntide
osas on detailplaneering senini ellu
viimata, siis Saue Vallavalitsus leiab,
et Välja elamurajooniga piirnevatele
praegustele ärimaa kruntidele oleks
otstarbekam kavandada ärihoonete
asemel üksikelamud ja kahe korteriga
elamud.

korrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala osaliselt
tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ja planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
pere- ja ridaelamumaa ning vastavalt
Saue valla üldplaneeringule ja Harju
maakonnaplaneeringu teemaplanee-

ringule “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, jääb
planeeringuala läänekülg osaliselt
hajaasustusalale, rohevõrgustiku K9
koridori äärealale, piirnedes Vääna
jõega. Vääna jõe kalda 50 meetrisesse ehituskeeluvööndisse hoonete rajamist ei kavandata.
Detailplaneeringute
korraldustega

ning otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud

kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest Katre tee kinnistu piiri suunas.
Hoonestusala kaugus Katre tee kinnistu piirist vähemalt 5m.

Lähemat informatsiooni saab ehitusnõunikult Kalle Normannilt 654 1135
kalle.normann@sauevald.ee. Ettepanekud ja arvamused esitada hiljemalt

27. jaanuarini Saue Vallavalitsusse
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik;
info@sauevald.ee)

määramiseks avatud menetlusena
Laagri alevikus Kuuse tn 29a (katastritunnus 72701:005:0644, 1049 m²
tootmismaa), Kuuse tn 31a (katastritunnus 72701:005:0641, 3035 m²
tootmismaa) ja Kuuse tänav (katastritunnus 72701:005:0722, 18670 m²

transpordimaa ) kinnistutel Kuuse tn
29a kinnistu laiendamiseks, katlamaja lammutamiseks (ehitisregistri kood
116052568) ja korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Lähemat informatsiooni saab
ehitusnõunikult Kalle Normannilt

654 1135 kalle.normann@sauevald.
ee. Ettepanekud ja arvamused esitada hiljemalt 27. jaanuarini Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401
Laagri alevik; info@sauevald.ee)

ratakse detailplaneeringus üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Esitatud eskiislahendusega tehakse
ettepanek planeerida üks üksikelamu,
üks ridaelamu (kuni 8 boksi) ning üks
transpordimaa krunt juurdepääsu tagamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,76 ha.
Saue Vallavalitsuse 8.12.2015 korraldusega nr 965 algatati Vanamõisa
külas Jalaka tee 4 // Paju tee 40,
Jalaka tee 2//Välja tee 13, Vahtra
tee 1 // Välja tee 15, Paju tee 44 //
Vahtra tee 4, Vahtra tee 2//Välja tee
17, Paju tee 46, Välja tee 19, Välja
tee 21, Välja tee 23, Toominga tee
1 // Välja tee 25 kinnistute ja lähiala
detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Vanamõisa külas
(Välja elamurajoonis) Välja tee, Jalaka

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue
Vallavalitsus
kehtestas
15.12.2015 korraldusega nr 981 Alliku
küla Soonesauna (72701:002:0570)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga kavandatakse
kinnistu jagada 17-ks elamu-, transpordi- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest 14 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete

püstitamiseks, 3 transpordimaa krunti
juurdepääsude tagamiseks ning üks
krunt jääb jätkuvalt maatulundusmaa
sihtotstarbega. Elamumaa kruntidele on lubatud ühe üksikelamu ning
kahe abihoone rajamine. Lahendatud
on juurdepääsuteed ning kruntide
tehnovarustus, esitatud servituutide
vajadus, määratud haljastuse ja hea-

Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157, maili.metsaots@sauevald.
ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS:
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku
küla Katre tee 15 (katastritunnus

72701:002:1097, 1508 m² elamumaa)
kinnistule lähtuvalt detailplaneeringust (Harju Projektbüroo OÜ töö nr
10-04PR) suurendades hoonestusala

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS:
:
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku
küla Katre tee 15 (katastritunnus
72701:002:1097, 1508 m² elamumaa)
kinnistule lähtuvalt detailplaneeringust (Harju Projektbüroo OÜ töö nr

10-04PR) suurendades hoonestusala
kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest Katre tee kinnistu piiri suunas.
Hoonestusala kaugus Katre tee kinnistu piirist vähemalt 5m.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste

RIIGIKAITSE

Kaitseliidu Männiku malevkond ootab uusi liikmeid
Ligi 15 000 tegevliikmega Kaitseliit jaguneb 15 malevaks. Malevad omakorda valdavalt territoriaalsel
põhimõttel malevkondadeks. Kaitseliidu ühes suuremas malevas, Harju malevas, on lisaks veel ka eksterritoriaalne allüksus Männiku malevkond, mis tegutseb kogu Harjumaa piirkonnas.
JUKKO NOONI
Männiku
malevkonna
teavituspealik

M

änniku malevkond on
välja kasvanud 2003.
aastal loodud Männiku
üksikkompaniist. 2010. aastal ületas
liikmete arv 300 piiri ning tollane
Kaitseliidu ülem otsustas üksikkompanii nimetada malevkonnaks.
„Arvestades seda, et Kaitseliit
konkureerib paljude erinevate vaba
aja veetmise võimalustega ja seda
eriti noorte seas, teeb rõõmu, et
Männiku malevkond on jätkuvalt
kiiresti kasvava liikmeskonnaga.
Oleme noored nii mitmeski mõttes.
Selle aasta juunis tähistasime viiendat sünnipäeva, aga ka liikmeskond
on nooruslik – meie keskmine vanus

on 36 eluaastat,” rääkis Männiku
malevkonna pealik lipnik Daniel
Nüüd.
Nüüdi sõnul tegeletakse Männiku malevkonnas nii nagu teisteski
Kaitseliidu allüksustes Eesti Vabariigi riigikaitse edendamisega. „Kuna
malevkond koosneb erialarühmadest, siis on leidnud endale sobiva
riigikaitsesse panustamise viisi väga
erinevate elualade esindajad,” rääkis
ta.
Oskused leiavad rakendust ka
tavaelus
Kaitseliit on küll sõjaväeliselt korraldatud organisatsioon, kuid selle
tegevus loob riigikaitsevõimet tervikuna, mitte ainult sõjaväelist väljaõpet andes ja korraldades. Männiku malevkond paneb suurt rõhku
väljaõppele, kuid riigikaitsesse saab

MÄNNIKU MALEVKOND
manniku.harju@kaitseliit.ee
Männiku tee 121, 11216 Tallinn
harju.kaitseliit.ee/
manniku-malevkond

Kaitseliidu Männiku malevkond Harju maakaitsepäeval Tabasalus
(foto autor: Birgit Vaarandi)

panustada ka muul moel, kui korra
kuus seljakoti ja relvaga metsas roomates. Näiteks mõnes koolis riigikaitse tunde läbi viies, noorkotkaste
ja kodutütarde tööd korraldades või
mõnel spordivõistlusel malevkonda
esindades. Samuti annab Kaitseliit
teadmisi ja oskusi, millele leiab ra-

kendust ka tsiviilelus. Alates põhjalikest esmaabialastest teadmistest
lõpetades näiteks sellega, kuidas
metsa eksides öö üle elada. Samuti
oskusi ja teadmisi, et olla vajadusel
abiks metsatulekahjude või reostuste likvideerimisel või metsa eksinud
inimeste leidmisel. See kõik aitab

Häid inimesi pole kunagi liiga
palju. Kui soovid riigikaitsesse panustada, siis võta meiega
ühendust. Leiame sulle sobiva allüksuse ning oleme abiks liitumisprotsessi paberimajandusega.

suurendada elanikkonna võimekust
nii oma pere, kodu kui ka kodukandi turvalisuse tõstmisel.
Kaitseliitu võivad kuuluda nii
mehed kui naised. Ainult naistele
pakub harivat ja väljakutseterohket
tegevust Kaitseliidu eriorganisatsioon Naiskodukaitse.
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Kauri tänava koledad tondilossid saavad uue hingamise
Buumiajal püsti pandud ja siis seisma jäänud kolm 6-boksilist ridaelamukarpi võeti aasta lõpus maani
maha ja asemele lubatakse juba alanud aasta sügiseks uusi energiasäästlikke ridamaju.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

ui üle Eesti on ehitusbuumi
ajal alguse saanud ja arendajate pankroti tagajärjel pehkima jäänud majakarpe sadu, siis
Saue vallas on õnneks läinud. Alliku
küla Kauri tänava ridaelamud olid
peaaegu viimased, veel on ootel
pooleliolev arendus Tuulemurru tänaval, aga sellelegi saab juba prognoosida uut tulevikku – huvilisi on.
Kauri tänava mahajäetud moega
hallid ridaelamuboksid risustasid
piirkonna elanike vaadet mitmeid
aastaid. Kole oli, aga lisaks ka ebaturvaline. Ega hoiatavd sildid ju kedagi ei peata, ikka sattus sinna kolama uudishimulikke võõraid. 2006.
aastal alustas seal osaühing Artig
KV hooga ehitamist, siis jõud rau-

ges, mõne aasta pärast vahetas arendusprojekt pankrotihalduri kaudu
omanikku, aga asi paremaks ei läinud, kuni 2014. aastal ostis poolelioleva projeti Ramm Ehitus.
Tõsi, olemasolevatel majakarpidel suurt tulevikku ei nähtud. „Turg

on sellest asjast saadik muutunud.
Toonane ehituspraktika ei vasta
enam tänapäevastele energiasäästunõuetele ja klientide ootustele.
Sellest sündis ka otsus olemasolev
maha lammutada ja täitsa nullist
uued peale ehitada,“ selgitab Ramm

Ehituse arendusprojektide juht Erki
Michelson.
Senise kolme 6-boksilise ridaelamumaja asemele rajatakse kuus maja
kokku 23 boksiga. Majade fassaadid
keerati päikese poole, välditi liigset
liigendatust, mis aitab kaasa küt-

tekulude säästule, majakarbid ise
tulevad ka pisemad, mistõttu jooksvad kulud hakkavad olema üsna
soodsad. Iga boksi juurde kuulub
ka haljasala, mõnel suurem, mõnel väiksem, välja ehitatakse ka üks
uus majadevaheline sisetänav ning
haljastus. Projekt eeldab ka uue
täiendava kergtee väljaehitamist,
mis ühendaks omavahel Kauri tee ja
Kraavi tee.
Praegu on lõppjärgus trasside
ehitus, kui ilm on soosiv, algab ka
ehitustegevus üsna uue aasta alguses. Arendaja prognoos on valmis saada sügiseks vähemalt kaks
maja kuuest ja müügipotentsiaali
osas ollakse optimistlikud. „Hinnaklass kujuneb sarnaseks Tallinna kesklinna 3-toaliste korterite
hinnaga. Kauri tee uue 4-toalise ja
2-korruselise ridamaja saab kätte
aga alates 165 000 eurost,“ ütleb
Michelson.

TEED JA TÄNAVAD

Laagri-Saue kergtee sai pikenduse Tallinna ringteeni
Veel möödunud aasta lõpus valminud 2,6-kilomeetrine kergtee lõik saab alguse Saue linna raudteejaama juurest, kulgeb linnapiirist üle Saue valda Välja teeni ja suubub sealt Tallinna ringteeni. Oma olemuselt on tegemist teise etapiga kergliiklusteedevõrgust, mis tulevikus peaks ühendama Laagri Keilaga,
sest jalakäijate tee väljaehitamine ringteest Keilani on Maanteeametil kavas.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

T

egemist on Saue valla ja linna ühise koostööprojektiga,
mis on loogiliseks jätkuks
varasemale ühispanusele – nimelt
valmis paar aastat tagasi kahasse ka
kergteelõik Laagrist Saue linna. Siis
jäi tee Saue rongijaama juures pooleli, nüüd on loodud ühendus Tõkke tänavalt üle raudtee Välja teeni ja
sealt edasi Tallinna ringteeni. Kui
esimene lõik Laagrist Sauele oli ligi
4 km pikk, siis nüüd lisandus juurde veel 2,6 km teed ja kui Maanteeamet realiseerib oma plaani (hetkel
aastanumber teehoiukavas siiski veel
puudub) jätkata teed kuni Keilani,
saab sauevallakast jalutaja-rullitajavelotaja tulevikus rõõmustada üle 10
km trassi üle.

Detsembris valminud asfaltbetoonkattega lõik on enamasti 3 m
laiune, seda palistavad puhkepingid
ja prügikastid ning tee on ka täies
mahus valgustatud. Projekti maksumus oli ca 520 000 eurot, rahastus
tee-ehituseks tuli 85% ulatuses Euroopa regionaalarengufondi linna-

LAAGRI-PADULA-SAUE KERGTEE
SAUE LINN - VÄLJA TEE- TALLINNA RINGTEE
PERSPEKTIIVNE KERGTEE LÕIK,
MIDA KAVATSEB RAJADA MAANTEEAMET

liste piirkondade rahastusmeetmest,
Saue linn ja vald jagasid võrdselt
omaosaluse 15%.
Saue valla Välja piirkonna elanike
jaoks on nende endi hinnangul tegemist olulisima sündmusega peale
sõiduteede valmimist, sest seni valgustamata ja ilma kergteeta teelõik

ning seal kihutavad autod olid juba
probleemiks muutunud jalgsi liikujatele. „Oleme seda pikalt oodanud
ja mis siin salata, ka vallale aastaid
peale käinud, ja nüüd on ta olemas!
See parandab märkimisväärselt meie
elukvaliteeti ja mis kõige olulisem,
tagab lastele ning teistele liikumist
harrastavatele inimestele turvatunde, jõudmaks ohutult Saue linna ja
tagasi. Kuna see valmis ju alles talve
hakul, siis tee tegelik kasutuskoormus selgub kevadel, kuid julgen juba
praegu väita, et tegemist on valla
aasta teoga,“ ütleb Tanel Välja elamupiirkonnast.
Muide – Saue linnas toiminud

rahvahääletusel valisidki elanikud
valminud teelõigu linna 2015. aasta
teoks ja samamoodi on see nomineeritud Saue valla aasta tegu 2015
kümne kandidaadi seas.
Vanamõisa-Saue-Välja tee piirkonna elanike kergteede kasutamise võimalused laienevad alanud
aastal veelgi. Juba praegu saab Saue
raudteejaamast liigelda ka Hüüru
poole mööda Suurevälja teed ning
see suund saab lisa 2016. aastal, kui
ehitatakse samuti Euroopa regionaalarengu fondi rahastuse toel uus
kergteelõik Vabaõhukeskuse tee ristist Vanamõisa seltsimajani ja sealt
veel edasigi.

POMM TEETRASSIL
Kergtee tööde käigus sattusid ehitajad üsna
Välja elurajooni läheduses kaevates pommile. Vaid mõned sentimeetrid mulla all
peitis ennast II maailmasõja aegne betooni
läbistav Saksa mürsk, päris suur selline, üle
poole meetri pikk ja 43 kilo raske, kusjuures
lõhkeainesisaldus tuvastati 15 kilo. Kohale
kutsutud Päästeamet võttis mürsu kaasa ja
tegi kahjutuks. Demineerijad püüdsid mürsu
tugevust oma allikate toel kindlaks teha ja
pakkusid, et on tegemist lõhkekehaga, mis
plahvatamise korral lendaks laiali 700 meetri
raadiuses.
Tee-ehitaja Verston Ehituse projektijuhi Olavi Pukki sõnul läks õnneks, sest
kui kogemata oleks kopaga tabatud sütikut, olnuks võimalik, et mürsk lõhkenuks sealsamas objektil. Mees ise uuris pärast sündmust natuke taustu ja
pommi võimalikku päritolu ning jõudis infokildudeni, et II maailmasõja ajal
lendas sealkandis õhku raudtee-ešelon. „Kogudes veidi kohalikku folkloori, on välja tulnud kaks võimalikku stsenaariumit. Esimene versioon on, et
Saue jaamas seisvale juba põlevale veeremile loobiti hoolega sütt alla ja
prooviti päästa, mis päästa annab. Saue linn päästetigi ära, sest pauk käis
eemal umbes praeguse viadukti kohal. Teine versioon väidab, et veerem
sai lihtsalt lennukilt tabamuse ja koht väidetavalt sama. Õhku olla lennanud
4 vagunitäit ja pigem Saue kui Valingu pool ringteed,“ räägib Pukk.
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Valmis Saue
valla terviseprofiil
Terviseprofiil on üks võimalus
saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja
seda mõjutavatest teguritest.
Terviseprofiili eesmärk on juhtida
tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja
aktiveerida kogukonna liikmeid
tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua
eeldused rahvastiku tervise parandamiseks.
Ühelt poolt on see suuresti
statistikale toetuv dokument, kõrvutades sauevallaka tervisenäitajaid Eesti keskmistega. Nii näiteks
saab analüüsist lugeda, et Saue
vallas on tõusutrendis suremus
naiste pahaloomulistesse kasvajatesse ja joobes sõidukijuhtide
tabamise protsent näitab samuti
tõusutrendi (samas peab arvestama, et Saue valda läbivad mitmed
suured maanteed), aga näiteks
meeste välispõhjustesse (eelkõige õnnetusjuhtumid) suremuse
kordaja on Eesti keskmisest oluliselt väiksem.
Statistilised näitajad on kõrvutatud erinevate risikigruppidele suunatud toetuspakettidega,
võimalustega veeta sisukalt oma
vaba aega ja teha sporti, turvalisuse näitajatega, meditsiinilise abi
kättesaadavusega jne.
Dokument toob välja ka arenguvajadused, näiteks uuselanike
kogukonda sulandumise probleemid, suureneva rahvaarvuga
kaasneva abivajajate hulgaga
toimetulek, noortele suunatud
teenustepaketi mahajäämus vajadustele, perearstide kitsad töötingimused jne. Samas on juba palju
tehtud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamisel/väljaehitamisel.
Terviseprofiil läbis detsembrikuu volikogus esimese lugemise ja on nüüd kuni jaanuarikuus
toimuva vastuvõtmiseni avalikustatud Saue valla veebilehel
www.sauevald.ee rubriigis juhtimine, alarubriigis arengukavad.

SAUE VALLALEHT
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Laagrisse plaanitakse rajada
eurorahade abil uus tervisekeskus
Saue Vallavalitsus teeb ettevalmistusi Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse
rajamiseks, kus peaksid kaasaegsed ruumid saama perearstid, ämmaemand,
füsioterapeut, koduõde, hambaarstid ja apteek, samas hoones hakkaksid
paiknema ka valla sotsiaalosakonna ruumid. Tervisekeskuse valmimine sõltub
sellest, kas projekt saab rahastuse Euroopa Liidu vahenditest.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

U

us keskus plaanitakse rajada Laagri kooli lähedale
nn „valuutapõllule“ (Veskitammi 26). Juurdepääs parklasse oleks Tervise tänavalt (selle uue
tänava äärde on plaanitud kerkima
ka tennisekeskus). Uued, kaasaegsed ruumid säästaksid perearste ja
patsiente üle õue lippamisest ning
võimaldaksid pakkuda teenuseid,
mis praegu ruumide kitsikuse tõttu
pole mõeldavad (nt füsioteraapia,
ämmaemand). Perearstikeskus ja
sotsiaalvaldkonna tugiteenuste keskus on kavandatud samasse majja,
sest just perearstid märkavad tihti
inimesi (sh lapsi), kes vajavad valla
sotsiaalhoolekande abi ja tähelepanu. Samas on ka sotsiaalhoolekande
klientidel sageli vajadus arstide abi
järele.
Uue tervisekeskuse rajamise kavandamiseks on vallavalitsus konsultantide (Civitta Eesti OÜ) abiga
koostanud tervisekeskuse arengukava. Uue tervisekeskuse rajamist
plaanitakse rahastada ca 700 000
euro ulatuses Euroopa Liidu vahenditest. Tervisekeskuse rajamise

Vaade uuele tervisekeskusele Veskitammi tänavalt

kogumaksumus ulatub prognooside kohaselt 1,2 miljoni euroni. Siin
on ka suurim murekoht –nimelt tugineb esmatasandi tervisekeskuste
Euroopa Liidu vahenditest rahastamist suunav Sotsiaalministeerium
üle kahe aasta vanadele andmetele,
mis ei arvesta Laagri piirkonna kiire
elanike arvu kasvuga.
Kui 2013. aastal oli Saue valla
perearstide nimestikes 3700 inimest, siis nüüd, 2016. aasta algu-

ses on nimestikes ca 5650 inimest,
seega kasv on kahe aasta lõikes üle
50%! Nimelt loodi 2013. aasta keskel Laagri Perearstikeskuses täiendav perearsti nimistu ning paljud
hiljuti valda kolinud inimesed said
end registreerida uude nimistusse. Juba praegu on tungiv vajadus
neljanda nimistu avamiseks. Kas
toetuse taotluste läbivaatajad suudavad arvestada Tallinna lähivaldade kiire rahvastikukasvuga, selgub

pärast taotlusvoorude lõppemist.
Prognooside kohaselt avatakse
esimene taotlusvoor 2016. aasta 1.
kvartalis. Tõenäoliselt on konkurents väga-väga tihe, kuna paljud
omavalitsused plaanivad taotlusvoorus osaleda. Pärast esimese vooru edukat läbimist järgneb teine
voor. Juhul kui Laagri Tervisekeskuse taotlus leiab mõlemas voorus
toetuse, võib hoone rajamine alata
kõige varem 2017. aastal.

SOTSIAAL

Muudatused abivahendite süsteemis 2016. aastal
Uuest aastast hakkab abivahendite soodustingimustel taotlemist ja eraldamist
korraldama Sotsiaalkindlustusamet (SKA), seni sai seda teha omavalitsuses.

KV
KODUVALD

A

REGINA SALMU
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik

lates 1. jaanuarist 2016
leiab SKA kodulehelt ajakohastatud
abivahendite
loetelu, milles määratakse kindlaks
abivahendi kasutusaeg ning see, kas
abivahendit saab osta või üürida.
Loetelus on ära toodud abivahendite maksimaalne hulk aastate või
kuude arvestuses ning soodustuse
piirmäär, mille ulatuses riik tasu
maksmise üle võtab.
Õigust sotsiaalsüsteemist abivahendi saamisele peab kinnitama
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning isikliku abivahendi kaart
(IAK). Uusi kaarte ning nende duplikaate hakkab 1. jaanuarist 2016
väljastama SKA, taotluse saab esitada posti või e-posti teel, aga ka
klienditeenindustes. Abivahendeid,

mis on vajalikud isikule töötamiseks töökohal, saab taotleda Töötukassast.
Muutub ka eelarvestamise põhimõte – uuest aastast ei jagune abivahendite eelarve enam maakondade
kaupa, vaid on üleriigiline. See tähendab, et abivahendi taotleja võib
pöörduda abivahendi soetamiseks
ükskõik millisesse Eesti abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, kellel
on SKA-ga kehtiv raamleping.
Teatud abivahendeid on võimalik edaspidi vaid üürida, mõningate
abivahendite puhul tekib nii teenusepakkujale kui ka kasutajale kohustus abivahendit regulaarselt
hooldada. Sellekohast infot
jagavad abivahendeid üürivad
ettevõtted. Kui üüritavaks
määratud abivahendit on
vaja mõjuval põhjusel siiski välja osta, tuleb esitada
SKA-le taotlus ühekordse
loa saamiseks. Taotlusi võetakse

vastu digitaalallkirjastatuna e-posti
teel, saadetuna allkirjastatuna tavapostiga või klienditeeninduses.
2016. aasta jooksul jääb kehtima
paberil arstitõend. Arst peab märkima tõendile abivahendi määruse

loetelujärgse nimetuse ja abivahendi ISO-koodi. Sama nõue kehtib ka
rehabilitatsiooniplaanidele. Edaspidi on kavas tõendite väljastamine digitaliseerida ja suunata vajalik
info veebi, samuti jääb alles võimalus pöörduda info ja abi saamiseks
SKA klienditeenindusse.
Uue mõistena tulevad abivahendite loetellu aktiivsusgrupid. Ratastooli, alajäsemete proteesi
ja kuuldeaparaati välja kirjutades
hindab arst või rehabilitatsiooniasutus seda, mis tingimustes ja kui
aktiivselt hakkab inimene abivahendit kasutama, selle põhjal
määratakse abivahendi aktiivsusgrupp.
Uue korra kohaselt ei toimu
enam seniseid nn kallite abivahendite (hind alates 1278,23
eurot) komisjone. Kui arst või rehabilitatsiooniasutus on abivahendi
välja kirjutanud, tuleb erimenetluseks esitada taotlus SKA-le, kes

Infot abivahendite süsteemi,
IAK ja erimenetluste kohta
saab aadressil abivahendid@
sotsiaalkindlustusamet.ee,
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/toovoimereform või
infotelefonil 16106.

menetleb taotlusi 30 kalendripäeva
vältel. Kui varasema komisjonide
süsteemi puhul võis abivahendi
taotlusprotsess kesta mitu kuud, siis
nüüd saab isik erimenetluse otsuse
30 kalendripäeva möödudes postiga
kontaktaadressile.
Kui konkreetsele abivahendile
ette nähtud summad eelarves on
lõppenud, on võimalik end abivahendeid pakkuvas ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda
lisada. Järjekorra saabumisel saadab
SKA inimesele posti teel järjekorra
saabumise teate. Peale teate saamist
peab inimene pöörduma 60 päeva
jooksul endale sobiva abivahendit
pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa saadud järjekorra teate,
isikut tõendava dokumendi, isikliku abivahendi kaardi ja arstitõendi
või rehabilitatsiooniplaani. Ettevõte
väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.
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Sügisel Laagri Kooli esimesse klassi
astujate registreerimine algab veebruaris
Saue valla laste elukohajärgseteks koolideks on Ääsmäe Põhikool ja Pääsküla Gümnaasium. Valla territooriumil asub ka erakoolina töötav Laagri Kool. Koostööd tehakse Saue Gümnaasiumiga.
BIRGIT
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

L

aagri Kooli 2016. aasta sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine
toimub 1.-17. veebruarini. Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt
e-posti aadressile laagrik@laagrik.
edu.ee või paberil Laagri Kooli
kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest
e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

Laagri Kooli esimesse klassi
võetakse õppima lapsi, kes vastavad järgmistele tingimustele:
• laps on saanud enne algava kooliaasta 1. oktoobrit 7-aastaseks;
• lapse elukoht (registreering rahvastikuregistris) õpilaskandidaadiks võtmise taotluse esitamise
hetkel ja selle menetlemise perioodil kuni kooli õpilaste nimekirjade
teatavaks tegemiseni on Saue vald;
• lapse vähemalt ühe vanema elukoht (registreering rahvastikuregistris) on lapse esimesse klassi
minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald.
20. veebruariks edastab kool
laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja
Saue Vallavalitsusele taotlustes

toodud elukohaandmete õigsuse
kontrollimiseks.
Hiljemalt 5. märtsiks saadab
kool õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse seaduslikule esindajale otsuse õpilaskandidaadiks
vastuvõtmise/mittevastuvõtmise
kohta.
Märtsi viimasel nädalal toimub koolivalmiduse hindamiseks
korraldatatav vestlus esimesse klassi astuda soovivatele õpilaskandidaatidele. Täpne aeg teatatakse
lapsevanemale e-kirjaga.
10. aprilliks teavitab kool koolivalmiduse hindamise tulemusest
vanemat e-kirjaga. Hindamise tulemusi ümber ei vaadata.
20. aprillil teavitab kool esimesse klassi vastu võetud õpilaste
vanemaid lapse kooli vastuvõtmisest e-kirjaga.

nas (s.o piirkond, mis jääb KeilaSaue-Laagri maanteest põhja poole);
• kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel määral täidavad

kõiki eelnevates punktides sätestatud tingimusi, siis eelistatakse
õpilaskandidaati, kelle ühe vanema
tegelik elukoht Saue vallas on olnud pidevalt pikemat aega.
Lisainfo: www.laagrik.edu.ee/lapsevanemale
Kuna 2016. aastal on Saue vallas
kooli minevaid lapsi üle 200, siis
kõik soovijad Laagri Kooli kindlasti ära ei mahu. Valla lõunaosas
elavate laste elukohajärgne kool on
Ääsmäe Põhikool, valla põhjaosas
elavatel lastel aga Pääsküla Gümnaasium – nendesse koolidesse on
laste pääs igal juhul tagatud. Saue
Gümnaasiumis on broneeritud
Saue valla lastele 10 kohta, mis sel
aastal jagatakse vastavalt elukoha
läheduse ja õdede-vendade juba
koolis õppimise kriteeriumile otsepakkumise teel (vallast võetakse
vanematega otse ühendust).

Kuna on teada, et Laagri Kooli esimesse klassi soovijaid on
rohkem kui kohti, siis on eelis
õpilasel:
• kelle vend või õde juba õpib koolis mitte vanemas kui kaheksandas
klassis;
• kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri
järgne elukoht on lapse esimesse
klassi minemisele eelneva aasta 31.
detsembri seisuga Saue vald;
• kes elab Saue valla põhjapiirkon-

Ääsmäe Põhikool
Ääsmäe kool võtab avaldusi vastu
jooksvalt, aga viimane tähtaeg on
31. mai.
Kooli astumiseks tuleb esitada
järgmised dokumendid:
• avaldus (blankett ason leitav
kooli kodulehelt);
• kooli sisseastuja isikut tõendav
dokument (selle puudumisel sün-

nitunnistus või –tõend);
• vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia (pole vajalik digiallkirjastatud avalduse esitamise
korral);
• 2 fotot mõõdus 3 x 4 cm;
• tervisekaart või selle ametlikult
kinnitatud väljavõte tervisekaardi
olemasolu korral;
• koolieelse lasteasutuse väljastatud koolivalmiduse kaart, kui laps
on käinud lasteasutuses.
Lisainfo www.aasmaepk.edu.ee.
Pääsküla Gümnaasium
Saue vallas elava kooliealise lapse
vastuvõtuks esimesse klassi saab
esitada avalduse kooli kantseleis
alates 1. märtsist tööpäeviti kell
9-15. Dokumente võib saata ka eposti aadressile paaskyla@paaskyla.
tln.edu.ee. Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud
avalduse esitamise korral.
Kooli astumiseks tuleb esitada
järgmised dokumendid:
• avaldus (blankett saadaval kooli
kodulehel);
• lapse sünnitunnistuse koopia;
• vanema isikut tõendava dokumendi koopia.
Lisainfo
www. paaskyla.tln.edu.ee.

HARIDUS

Lasteaedade õpetajad külastasid oma endisi kasvandikke
3. detsembril külastasid Laagri kooli esimesi klasse Veskitammi ja Laagri lasteaedade õpetajad. Eelmisel
aastal esmakordselt toimunud kohtumine näitas, et selline koostöövorm on oodatud ja vajalik. Kõikide
ümbruskonna lasteaedade õpetajatel oli võimalus külastada eesti keele tundi ja osaleda vestlusringis.
MERIKE
TEREPSON
Laagri Kooli
õppealajuhataja

A

rutelu käigus tõdeti, et
koostöö kooli ja lasteaia
vahel on väga oluline, sest
töötatakse ühiste eesmärkide nimel
ja tegelikult ka samade lastega. Lasteaed peab teadma, mida toob väikesele inimesele kaasa kooliminek
ja kui põhjalik peaks olema ettevalmistus. Kohtumine andis koolile infot, millisele tasemele lasteaed
lapse ette valmistab, ja lasteaiale,
kust algab riikliku õppekava järgi
kooli töö.
Kool on väga rahul lasteaiaõpetajate tubli tööga. Lapsed, kes kooli
tulevad, on hästi ette valmistatud,
tublid, särasilmsed ja uudishimulikud. Klassiõpetaja Marion Maasikase sõnul on väga tänuväärne,
et teatakse palju muinasjutte. Kõik
kooli tulevad lapsed oskavad luge-

da ja see on tugev alus, kust on hea
edasi minna.
Lasteaiaõpetajatele meeldis ka
Laagri koolis vaadeldud tund. Imestati, kui pikki tekste lapsed lugesid,
ja saadi teada, et kirjatähedki on
juba selged. Üllatuseks oli ka see, et
vaatamata mängulisusele, ei kaotanud tund koolile omast akadeemilisust. Lasteaiale andis see kindlust,

et kooliks ettevalmistus on olnud
hea ja et ollakse õpetamisega õigel
teel. Eriti soojendas südant see,
kuidas lapsed oma lasteaiaõpetajaid
külla ootasid.
Tore oli ka tõdeda, et ,,Kiusamisest vabaks“ projekt, mida on eelnevalt rakendatud näiteks Veskitammi lasteaias, on järjepidev ja samu
väärtushinnanguid tuuakse lasteni

ka koolis. Vestlusringis toodi aga ka
välja kitsaskoht lasteaedade ja kooli
õppekava osas. Kui lasteaia lõpetaja
peab tundma tähti ja suutma veerida kahesilbilisi sõnu, siis koolis eeldab riiklik õppekava juba enamat.
Eestis kasutusel olevad õpikud,
mille I klassi lapsed saavad, nõuavad
lapselt head lugemisoskust ja teksti
mõistmist.

Siinkohal saab kodu kindlasti
palju kaasa aidata. Tänapäeva vidinaterohkes maailmas, kus tundub,
et igasugused nutiseadmed meie
eest palju ära teevad, peaksid olulisele kohale jääma ka raamatud.
Lihtsad ettelugemised, muinasjutuvestmised ja mõistatused on lapse
arengule suureks abiks. Kasutegur
on selles vanuses kordades suurem
kui tahvelarvuti kasutamise oskus.
Kodupoolset tuge peavad tähtsaks
nii lasteaia- kui ka kooliõpetajad.
Arutelu käigus jõuti üheskoos
äratundmisele, et sellised kogemuskohtumised rikastavad ja toetavad
õppetegevust
mõlemapoolselt.
Veskitammi lasteaia direktrissi Rita
Kleini sõnul on sarnane koostöö
väga vajalik. Ka õpetajate Liina
Saaremäe ja Kristel Sirmani arvates
võiks koostöö veelgi tihedam olla.
Külastuse lõpus leiti, et tervikpildi
saamiseks oleks kasulik I klasside
õpetajatel kevadel lasteaiatunde külastama minna.
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TOETUSED

2015. aasta toetusrahad läksid
peamiselt torudesse ja teedesse

Lõppenud 2015. aasta oli Saue vallas toetusrahade kasutamise ja taotlemise
poolest töömahukas. Viidi ellu mitmed suuremahulised arendusprojektid ja algatati ka uusi.
AALI
LILLEORG
arendusnõnik

A

FOTO: KRISTEL TOOL

Sauevallakas
Facebookis
SAUE VALD
Üks aastalõpu kingitus - eile sai tuled
peale Laagri rulapargi
uus sild. Särab nagu
pühademuna.

ALLAN NALLA
AMBERG
Väga moderne ja šeff
lahendus!

KERTTU VETEMA
Väga ilus kingitus!

RAUL SIHVER
Vahva! Tore, kui lähitulevikus ka PadulaSaue
kergliiklustee
pimeda osa särama
saaks. Homme avatava Saue-Välja
kergliiklustee valgustus vedurijuhte ei tundu pimestavat...?

KRISTEL SÕRMUS
Ja
võimlemisnurga
juures asuvale laternale paluks ka valgust
sisse, see asub hetkel
kottpimedas.

KATRIN-ÄDU
METSAND
Mul on Saue valla
edusammude üle hea
meel. Ja Laagri muutub tõeliselt kauniks. Vaatasin eile
vallamaja porgandeid ja olin rõõmus, et külm neid ära võtnud ei
ole. Aga minu kodutee Vatsla külas on nii auklik, et hobuveokitega
sealt enam läbi ei sõideta ja mõned
ratsutama tulijad on otsa ümber
pööranud. Palun, kallis Jõulu/Näärivana, mõtle sellele.

SAUE VALD
Jah, püüame kruusateedega lähiajal veel
midagi teha. Seni ilm
lihtsalt ei lubanud.
Oleks lihtsalt porisemaks läinud.
Aga külmaga tõmbab kuivaks ja
saab midagi tegema hakata loodetavasti.

URMAS KOHVER
Külmaga on lihtne
augud veega täita ja
hommikuks ongi tee
sile.

asta oli eriline selle poolest,
et tuli ära kasutada veel
viimased võimalused lõppenud perioodi eurorahade kasutamiseks, mitmed projektid viidi ellu
Eesti toetusmeetmete abiga. Esimesed toetused said kasutatud ka
juba uue perioodi eurorahadest ja
ettevalmistused tehtud veelgi suurematele projektidele toetusrahade
taotlemiseks.
Regionaalarengu fondist rahastati 2015. aastal veel eelmise
perioodi eurorahadest linnaliste
piirkondade arendamise meetmest
Saue valla ja Saue linna ühisprojekti – Saue vallas ja Saue linnas
asuva Saue raudteejaama, Välja
teed ja Tallinna ringteed ühendava
kergliiklustee väljaehitamist, mille
toetussumma oli 458 747 eurot,
projekti kogumaksumus taotluse
kohaselt koos Saue linna ja Saue
valla 15%-lise omafinantseeringuga
oli 539 703 eurot.
2015. aastal valmisid mitmed
projektid, mille rahastamise otsus
oli tehtud 2014. aasta lõpul, aga
tööde teostamine jäi enamasti aastasse 2015, nagu näiteks Keskkonnainvesteerigute Keskuse (KIK)
toetatud projektid:
• 54 287 eurot eraldati juunis
2014 toetust Ääsmäe Salu tänava
piirkonna sademeveekanalisatsiooni
rekonstrueerimiseks.
• 22 687 eurot toetust saadi 2014.
aastal Veemajanduse programmi
alamprogrammist
„Jääkreostus“
projektile „Ääsmäel asuvate keskkonnaohtlike reostusobjektide likvideerimine“, mille abil likvideeriti
juunis 2015 Ääsmäel Salu tänava
vanade kütteõli mahutite jäänused
ja masuudireostus koos maa-aluse
mahuti eemaldamisega vanade sigalate juures.
• AS KOVEK sai 2014. aasta juunis
645 430 eurot toetust projektile
„Ääsmäe veemajandusprojekti II
etapp“.
• Detsembris 2014 sai AS KOVEK
123 927 eurot toetust projektile
„Laagri sadeveekanalisatsiooni rajamine“.
• Veemajanduse infrastruktuuri arendamise programmist sai
aastal 2014 AS KOVEK toetust
2 134 385,90 eurot projektile
„Saue valla Tallinna reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt“, mille abil loodi
liitumisvõimalus kõigile Vatsla tiheasustuspiirkonna elanikele, tagati EL joogivee direktiivi täitmine

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) said 2015. aastal
toetust järgmised Saue valla MTÜ-d:
I KEVADVOORUS TOETUST SAANUD PROJEKTID:
1) MEETMEST „KOGUKONNA ARENG“

€

Hüüru Külaselts MTÜ

Küla interaktiivse arhiivi loomine, I etapp

1190,20

Ääsmäe Pensionäride Ühendus
Sügis MTÜ

„Koos oleme terved ja rõõmsad“

1045

2) MEETMEST „ELUKESKKONNA JA KOGUKONNATEENUSTE ARENDAMINE“
Välja Selts MTÜ

Ettevõtlikud noored ja aktiivne kogukond – Vanamõisa

1678,74

Ääsmäe Külakogu MTÜ

Mängulauad Ääsmäe külaplatsile

2000

Tuula tutulus MTÜ

Tuula seltsimajale akende soetamine ja paigaldamine

2000

Hüüru Külaselts MTÜ

Hüüru mõisa välisuste vahetus

2000

II SÜGISVOORUSTOETUST SAANUD PROJEKTID:
1) MEETMEST „KOGUKONNA ARENG“

€

MTÜ Hüüru Külaselts

„Hüüru küla areneb“

1863,60

MTÜ Vanamõisa Küla

Külaraamat „Vanamõisa vihikud“ II osa

2000

MTÜ Ääsmäe Külakogu

„Igavesti õppiv Ääsmäe kogukond“

1846,55

2) MEETMEST „ELUKESKKONNA JA KOGUKONNATEENUSTE ARENDAMINE“
MTÜ Hüüru Külaselts

„Pildimälu areng Hüürus“

1817,38

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts

Murutraktori soetamine

2000

MTÜ Ääsmäe Külakogu

Ääsmäe terviserajale hooldustarvikute soetamine ja
vahendite ladustamine

1872

Saue valla osalemisel EAS-i hajaasustuse programmis said 2015.
aastal kümme hajaasustuse piirkonnas olevat majapidamist vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide parandamiseks riigipoolse toetusena ligi 18
000 eurot.
2015. aastal sai riigieelarvelisest
eraldisest toetust 5 000 eurot Ääsmäe Lasteaed ronimisväljaku soetamise kulude katteks.

Ühtekuuluvusfondi meetmest „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate
liikumisviiside ühendamine“ saadi 592 517 eurot toetust Urda raudteepeatuse
ühendusvoimaluste rajamiseks

ja vähendati reovee kaudu tekkida
võiva reostuse keskkonda sattumise
riski. Projekti käigus rajati ca 6,7
km veetorustikke, ca 7,1 km kanalisatsioonitorustikke, 5 reoveepumplat ja üks veetöötlusjaam. Liitumisvõimalused loodi 275 kinnistule.
2015. aastal tehtud otsuste alusel
rahastati ja valmisid järgmised
KIK-i toetatud projektid:
• Keskkonnaprogrammist „Atmosfääriõhukaitse“ sai toetust projekt
„Ääsmäe Lasteaia üleminek maasoojuspumbal põhinevale lokaalküttesüsteemile“,
toetussumma
22 242 eurot.

• Meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne tegevuse soojusmajanduse arengukava
koostamine“ sai toetust Saue valla
Laagri aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine sumas
4 212 eurot.
• Ühtekuuluvusfondi meetmest
„Raudteeliikluse arendamine ja
erinevate liikumisviiside ühendamine“ said toetust kaks projekti: Urda
raudteepeatuse erinevate ühendusvõimaluste integreerimine 592 517
eurot ja Valingu raudteepeatuse
juures erinevate liikumisviiside integreerimine 267 993,60 eurot.

Uued toetuste taotlused juba
ettevalmistamisel
Ettevalmistusi on tehtud juba ka
järgmiste toetusrahade taotlemiseks. Nii on plaanis linnaiirkondade jätkusuutiku arengu meetmest
taotleda toetust järgmiste objektide
rahastamiseks:
1) Laagri Lasteaia juurdeehitus, toetus 1 062 500 eurot;
2) Laagri aleviku Veskitammi tänava raudteealune kergliiklustunnel,
toetus 154 400 eurot;
3) Vanamõisa küla Suurevälja tee
kergliiklustee, toetus 255 000
eurot;
4) Alliku küla Kotka tee kergliiklustee, toetus 306 000 eurot;
5) Laagri-Harku-Harkujärve kergliiklustee, toetus 382 500 eurot.
Suuremamahulistest plaanidest
on kavas Laagri tervisekeskuse ehitamine ja selle kulude katteks taotleda toetust „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise“ meetmest.

Koduvald
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FINANTS/KULTUUR

Kultuuriraha jaotatakse läbimõeldult ja selgetel alustel
On heaks tavaks saanud avalikustada aasta alguse Koduvalla lehes kultuuritoetuste saajad. Samas
tuleb kindlasti kohe öelda, et väga keeruline on tõmmata joont kultuuri ja muu raha vahele, kuna omamoodi kultuuriraha on ju ka külaseltsile antav investeeringutoetus või talgutoetus või ka see, et raamatukogud on avatud ja hästi komplekteeritud kogudega.
TAOTLEJA / PIIRKOND

PROJEKTI SISU

TOETUS
EELARVEST

HÜÜRU JA PÜHA:
MTÜ Hüüru Külaselts
MTÜ Hüüru Külaselts

külaseltsi tegevustoetus 2016
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

32773
3976

MTÜ Hüüru Eakate Selts Sügiskuld

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

3080

MTÜ Hüüru Eakate Selts Sügiskuld

MTÜ Laagri Taadid saavad toetusraha koolituste korraldamiseks
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

S

amuti see, et Laagris töötab
Saue valla kultuurikeskus ning
koolides käivad esinemas eesti
tippmuusikud. Ehk siis on siin avaldatud tabel omamoodi katse hoomata hoomamatut, kuid kuna tegemist on avaliku rahaga ning üht- või
teistpidi saame me kõik osa sellest,
mida selle raha eest korraldatakse
või ette võetakse, siis infokilluna
ehk on oluline see tabel ka praegusel
kujul. Mõni selgitus tabeli paremaks
mõistmiseks siia juurde ehk siiski
passiks.
Kuna Saue valla rahakotis on
meie kõigi raha, siis jagatakse seda
kultuuriprojektide vahel loomulikult väga läbimõeldult ja vastavalt
kehtivatele kordadele. Kultuuri rahastamine käib peamiselt ühe õigusakti alusel ja selleks on ilmselt
meie kõige pikema pealkirjaga kord:
„Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt
läbiviidava piirkondliku kultuuri-,
spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused
ja kord“. Pealkiri on pikk ja samuti
kord ise, kuid samas on kõik, mis
seal kirjas, selge ja loogiline. Nimelt
on selles pika nimega korras kirjas,
millistel alustel Saue vallas tegutsevatele MTÜ-dele, SA-dele, seltsingutele ja eraisikutele tegevus- ja
projektitoetusi jagatakse.
Igal külal või tõmbekeskusel on
võimalik saada vallalt tegevustoetust. Tegevustoetuse summa sõltub
sellest, kas ollakse esimese, teise või
küla tasandi tõmbekeskus, mis omakorda sõltub suuresti elanike arvust.
Samuti kaetakse vallaeelarvest seltsimaja või külakeskuse ruumide
ülalpidamiskulud, kui hoone või
ruumid kuuluvad vallale või on sõlmitud pikaaegne avaliku kasutamise
leping. Esimese tasandi tõmbekeskuste (Ääsmäe, Vanamõisa, Hüüru)
tegevustoetuse summas sisaldub ka
1,5 ametikoha töötasu (kultuuritöötaja ja abitööjõud). Ning tegevustoetuse viimaseks komponendiks on
n-ö vaba raha oma küla sündmuste

korraldamiseks ja see summa sõltub
otseselt külaelanike arvust, kes on
Saue valda sisse kirjutatud.
Lisaks tegevustoetusele on olemas ka projektitoetused. Projektitoetust võib MTÜ, seltsing või
eraisik küsida mitmele eri projektile,
kuid summa summarum on ühel
taotlejal projektitoetusi võimalik
saada kalendriaastas 3200 euro eest.
Ilmselt hakkavad tabelist muude
projektide kõrval silma kultuurikollektiivide juhendajate töötasude
maksmiseks eraldatud projektitoetused. Eesti laulu- ja tantsupidude
traditsioon on kantud UNESCO
kultuuripärandi nimekirja ja selleks, et olla näiteks kooridirigent, on
vaja õppida pikki aastaid muusikaakadeemias. Kui see tee seljataga ja
noor koorijuht alustab tööd, saab ta
aga üsna kiiresti aru, et töötasu eriti
oodata ei ole. Tavaliseks praktikaks
on see, et lauljad koguvad igakuiselt natuke raha ja ulatavad selle siis
ümbrikus dirigendile. Ja kui kord
pensionile jäädakse, ei ole eriti midagi oodata, kuna suurem osa tööd
on tehtud ümbrikupalga eest. Ja nii
tihtipeale loobutaksegi sellest tööst
ning kui pole koorijuhte, ei ole ühel
hetkel enam koore ja kuidas siis laulupeodki ellu saaksid jääda.
Saue vallas on asjad korraldatud
selliselt, et ruume saavad kasutada
koorid-rahvatantsurühmad tasuta,
koolikooride dirigentide töötasu
tuleb kooli eelarvest ja täiskasvanute
kollektiivide professionaalsete juhtide töötasu siis projektitoetusena.
Tingimuseks, et toetus tõesti läheks
juhendaja töötasuks ja seda ka dokumentaalselt tõestataks (st ümbrikupalka avaliku raha eest maksta ei
ole võimalik). Selles reas on ka rahvateater, kelle tegevus samuti nõuab
professionaalse näitleja-lavastaja juhendamist ning vastutasuks tuuakse
vaatajate ette 1-2 uuslavastust aastas,
senini on kõik lavastused olnud algupärandid ja Saue valla elu-olu
puudutavad.
Lisaks kultuuriprojektidele, mis
siin nimekirjas kajastatud, on eelarves ka raha ülevallaliste ürituste/ettevõtmiste
korraldamiseks,
nt Saue valla laululapse konkurss,
koolikontserdid, Saue valla avatud

MTÜ Hüüru R&C Klubi
JÕGISOO:
MTÜ Saue-Jõigsoo Haridusselts
MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus
KIIA:
MTÜ Kiia Küla Noortekeskus
KOPPELMAA:
MTÜ Koppelmaa küla selts
MAIDLA JA PÄRINURME:
MTÜ Maidla Külaselts
MTÜ Maidla Külaselts
TUULA JA PÄLLU:
MTÜ Tuula tutulus
VALINGU JA AILA:
MTÜ Suurekivi Elurajoon
VANAMÕISA JA ALLIKU:
MTÜ Vanamõisa Küla
MTÜ Vanamõisa Küla
MTÜ Vanamõisa Küla
MTÜ Kultuuri, hariduse ja spordi
selts
ÄÄSMÄE JA TAGAMETSA:
MTÜ Ääsmäe Külakogu
MTÜ Ääsmäe Külakogu
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA
MTÜ Ääsmäe Pensionäride
Ühendus Sügis
MTÜ Ääsmäe Pensionäride
Ühendus Sügis
RAHVAKULTUUR:
MTÜ Segakoor Wannamoisa
Piret Kunst
Seltsing Saue Valla Mänguteater
Seltsing Aroonia (naisansambel
Pihlamari)
MUUD PROJEKTID:

Eakate ühenduse tegevustoetus (huviringid, ekskursioonid,
tähtpäevad jms ürituste korraldamiseks)
Vabatahtlike päästjate osalemine ennetus- ja päästetöödel.

1800

külaseltsi tegevustoetus 2016
Jõgisoo küla noorte vaba aja sisustamine 2016

14893
3200

külaseltsi tegevustoetus 2016

1300

külaseltsi tegevustoetus 2016

960

külaseltsi tegevustoetus 2016
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

9149
3300

külaseltsi tegevustoetus 2016

10265

külaseltsi tegevustoetus 2016

9439

külaseltsi tegevustoetus 2016
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud
Vanamõisa jõulumaa koos jõuluturuga
Noortelaager Augustritreff Vanamõisas: 5-päevane vabaõhulaager
8.-12.08.2016.

46227
1972
3116

külaseltsi tegevustoetus 2016
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud
tegevustoetus 2016 (noortekeskus, huviringid)

27530
1821
26650

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

1980

Eakate ühenduse tegevustoetus (huviringid, ekskursioonid,
tähtpäevad jms ürituste korraldamiseks)

2480

1200

juhendajate töötasude maksmiseks
Juhendaja töötasu Ääsmäe laste ja noorte tantsurühmade
lisatreeningute eest, osalemaks Spordiselts Kalev võimlemispeol
“Hingelind” Tallinnas ning II Naiste Tantsupeol Jõgeval
juhendaja töötasu maksmiseks

3200

juhendaja töötasu maksmiseks

1740

SpringCup 2016, ENMV ja Suvekool 13 ja 14. Rahvusvahelise
jalgpalliturniiri SpringCup 2016, Eesti Noorte Meistrivõistluste ja
Suvekoolide korraldamine.
Geojaanipäev Estonia 2016. Geopeituse harrastajate Eesti
MTÜ Linnast Metsa
ja Euroopa ülene kokkusaamine koos Saue valla georadade
propageerimisega 1. - 3. juuli 2016 Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
Kerttu Vetema
SÄRTS 2016 - Saue valla noorte tunnustusüritus.
MTÜ Pere Heaks
V Tänavakultuuri Linnalaager
Vatsla Pürojämm 2016 (11.11.2016) reklaami- ja korralduskulude
Vatsla pürojämm 2016
toetuseks
2016 aprill-2017 mai töösõppe projekt Laagri ja Ääsmäe kooli
MTÜ Töösõppe Ühing
õpilastele.
MTÜ ENS Pihlamari
ruumide ülalpidamisega seotus majanduskulud
MTÜ ENS Pihlamari
Saue valla Laagri piirkonna eakate vabaajategevuse korraldamine.
MTÜ Laagri Taadid
Koolitused eakatele meestele 2016
MTÜ Omakogu
Laste linnalaager (solistiõpe, fonode salvestused)
ÜLEVALLALISED MTÜ-DE KORRALDATAVAD ÜRITUSED:
MTÜ Koppelmaa Küla Selts
jüriööjooks 2016
MTÜ Vanamõisa Küla
Saue valla ja linna rattaretk 2016
MTÜ Vanamõisa Küla
laste lahtised meistrivõistlused suusatamises
MTÜ RSK Kuuse
Sügisjooks 2016
MTÜ Harju Jalgpallikool

külaväravate ürituse reklaamikulud
jms. Ka kehakultuur on kultuuri osa
ning Saue vald toetab igal kalendriaastal andekaid sportlasi kokku kuni
10 000 euroga.
Ikka juhtub nii, et hea idee võib
tulla üleöö ning et ka selliseid ettevõtmisi toetada, on võimalik aastaringselt taotleda ühekordset toetust,

2500

mille ülempiiriks on 1600 eurot
projekti kohta.
Hando Runnel on kirjutanud,
et mustus on isetekkeline, puhtust
peame looma alatasa. Sama mõte
on üsna kegesti üle kantav kultuuri
ja raha teemadele – kultuuritus on
isetekkeline, kultuuri peame looma
alatasa. Ning mis seal salata – ra-

3200
1323

3200

2660
2220
1440
1600
785
2503
2500
660
1124
3200
3200
2400
800

haline toetus on siinjuures igale
korraldajale väga oluline. Selge on
ka see, et raha ja tabel ise kultuuri
ei tee. Kuidas tabelis olevad numbrid kultuurielamuseks muutuvad,
saame loodetavasti kõik omal nahal
kogeda.
Põnevat ja kultuurset aastat!
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Jõgisool tähistati haridusseltsi 90. juubelit
90 aastat tagasi kogunes Jõgisoo ja naaberkülade rahvas koolimajja koosolekule, et asutada kohaliku
elu edendamiseks haridusselts. Nüüd, 90 aastat hiljem, koguneti taas Saue-Jõgisoo haridusseltsi oma
majja (ehitatud 1927), et koos naabritega tähistada seltsi 90. juubelit.
ÜLLE RONDO JA
AINO LEHTMETS
Saue-Jõgisoo
Haridusseltsi liikmed

21.

novembril koguneti
valgustatud ja ehitud
seltsimajja
juubelipeole, külalisi oli Hagerist, Kiisalt,
Ääsmäelt, Tuulast, Koppelmaalt,
Rahulast, Sauelt ja mujalt. Peokülalisteks olid loomulikult ka need,
kes juba palju aastaid aktiivselt osalenud haridusseltsi tegevuses.
Kõik saabujad pidid esmalt poseerima fotograafile, et jäädvustada
end tulevasse kroonikasse. Edasi sai
tutvuda Saue-Jõgisoo haridusseltsi
ja ümberkaudsete külade ajalooga
kuni tänapäevani. Raamatutoas
ootas vaatamiseks ja ka proovimiseks aastapäevaks Mihkel Joone
meisterdatud pikk pink, kuhu graveeritakse tublimate nimed. Pink
tehti Ülle Rondo ja Edith Suuderi eritellimusel ja kingiti juubeliks
majale. Videoesitluse ja intervjuud

Juhatuse liikmed: (vasakult) Anne
Kalda, Ülle Rondo, Veiko Laretei, Liisi
Särak, Edith Suuder

Saue-Jõgisoo haridusseltsi töödest
ja tegemistest 90 aasta jooksul oli

Aino Lehtmets alustas oma tegemisi Jõgisool 1. augustil 1955 raamatukogu
juhatajana

ettevalmistanud Birgit Suuder ja
Karl Kalda.
60 aasta pikkuse tööde ja tegemiste eest Jõgisool anti tänukiri
Aino Lehtmetsale, kes alustas oma
tegemisi Jõgisool 1. augustil 1955
raamatukogu juhatajana. Järgnevatel aastatel oli ta tegev rahvamajas
ja koolis. Kui taastati Saue-Jõgisoo
haridusselts, tegeles ta kodu-uurijana, hakates koguma ja kirja panema
kohalikku ajalugu. Aastapäevaks oli
kaante vahele saanud Anu Joone
ja Aino Lehtmetsa koostöös valminud raamatuke „Saue-Jõgisoo
Haridusselts“. Eino Allikase käsitööna valmistatud puidust kammid
läksid meeneks tublimatele. Seltsi
poolt pakuti kõigile väga maitsvat
juubelitorti, mille valmistas osavate
kätega Anne Kalda. Õhtu lõpetas
mürtsuga Audru Jõelaevanduse
Punt.
Suured tänud kõigile, kes tulid
ja tähistasid koos meiega seltsi 90.
juubelit. See oli meile tähtis, aitäh
teile!

SPORT

Eesti jalgpallifännid Ukrainas: „Eestlasi nad tõesti armastavad!“
Eesti jalgpalli fännide ühenduse MTÜ Jalgpallihaigla suurima osakonnana esindas Saue jalgpalliklubi suvel Ukrainas toimunud mitteametlikel Euroopa jalgpallifännide 9. meistrivõistlustel „EuroFani 2015“ turniiril
Eesti jalgpallifänne/fännikoondist.

T

VALDIS TOOMAST
Saue Jalgpalliklubi
juhatuse esimees
MTÜ Jalgpallihaigla
juhatuse liige

änu kohaliku klubi sportlaste aktiivsusele ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt
saadud toetusele sai amatöörmeeskondade mõõduvõtule sõita 12
sauekat. Eestlased võeti Ukrainas
vastu eriti soojalt ning plaanime
võistlustel osaleda ka järgmisel aastal.
Kohtumine toimus Ukraina lääneküljes Lvivis, 1200 km kaugusel Eestist. Sõda, mida kõik algul
kartsid, jäi meist aga sama kaugele
itta. Seega võib öelda, et sõda ja
vaenulikke inimesi meie enda reisil
ei kohanud. Vastupidi ‒ meid võeti vastu soojalt ning sõbralikult ja
ka sinimustvalge riietus oli auasi.
Kohalikega sai palju räägitud sõjaolukorrast, eestlaste toetusest ning
kohapeal viidi läbi ka heategevusoksjon, mille tulud läksid kohaliku
lastekodu toetuseks. Turniiri kõikidel õhtutel toimusid ühisüritused
kõikidele meeskondadele, seega
jagus rahvusvahelist suhtlust igaks
päevaks.
Eesti
jalgpallifännikoondise
esindajatena mängisid sauekad Ukrainas viis mängu. Alagrupist saime edasi teisena, kuid 1/8 finaali

mäng korraldajate meeskonna Lviv
Karpatõ toetajatega lõppes viimasel
minutil meie-poolse loobumiskaotusega seisuga 0-0, kuna tiimikaaslase tõsine vigastus tõi kaasa pettumise kohtunikus ning minetas
igasuguse edasimängimise soovi.
Meeskonna ühtne käitumine selle
intsidendi taustal tõi meile lugupidamise teistelt meeskondadelt ning
pälvisime turniiri lõppedes ka rahva lemmiku tiitli. 24 meeskonna
seast, kellest paljudes lõid kaasa ka
professionaalsed mängijad, saavutasime meie 10. koha, mis oli kõiki

asjaolusid arvestades täiesti rahuldav tulemus. Võidu saavutas juba
kolmandat aastat järjest Rumeenia
fännikoondis.
Alguses pidime reisile minema
suure bussi ja suurema meeskonnaga, kuid rahanappusel taandus
seltskond pea kolmveerandi võrra.
Meie toetajad olid seekord Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning
Eesti suurim fänniühendus MTÜ
Jalgpallihaigla. Kahjuks ei tundunud see turniir atraktiivsena meie
koduomavalitsustele, Saue vallale
ja linnale, kes otsustasid meie reisi

mitte toetada. Kindlasti on plaanis võistlustel osaleda ka järgmisel
aasta, sest mulje Ukraina ürituse
korraldamisest jäi suurepärane: igale võistkonnale oli määratud oma
võõrustaja, kõik olid lahked ja sõbralikud ning kui meie meeskonnast
jäi mõni mees puudu, saime ukrainlaste seast kohe asenduse. Loodame muidugi, et järgmisel aastal
osaleb meid rohkem ning me ei pea
teisi kaasama. Meie võõrustajatega
jätkub osalenud meestel suhtlus ka
täna, mitmeid kuid peale turniiri
toimumist.

EuroFani puhul on tegemist
2007. aastast toimuva rahvusvahelise turniiriga, kus võtavad omavahel
mõõtu nii klubide kui ka rahvuskoondiste toetajad. Muuhulgas oli
meie eesmärk turniiril osalemisega
tunnustada ja toetada Ukrainat kui
osa Euroopast, tunnustada neid ainulaadse algatuse ning traditsiooni
loojatena ning austada oma kohalviibimisega ka kõiki teisi kohaletulnud jalgpallifanaatikuid. Sel aastal
oli EuroFanil esindatud kokku 24
meeskonda: 12 meeskonda on rahvuskoondise toetajaid ja 12 meeskonda Euroopa klubide toetajaid.
MTÜ Jalgpallihaigla kureeritud
Eesti fännikoondis on ametlikel
fännikohtumistel jalgpallis osalenud vastavalt võimalustele ning
seda nii Euroopa meistrivõistluste, maailmameistrivõistluste kui
ka maavõistluste raames. EuroFan
turniiril Lvivis osales Eesti fännikoondis esmakordselt 2012. aastal.
Toona osales ning mängis meiega
ühes alagrupis ka Venemaa fännimeeskond, kes peale sõja algust
Ukrainaga seal enam oodatud ei
ole. Ka tookord võeti Jalgpallihaigla eriti soojalt vastu, sest turniiril olid esindatud peaaegu kõik,
kellega oldi varasemalt mängitud
fännikohtumistel, nin g nad tervitasid Eesti fännikoondist soojalt
kui vanu häid tuttavaid.
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REISIJUTT

Reisujuttude konkursi võitis Johanna
Kruusemendi lugu vahetusõpilase elust
ja kogemustest Ameerikas

Uus töötaja
sekretär-juhiabi
Triinu Kleemann

Hindajaks oli konkursi auhinna väljapannud Endla talu peremees Jonel, keda
kõnetas Johanna lugu eelkõige sellepärast, et ta ka ise on noorena välismaal
proovinud ellu jääda ja hindab saadud kogemust väga kõrgelt.

KV

KÕIK KONKURSIL OSALENUD
REISILOOD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

1. Pudelipost Malmöst
Kaido Kallikorm, Laagri

T

ähelepanelik
lehelugeja
on ilmselt kursis, et 2015.
aasta jooksul ilmusid vallalehes mitmed reisimisega seotud
lood. Reisijuttude konkursi idee
oli ergutada sauevallakaid oma
retkede käigus nähtut märkama ja
jagama. Olgu selleks siis kultuuride ja linnaruumide elu-olu või lihtsalt eluhoiakute erinevad tahud,
teekond, emotsioon, ülevõtmist
vääriv nähtus, praktilist kasutust
võimaldav idee vms. Kokku laekus
12 konkursitööd, geograafilises
mõttes olid kaetud nii Kesk- kui
Kagu-Aasia, Euroopa, Ameerika,
Kanada kui Austraalia.
Konkursil oli paar klassikalist
reisilugu, kus anti edasi külastatud maal nähtut ja tehtut. Oli
sportliku puudutusega pajatusi,
kus inimesed rääkisid, mida tähendab võõrale maale minek, kui
eesmärgiks ei ole mitte kolm vaatamisväärsust, vaid kindel sooritus
või füüsilise vormi piitsutamine.
Sekka paar n-ö nõuandvat lugu:
kuidas valutumalt organiseerida
reise, kui sinu selja taga avastavad
maailma ka sinu lapsed või kuidas
end distsiplineerida kaugtööks, et
välismaised ahvatlused ei segaks
ametiülesannete täitmist. Paar artiklit keskendusid sellele, millist
inspiratsiooni võib leida näiteks
omagi kodukoha avaliku ruumi atraktiivsemaks muutmiseks – näha
sai kahe-elusuuruseid lillelehmi ja
interaktiivseid laste mänguplatse.
Konkursil osales samuti lugu, mis
rääkis iseenda otsima minekust laia
ilma ja ka lugu, kus otsiti hoopis
oma perekonna juuri.
Võidulugu kõnetas isiklikult
Reisilugusid hinnanud Endla talu
peremees Jonel Põld valis võitjaks
Johanna Kruusemendi loo sellest,
kuidas sattus üks 16-aastane tüdruk õppima Ameerikasse, millised
on tema päevad koolis ja uues võõrustajaperes, oma minekueelsetest
hirmudest ja sellest, mille järgi ta
igatseb ja kuidas hakkama saada,
kui kohaliku keele oskus ei ole just
tipptasemel.
Jonelit see teema kõnetas, sest
tema meelest võiksid tänapäeva
noored elada natuke aega välismaal, et saada seda tunnetust,
kuidas hakkama saada võõras kultuuris, toime tulla teistsuguste
käitumismaneeridega. Ta ise on
selle läbi teinud, elades noorema-

2. Mägironimine – teekond, kus mugavustsoonist
loobudes jõuab iseendale
lähemale
Anu Peljo, Vanamõisa

Anu Peljo reisijutt rääkis matkamisest ja mäetippude vallutamisest

3. Mõtterännakuid minu
reisidelt – tavalistest ja
imalatest asjadest ei räägita
kindlasti nii palju kui üllatavatest ja erilistest
Aali Lilleorg, Laagri
4. Kui kontor kolib kaheks
kuuks teisel kontinendile...
Anne-Ly Sumre, Laagri
5. Rännates maailma katusel
Diana Poudel, Laagri
6. Lastega reisile – puhkus
või põrgu?
Risto Kiilberg, Tagametsa
7. Rännates maailma suusatipu poole
Kristjan Koll, Laagri
8. Päikeseline Vietnam – karmi ajaloo, vapustava looduse
ja lahke rahvaga reisisiht
Indrek Tiidemann, Laagri

Johanna viimased hetked koos perega Tallinna lennujaamas enne Ameerikasse vahetusõpilaseks minekut (vasakult: Johanna, ema Ülle, vend Kaspar,
vanaema ja kõige ees teine vend Kaarel)

Reisijuttude konkursil on üks
peaauhind – SAUNAÕHTU
ENDLA TALU SAUNAMAJAS
KUNI 20 INIMESELE. Koppelmaa külas asuva Endla talu
saunamajas on esimesel korrusel puuküttega saun suure
leiliruumiga, samuti kööginurk, kaminasaal ja väljas tiik.
Maja teisel korrusel magamistoad kokku 16 voodikohaga.

na Ameerikas Lõuna-Carolinas,
alustas seal postiljonina, tegi koristajatööd hotellis ja töötas restoranis nõudekoristajana. Mitte et ta
tahaks kihutada meie noori ilmtingimata välismaale koristajaks,
aga tema hinnangul annab see aeg
arusaamise, et midagi ei juhtu siin
ilmas niisama, ise peab pingutama,
et raha teenida, et ellu jääda ja kohaneda. Elu põhitõed tuleb selgeks
saada.
Jonel ütleb, et täna turismitalu
pidaja ja toitlustusfirma omaniku-

na on tal palju kergem – ta on selle
valdkonna kõik astmed ise läbi teinud. Ei ole nii, et mees paneb direktorina jalad laua peale ja annab
käske, ise teadmata, mida see töö
endast tegelikult kujutab.
Kui reisilugude konkursi idee
oli panna sauevallakad rääkima
oma reisikogemustest, siis samamoodi satuvad Joneli turismitallu
välismaalased, kes on Eestit avastama tulnud. Möödunud aastast
on tuua sellised vahvad näited, kui
Endla talus kogunes suur retroCitröenide omanike seltskond, kes
oli Via Baltikat mööda teel Poolasse ülemaailmsele klubide kokkutulekule, aga peatusid enne mõned
päevad Koppelmaa külas.
Või näiteks üks Saksa perekond,
kes otsis omale palkmaja ehitajat
Eestist ja sattus läbi hotellide broneerimissüsteemi
Booking.com
nägema Endla talu pilte – tulid
isiklikult kohale, et majad üle vaadata ja ehitaja kontakte saada.
Aga üldiselt on Endla talu suunatud siiski peamiselt kohalikule
kundele – seal peetakse suvepäevi,
suguvõsa kokkutulekuid, sünnipäevi, seminare. Ees ootav suvi tuleb näiteks pulmadest tihe – aasta

9. Check in tehtud ja teele ‒
ees ootab Hawaii!
Raivo Kokser, Alliku
10. Ääsmäe Tantsutrollid
osalesid XXXII Lääneranniku Eesti Päevadel Kanadas
Whistleris ehk KUIDAS
VALLUTATI ÜKS UNISTUSTE
TIPPUDEST
Piret Kunts, Ääsmäe

Olen Saue Vallavalitsuse uus sekretär-juhiabi, omandanud rakendusliku
kõrghariduse juhiabi erialal. Olen ka
täiendanud oma teadmisi ärijuhtimise valdkonnas, et oleks tasakaal ja
oskus näha üldpilti. Töötanud olen
nii avalikus kui ka erasektoris, kokku
15 tööaastat.
Minu tööülesanneteks on Saue
Vallavolikogu ja tema komisjonide
töö korralduslik ja tehniline teenindamine ning vallavolikogu esimehe,
vallavanema ja vallasekretäri assisteerimine volikogus ja vallavalitsuse
töö korraldamisel. Lisaks olen osaliselt tegev vallamaja personalitöös.
Põnevaim osa on ehk töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine, sh
riskianalüüsi koostamine ja selle täitmise korraldamine, ohutusjuhendite
koostamine ja nendest kinnipidamise
kontroll.
Minu vaba aega sisustavad kolm
suuremat saavutust minu elus: esimese koha saavad minu lapsed, teisele
kohale platseerub väike pereettevõte koos abikaasaga ja kolmandale
kohale jääb minu isiklik aeg spordile.
Tõele au andes jääb suhe spordiga
küll kesiseks, kuid kui mul isiklikult
sporditegemiseks aga ei jää, oleme
koos perega kas tehnikaspordivõistlustele kaasa elamas või pereliikmed
ise mototrenni tegemas. Kiires elutempo juures me siiski väga naudime ühiselt veedetud aega. Seega
lühidalt kokkuvõttes ‒ elu viivad edasi
inimesed, mitte põhimõtted!

11. VÕIDULUGU –
Vahetusõpilasena maakera
teises servas
Johanna Kruusement, Laagri
12. Seljakotirändur: „Kõigile,
kellel Eesti elust villand –
minge mitte nädalaks Türki,
vaid terveks aastaks reisima.“
Ergo Kaljuste, Vanamõisa

alguse seisuga on oodata Endla
talus 26 pulmapidu. Kuna Jonelil
on kõrval ka toitlustusteenust pakkuv firma, saab Endla talus nii peo
toimumiskoha kui ka täisteenindusega toitlustuse.
See on Endla talu põhitegevus,
aga samas otsitakse juurde ka kutuurilist tegevust. Eelmisel suvel
tehti esimesi katsetusi teatri- ja
kontserdipaigana
tegutsemisel.
Ka on Endla talu staap kohalikule
Koppelmaa külaseltsile.

Tänusõnad

Saue-Jõgisoo haridusselts tahab
tänada Maili Tali, kes juba kolmandat aastat järjest kudus ligi
50 paari villaseid sokke, lisaks
kindaid ja mütse Jõgisoo seltsimaja laste jõulupeol osalenud
lastele. Meelepärased soojad
kudumid said endale valida ka
peole kutsutud Haiba lastekodu
lapsed.
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Naised lava ja lasteaia lähedalt
Üks neist hullutas üheksakümnendate lõpus rahvast diskokerade sädeluses ja teeb tegelikult seda tänaseni. Teine süstis samal ajal pubides oma mõtlik-meeleolulise muusikaga igatsust kuulajate vereringesse
ja pani oma viimased tundeviisid möödunud aasta lõpus uuele heliplaadile. Päeva ajal võib neid aga
kohata lasteaedades sauevallakate nooremat põlvkonda muusikaliselt harimas. Astra on muusikaõpetaja Veskitammi, Katrin (lavanimega Kate) Nõlvaku lasteaias.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

A

stra ja Kate. Kate ja Astra.
Praegune 40-aastaste põlvkond peaks neid nimesid
oma noorusajast mäletama küll.
Või kui esitajanime ei teagi, siis laulusõnad tulevad kindlasti ette. Astra
esimene kõva klubihitt oli „Aino“,
n-ö laenulugu originaalpealkirjaga
„Stranger In My Life“, lava jagas
naine toona tuntud diskori Kalle
Kukega ja hiljem ülipopulaarseks
saanud tantsubändiga Caater, mille
menulauluks sai ,,Taas lennata ma
saan...“. Kate’i esimeseks hittlooks
sai „Perpetuum mobile“, mille refrääni sõnu „Kell paugub ja kaigub
kong, tik-tik-a-tak liigub rong“
lugedes hakkab usutavasti paljude
peas kohe ka õige viisijupp kummitama. Selle looga käis naine ka
1997. aastal eurolaulu konkursil ja
tema esimene enda sõnadele kirjutatud lugu „Öö on käes“ püsis üpris
ootamatult seitse nädalat jutti toonase tuntud muusikasaate „Seitse
vaprat“ esikohal.
Erinevad, aga nii kooskõlavad
Muusika koha pealt on Astra ja
Katrin erinevates dimensioonides.
Astra lood on lihtsamad – need
laotavad lahti õrnad armumiselood,
kus ei taheta teisi ja igatsetakse ainult üht. Ka Katrini lauludes leiab
igatsust, aga see on kuidagi teises
mõõtkavas – mitmekihilisem ja
abstraktsem. Kui Astra on lava peal,
siis hakkavad puusad vastuvaidlematult tantsukeerde võtma, kui
Katrin on laval, siis on puusad paigal, aga kuulajate silmades võivad
väga vabalt olla pisarad.
Koos intervjueeritavatena diivanil istudeski näivad nad erinevad.
Kui Astra tundub pigem sedasorti
naine, kes eneseteadlikult sellesama diskosaali uksest sisse astub ja
sekundiga ennast kehtestab, siis
Katrin on see häbelik tüdruk, kes
ootab ballisaali seina ääres, et teda
tantsule kutsutaks ja on siis ise sisimas hämmeldunud, kui järjekorral
tema ees ei paista lõppu tulevat.
Sellest hoolimata näeb silm eksimatult, et mingi veider sünergia ja
kooskõlamine on nende vahel. Nad
võtavad sujuvalt üle üksteiselt jutujärje ja kui Astra alustab meenutust:
„Kats, kas sa mäletad...?“, siis Katrin mäletab joonelt, mis täpsemalt
juhtus ja lõpetab teise alustatud
teema. Kui üks teeb kõneldu iseloomustamiseks õhus kätega ringe,
siis hetk hiljem vuhiseb teise ranne
sama plastiliselt õhus. Kuigi tänasel päeval nad väga tihti ei kohtu,

viimase paari aasta jooksul on vist
vaid korra üheskoos kohalikku Tipo
puhvetisse kohvile jõutud, ühendab
neid aastatetagune Otsa kooli aeg.
Tutvumine Otsa koolis
Muusikaline taust oli muidugi mõlemal enne juba olemas. Astra õppis
Pärnu muusikakoolis klaveri erialal
ja esines lakkamatult koolipidudel.
Sporti tegi ka kõvasti, oli rajooni tugevamaid tegijaid kergejõustikus ja
tahtis kehalise kasvatuse õpetajaks
saada. Paraku jäi pedas kehakultuuri erialal siiski ukse taha ja viis
paberid hoops Tallinna PedagoogiAstra üheksakümnendate lõpus koos Kalle Kuke ja tantsutüdrukutega
ka kooli, et lasteaialastele muusika
õpetamist õppida. Aga lavaigatsus
jäi plikapõlvest külge ja nii leidis
Astra end paari aasta pärast ikkagi
Otsa kooli estraadilaulu katsetelt.
Katrin laulis salaja kodus ja käis
Keila muusikakoolis. Kah klaverit
mängimas. Tõsi, tema viskas aastase
pausi sisse, pubekana tundus lõputu
klaveri harjutamine maailma kõige
mõttetum tegevus, aga juba aasta pärast kraapis uuesti klassiukse
taga. Sai aru, et tegelikult igatseb,
aga selle jaoks oli vaja korra eemal
olla. Katrin käis noore, 16-aastase
plikakesena ka „Kahes taktis“ võistlemas. Ütleb, et see oli õudseim
Katrin (Kate) üheksakümnendate
Astra laulmas duetti oma õpilasekogemus – saate eetrisse mineku
lõpus
ga Veskitammi lasteaia sünnipäeval
päeval oli tunne, et lõikaks
kõik kortermaja antennid
sõnad peale, hiljem hakkas Katrin
läbi, et keegi ei näeks ega
oma salme ise viisistama ka. Ega ta
kuuleks. Ekraanilt paistva
ise siiamaani õieti ei usu, et ta laule
lauljahakatise näost kuvateha oskaks, aga teeb ikkagi. Selle
juures on ta täheldanud omapärast
nud vastu ainult hirm ja
tendentsi, et tema kirjutatud lauluhäälevärin. Nii ei tulnud
peale keskkooli lõpetamist
sõnad kipuvad elustuma ja lauldud
pähegi kuskile lavale end
mõtted-teod saavad tema elu reaalsehkendada. Katrin läks
suseks.
hoopis mehele, sai tütre ja
Katrin (Kate) Nõlvaku lasteaias punase parunautis rahulikku väikelinna
Lavapausist uue tulemiseni
elu. Ja siis nägi ühel hetkel kaga klouni mängimas
Astral tekkis lavablokk 90ndate lõOtsa kooli sisseastumiskuulutust ja vorminud nende visuaali.
pus, ka Katrin võttis aja maha peale
hoolimata sellest, et ta olid lubanud
Astra koos Kalle Kukega tuuri- poja sündi 2000ndate keskel, nokitmitte kunagi ühtegi haridusasutus- tas ringi mööda Eestimaa kultuuri- ses küll tasakesi lugude kallal edasi,
se oma jalga enam tõsta, alustas te- majasid ja vasttekkinud ööklubisid. aga püüne peale väga ei kippunud.
Sai nalja – nii nagu näiteks tol kor- Mõlemad kirjeldavad seda tundemagi seal estraadilauluõpinguid.
ral, kui Türi kultuurimajas Astrale na, et kogu see sahmimine kodust
otse laval elus kukk pihku pisteti väljas tekitas tunde, et päris elu jääb
Algus üheksakümnendatel
Need aastad paigutusid tormilis- ja ta sellega midagi peale hakata ei kuidagi vahele. Ei saanud enam
tesse üheksakümnendate algusesse. osanud. Ainus mõte oli, et kus see sõbranna pulma ega tädi juubelile,
Kohalik muusikaelu oli alles tite- Mustamäe korteris panna, hak- sest alati oli sel ajal vaja kusagil esikingades, kõike tehti põlve otsas ja kab ju hommikul kirema. Aga oli nemas olla. Nädalavahetused kõik
omaenese tarkusest. Kogemusi pol- ka ekstreemsusi, valitses jõmmide kinni, kodused kerivad end õhtunud ju veel võtta. Ka ei olnud vast- ja maffia ajastu ja nii mõnigi kord ti mõnusalt teleka ette, aga lauljat
ses Eesti Vabariigis nii palju noori saadeti viskiklaas lavaolijate suunas ootab ees täis töö-öö. Esinemisi
lauljaid kui täna. Need, kes olid, lendu – ei meeldinud siis laul või oli meeletult ja paratamatult tekkis
teadsid üksteist otse või tuttavate laulja. Samal ajal oli Astral muusi- ühel hetkel väsimus.
Tänaseks on nad mõlemad siiski
kaudu ning nii sattus Astra Kalle kalises mõttes ka veel teine pool,
Kukega koostööd tegema ja Katrin üsna samal perioodil hakkas ta laul- laval tagasi. Astra käib ikka diskot
Peeter Kaljuste käe alla. Nii Katrin ma ka Horre Zeigeri BigBandis ja tegemas, näiteks jõulupühade aegu
oli Paide kohalikus lokaalis tema lukui Astra mäletavad, et siis lihtsalt sedagi rida ajab ta tänaseni.
mindi stuudiosse ja tehti, mis meelKatrini lavalauad olid aga hoo- gude taktis eriti meeleolukas õhtu.
dis. Ei võetud seda ülemäära tõsi- pis pubides ja tasapisi hakkas ta ka Katrinit ootavad uue aasta alguselt, ei surunud mänedžerid oma ise laule kirja panema. Alguses anti ses tutika plaadi esitluskontserdid.
lauljatele ei valmis laulu pihku ega viisid kätte, et tehku naine sobivad Astra astub üles ka brassbändis

,,Igihaljas seitse“, millega on käidud
ka mitmel korral laulmas Brüsselis
NATO peakontoris teenivate eestlaste kutsel. Ka Katrinit leiab pigem
väiksematelt privaatsetelt pidudeltbankettidelt kui suurtelt suvetuurilavadelt. Keskealine naine laulab
vaikselt oma mõtteid, iseloomustab
Katrin oma loomingut täna ☺.
Kuigi mitte aktiivselt Eesti muusikaskeene esireas lauldes on nii
Katrin kui Astra olukorraga rahul,
sest paar-kolm esinemist kuus vaigistab selle lavale igatsuse, mis sealt
korra läbi käinutel ikka sisemusse
pitsitama jääb, aga ei raputa-pöörita
samas selle n-ö päriselu reegleid pea
peale.
Laulmine on hobi, õpetajaamet
päris töö
Ühes asjas on Katrin ja Astra veel
väga sarnased – hoolimata oma
20-aastasest lauljakarjäärist kinnitavad nad ühest suust, et ennekõike on nende roll elus anda lasteia
mudilastele edasi muusikamaailma
võlusid ja esmaseid oskusi. Ja ühe
tunni läbiviimine olla sama intensiivne kui mistahes kontsert. Tuleb
ju põnnide tähelepanu ja huvi üleval hoida, kuulata, õpetada, ise ette
ja kaasa laulda. Ja kui võiks mõelda,
et üks laulmine puha, siis tegelikult
on naiste hinnangul lastega laulmine hoopis teine teema kui lava peal.
Häält kasutatakse hoopis teistel
positsioonidel ja kõrgustel. Astrale
olla suisa öeldud, et kui tahad häält
lava jaoks hoida, jäta need lapsed.
Aga Astra ei kavatse siiski jätta ja ka
Katrin on oma tööd tehes õnnelik.
Kui seda tüütut Statoili-Hortese tagasipöörete vahel sahmimist ei oleks,
et Nõlvaku poole tööle jõuda☺.
Ja kui kumbki neist nii suur staar
ei ole, et kaubanduskeskuses autogrammi iga päev palutaks või tänaval neid nähes kihistamiseks läheks,
siis omajagu nalja saab selles kontekstis just nimelt oma endiste ja
praeguste õpilastega. Et tuleb suur
mees, peajagu pikem ja müriseva
häälega ning küsib, kas sa ei mäleta
mind, sa olid ju mu lauluõpetaja lasteaias. Või kurdab mõni lapsevanem
naljaga pooleks, et neil on kodus
Youtube’i vahendusel lauluõpetaja
repertuaar igaõhtuseks meelelahutajaks.
Aga ühele lavale pole omaaegsed kursaõed ja praegused kolleegid siiski kunagi sattunud. Mõtteid
heietati juba Otsa koolis käies, et
võiks midagi koos teha, aga viimased paarkümmend aastat pole juhust tekkinud. Astra ja Katrin siiski
ei välista, et ühel hetkel saab näiteks
Laagri kultuurikeskuses tõesti ka
nende ühine kontsert välja kuulutatud.
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Jõulud läbi... Kas kingid kasutusse
või kummutisahtlisse kopitama?
Napilt peale jõulupühi võis teleekraanidel näha internetis tegutseva kauplemiskeskkonna reklaami, mis
kutsus üles oma kasutuks osutunud jõulukingid müüki panema. Facebookis liikus samuti peale pühi jõuludeks saadud, aga sobimatuks osutunud pintsaku või saapapaari pakkumisi. Mõnel inimesel on kodused kummutisahtlid täis ninni-nänni, mis aastate jooksul kuuse alt saadud, aga millega nagu väga ei
oska midagi peale hakata.
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etsembris avaldas uuringufirma Ferratum Group
oma jõulubaromeetri, milles nenditi, et uuringu andmetel
kavatsesid eestlased 2015. aastal jõuluostudele kulutada 73% rohkem kui
eelmisel aastal. Uuringust selgus,
et inimesed plaanivad keskmiselt
25,2% oma leibkonna sissetulekust
(ehk 501 eurot) kulutada pühade
ajal. Veel näitas uuring, et eestlaste lemmikkingitusteks 2015. aasta
jõuludel on raamatud (22,9%), alkohoolsed joogid (14,8%), meelelahutusürituste pääsmed ning muud pere
heaolu tõstvad kingid (10,6%).
Öeldakse, et parim kink on raamat. Kvaliteetne vein või viski on
ilmselt kapiriiulil ka teretulnud.
Kontserdile-teatrisse aeg-ajalt sattuda meeldib vast ka enamikule. Kui
uskuda uuringut, siis statistiliselt pidanuks jõulukinkide saamine olema
puhas rõõm. Koduvald pinnis paari
sauevallakat, milliseid emotsioone
tekitas neile viimane jõuluralli.
Laps puhkes kingitud raamatu
peale nutma
(Kätlin, 31) Minu poja lasteaiarühmas otsustati, et kõikidele tuleb
kinkida raamat. Mul ei ole midagi raamatute vastu, tütar näiteks
oleks selle üle väga rõõmustanud.
Pakkusin küll välja, et lepiks parem
kokku kindla summa, las iga lapsevanem valib, mida selle eest kinkida.
Kelle lapsi raamatud rõõmustavad,
saavad raamatu kinkida. See ei sobinud. Pakkusin siis, et äkki Lego,
lauamäng või raamat. Ei sobinud.
Raiuti, et peab olema raamat. Mitte
tuledega ja vilkuv, vaid tavaline juturaamat. Viieaastastele.
Jõulupeo õhtul kõik lapsed kilkasid rõõmust, kui jõuluvana sisse
astus ja elevus oli laes. Kuni kinkide
avamiseni. Minu poeg oli nii siiralt
pettunud, et puhkes nutma: „Raamat?! Ma ei tahtnud jõuluvanalt raamatut ju!“ Mul oli lapsest nii kahju.
Ma ju teadsin, et ta ei taha raamatut.
Ma tean, et mõned emad manavad mind maapõhja, et kuidas selline
üldse lapsi saab... Aga ma olen enda
peale nii kuri, et ma teiste vanemate
pahameele vältimiseks paki sisse ikka
raamatu ostsin, mitte Lego. Need
lapsed usuvad veel võibolla aastakaks jõuluvana, miks me ei võiks siis
neile need aastad teha võimalikult
vingeks ja rõõmsaks ning oma „olen-

nii-eeskujulik-vanem-mu-laps-rõõmustab-ka-raamatu-üle“ asja teistele
mitte peale suruda. Sõbranna soovitas hiljem, et ma pidanuks kinkima
Lego kataloogi, kus pliiatsiga ring
ümber joonistatud, mis teda kodus
kuuse all ootab. Järgmisel aastal teen
selle ära.
Ei taha nelja ripsmetušši, tahaks
lihtsalt koos ja soojas olla
(Aveli, 41) Ma ütlen ausalt – mulle
juba ammu ei meeldi jõulud. Ma
nii tahaks lihtsalt vanemate juurde minna, natuke süüa, kaminat
vaadata, hiljem diivanil aeleda, pea
nõjatumas isa õlale, enda süles oma
lapse juuksepahmakas, mida sasida –
lihtsalt olla soojas ja koos. Kinkide
jagamine sealjuures tundub mulle
alati nagu tiba piinlikkustki tekitav,
sest mine tea, kas see sinu kingitu
nüüd ikka sai õige asi ja kui harutad
paberikrõbina saatel lahti enda kingituse, leiad sealt parfüümi, mida sa
eales kasutama ei hakka, sest see pole
lihtsalt sinu maitse, siis tuleb sellest
hoolimata püüdlikku tänulikkust
etendada.
Me oleme aastate jooksul katsunud teha reegleid küll ja veel. Et pere
keskel teeme kinke näiteks ainult
lastele. Mingil hetkel oli selline versioon, et teeme lastele ja täiskasvanud võtavad loosi ning teevad üheainsa. No ei tööta. Lõpuks selgub
ikka, et kõik on teinud kõikidele ja
mina olen ainus veidrik, kes on asjadest valesti aru saanud. Mille tulemusena ma nüüd ikkagi allun sellele
jõuluprovokatsioonile ja torman uimasena mööda rahvast täis kaubanduskeskusi, olles enda peale vihane
ja samal ajal üsna umbes mingit kaupa kokku ahnitsedes.
Kusjuures ainuke asi, mille osas mul
kindlad suunised olid, mida suguvõsa lastele osta, olid Legod. Konkreetsed nimed ja isegi Lego tootekataloogist rebitud pildid anti kaasa.
Mõtlesin, et sellega saan ühes poes
kahe minutiga kolm kinki kätte. No
ei! Ilmselt olid need selle aasta popimad mudelid, sest neid ei olnud
enam ei esimeses, teises ega kolmandaski poes ja siis ma loobusin. Ostsin
pusled. Ma kardan, et need liigitusid
täiesti kasutute kinkide hulka.
Mu enda sahtel sai ka täiendust.
Juba aastate jooksul saanud ja seisma jäänud asjade juurde lisandus üks
heliplaat (praegu hirmus popp artist,
aga mulle üldse ei meeldi), parfüüm
(no selle ehk kannatab edasi kinkida), üks keraamiline kohvitass (täitsa
vales mõõdus) ja neli (!) ripsmetušši.

Otsese kasuta kink, mis
puudutas sügavalt
(Maia, 40) Ma pean ütlema, et sel
aastal oli vähe selliseid kingitusi,
mille kohta peaks mõtlema, mis ma
küll sellega peale hakkan. Ilmselt on
minu lähedased ka aru saanud, et
mulle tasub kinkida raamatuid, see
läheb peaaegu alati pihta. Näiteks
kõige huvitavam raamat sel aastal
oli preester Vello Salo elulugu. Aga
kõige rohkem puudutas mind hoopis sugulastelt saadud kaart, millel

ringi vaatama. Ma üldse armastan
teha läbimõeldud kinke, isegi nendel
jõuludel, kui abikaasaga kalendreid
kõrvutades selgus, et ainus aeg jõuluostudeks on 23. detsember, siis oli
mul enam-vähem valmis mõeldud,
mida osta, ei olnud huupi rapsimist.
Kusjuures rahvast oli vähemalt Kaubamajas päris palju, seega on teisigi,
kes jätavad kinkide ostmise viimasele minutile. Aga praktiline püüan
ma oma kingiostmistel ikka olla. No
näiteks, mida kinkida ämmale, kellel

FOTO: ERIK LEPIKSON
Aegade jooksul on ikka kuuse alt saadud selliseid veidraid asju, mis leiavad
koha koridori kummutisahtlis. Mõned kummalised küünlaalused, kipsist kolme
põrsaga külmikumagnet... Aga tendents tundub olevat siiski praktilisemate
kingituste suunas – soojad sokid, põnevad toiduasjad, küünlad, hea vein.

seisis, et nad on annetanud puuetega
lastele. See oli iseenesest juba nii ilusa disainiga kaart, et panin selle kööki aknalauale ja aeg-ajalt jään seda
vaatama. See on nii õige ja hea mõte.
Aga aegade jooksul on ikka kogunenud selliseid kummalisi asju ka,
mis leiavad koha koridori kummutisahtlis. Mõned veidrad küünlaalused, kipsist kolme põrsaga külmikumagnet....
Lapsed said palju Legosid, mille
üle mul on väga hea meel, aga neid
pisikesi klotse leiab nüüd üle majapidamise, kuni padjaalusteni välja ☺.
Mulle endale tegelikult hirmsasti
meeldib kinke teha. See jõuluaeg
mind küll väga stressi ei ajanud, hakkasin juba novembris selle pilguga

on kõik olemas? Hea küll, tal oleks
vaja korteriremonti, aga seda raha
mul ei ole. Aga ma tean, et ta armastab küünlaid, leidsingi siis ühe armsa
disainiga küünla, miks maksis 2 eurot. Ja talle nii kohutavalt ja täiesti
siiralt meeldis see.
Aga nüüd aasta alguses olen
mõelnud, et peaks edaspidi suguvõsaga kokku leppima, et teeme jõulude ajal ainult ühe paki lastele kuuse
alla ja siis jaanuaris teeme järeljõulud
rohkete kinkidega. Hinnavahed detsembri ja jaanuari vahel on ikka röögatud. No mõte on ju tore, aga eks
ta niisama mõtteks ilmselt jääb.
Ema jõulusöögid on parim kink
(Kadi, 34) Ma olen täiesti häiritud

sellest jõulukingi jamast. Igal aastal
kirjutan juba aegsasti perele, kuidas
me sel aastal jõulude ajal teeme, et
äkki sobiks nii, et igaüks võtab söögipoolist lauale ja kinke ei tee täiskasvanute vahel, ainult lastele. Kõik
vastavad, et jaa, oleme nõus. Ja siis
nädal enne jõululaupäeva selgub, et
ikka tehakse kinke. Aga et noh, selliseid sümboolseid.
No mis mõttes? Mul ei ole midagi varutud. Siis tulebki kolme päeva
jooksul kokku osta mingeid juhuslikke kingitusi – teepakk, meepurk,
mõni küünal. Tõsi, sel aastal hakkasin juba varem ringi vaatama. Kolisin
mõned kuud tagasi ja kappidest tuli
välja igasuguseid asju. Vanaemale leidsin koti, vennalapsele pusle.
Lihtsalt asjad, mis sattunud minu
koju, aga mitte kunagi kasutust leidnud kraam.
Meil on suguvõsas natuke jõukamat seltskonda, nemad teevad
selliseid 50-euroseid kingitusi ja see
tekitab minus eksta stressi, sest ma
tunnen, et peaksin neile ka kalleid
pakke tegema – ei piisa glögist ja
küünlast. Suhteliselt nõme.
See vägisi ostmine mulle ei meeldi, pigem armastan teha nii, et kui
kuskil reisidel käin, näen näiteks midagi, millel tundub olevat nagu mu
ema nimi peale kirjutatud, siis ostan selle juba ette ära. Teadlikult ja
konkreetselt. Ja kui mul on siis vaja
detsembris siiski jõulukinkide teemaga tegeleda, teen enne nimekirja
valmis, kellele mida. Sellist asja ei
ole, et käin kolm kaubanduskeskust
läbi, sada inimest seljas kügelemas, et
äkki leian midagi ilusat.
Õnneks ei tehta enam selliseid kasutuid pakke, no näiteks mõnd klaasist elevandikuju kapiriiulile enam ei
kingita. Või mida teha saunatarvete
komplektiga, kui mul pole saunagi.
Pigem on nüüd sellised praktilised
asjad – sain üsna mitu paari termosokke, huvitavaid toiduasju, hea veini üle on alati hea meel. Minu puhul
on lotopiletid alati kindel valik. Aga
kõige õnnelikum olin ma nendel
jõuludel kingiks saadud kuuseehete
üle. Mul ei ole aastaid kodus kuuske olnud, seega ei ole mul ka erilist
kollektsiooni ehteid. Sel aastal on
siiski minugi elutoas kuusk ja need
õe valitud ehted olid lihtsal nii-i-i
ilusad. Meil peres on täitsa okei ka
raha jõulude ajal kinkida. Sain erinevatest ümbrikutest kokku ligi 200
eurot ja selle eest lähen ostan, mida
mul vaja on.
Aga ma pean ütlema, et jõuluaja
kõige parem ja olulseim asi on ikka
ema tehtud jõulutoidulaud.
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HEATEGEVUS

LAS T E J O O GA T RE ENING U D
LAAGRIS, SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES, VESKITAMMI 8
LASTEJOOGA
• parandab füüsist ja painduvust
• suurendab enesekindlust ja aitab luua
positiivse mina-pildi
• suurendab emotsionaalset tugevust
• julgustab loomingulisust
• aitab tasakaalustada keha ja meelt
• avardab teadlikkust iseendast ja kaaslastest
• aitab paremini keskenduda
• avardab teadlikkust loodusest, loomadest ja keskkonnast
• julgustab koostööle ja koos tegutsemisele
• aitab suurendada laste sisemist jõudu
• õpetab lõdvestuma ja stressi maandama
• aitab leida ja hoida sisemist tasakaalu
• ei ole võistlev
• on väga lõbus :)

TREENINGU D TOIMUVA D
E SM A SP Ä E VI TI 18 . 00 - 18 . 30

Alustame 07.12
K Õ I K 3-7 AAS TAS E D LAPSE D ON ARMA STUSE G A OODATUD !
Lisainfo: gerli@joogapai.ee või telefonil 52 80 799

Gerli,Joogapai

Laagri lion’ite jõuluaegseid heategusid
Jõulukuu oli Laagri Lionsi klubil tegus kuu. Nagu igal aastal korraldasime ka
seekord kontserdi, mis toimus esimesel advendil 29. novembril Laagri koolis.
TARVO VAU
LC Laagri president

L

aulsid ja tantsisid meie valla koolide
lapsed ja külalisesinejaks oli Heino Seljamaa. Kontsert oli tasuta, aga lion’id
müüsid loteriipileteid. Iga loterii võitis ja
sellest tegevusest teenitud tuluga saime korraldada jõulupeo Saue valla puuetega lastele.
Advendikontserdil osalesid oma kohvikuga ka
Laagri Leod. Leod müüsid omavalmistatud
kondiitritooteid ja nende teenitud tulu läks
samuti heategevuseks. Leo-klubi aitas päkapikkudel osta kingid ühele suurperele, ikka
meie oma vallas. Vahetult enne jõule sai Salu
kool endale kõnnitrenažööri. Olime selleks
vahendeid kogunud samuti erinevatel üritustel heategevusloosi müües.
Jõulukuu on kindlasti aeg, kus paljud
inimesed panustavad rohkem heategevusse.

LC Laagri president Tarvo Vau andmas Salu kooli direktorile Helger Rannule üle kõnnitrenažööri

Suured tänud kõigile, kes on osalenud meie
ettevõtmistes ja tänu kellele oleme saanud
head teha.
Samas ei piirdu lion’id kindlasti jõuluaja-

SAUE VALLAVALITSUS MÜÜB
ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL
JÄRGMISED KINNISTUD:
1. Matso 2, Koppelmaa küla, Saue vald, Harju
maakond, kinnistu nr. 13221902, mis koosneb
kahest katastriüksusest: katastritunnusega
72704:003:0305, pindalaga 5,75 ha, sihtotstarbega
100% metsamaa ning 72704:003:0306, pindalaga
8,4 ha, sihtotstarbega 100% metsamaa.
Alghind 68 800 eurot.
2. Kanikapõllu, Alliku küla, Saue vald, Harju
maakond, kinnistu nr. 10417002, katastritunnusega
72701:002:1062, pindalaga 2,4 ha, sihtotstarbega
100% maatulundusmaa (haritav maa).
Alghind 4600 eurot.
Lähem info müüdavate kinnistute ja elektroonilise
enampakkumise kohta valla veebilehel
www.sauevald.ee (rubriik uudised ja teated)

ga. Meil on kavas uusi ettevõtmisi ja heategusid, suuremaid ja pisemaid. Olen kindel, et
saame ka edaspidi loota kõikidele vallaelanikele nende heategude elluviimisel.

Jäätmeveost vabastatud
peavad 20. jaanuariks
esitama kirjaliku kinnituse
Saue Vallavalitsus ootab jäätmevaldajatelt, kes on saanud jäätmeveost vabastuse, kirjalikke kinnitusi hiljemalt 20. jaanuariks. See hõlmab ka suvilaid,
kuhu on taotletud perioodilist vabastust talveperioodiks.
Vastavalt jäätmeseadusele § 69 lõikele 5 tuleb jäätmevaldajal, kes on
korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud, järgmise aasta
20. jaanuariks esitada kohaliku omavalitsuse üksusele kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole eelneva aasta kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud.
Kirjalikke kinnitusi saab saata nii e-posti teel (info@sauevald.ee) kui ka
tavaposti teel Saue Vallavalitsuse aadressile. Kirjaliku kinnituse vorm on leitav Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee > Keskkond > Avaldused ja
blanketid > Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
kirjalik kinnitus.
Vabastuse saanud jäätmevaldajad, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku
kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
ABC Supermarkets AS on eestimaine ettevõte, mille kaubamärgid on
Comarket, Solaris Toidupood ja Delice Toidupood. Peame tähtsaks oma
klientide soove, sõbralikku ja kiiret teenindust, kaubavaliku värskust ning
ajaga kaasaskäimist.

Tule tööle Laagri Comarketisse

KLIENDITEENINDAJAKS
Pakume Sulle tööalast väljaõpet, sõbralikke ja rõõmsameelseid
kolleege, toetavat juhti, graafikujärgset tööd ning palka 650€
(bruto) ja lisatasu teenimise võimalusi.
Kandideerimiseks täida ankeet meie kodulehel www.comarket.ee
või saada oma CV aadressile cv@comarket.ee

Lisainfo: 6 747 846, 53 317 402 (Triin)

Koduvald

NR 1
JAANUAR 2016

SAUE VALLALEHT

KULTUURIKALENDER JAANUARIS - VEEBRUARIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

20.01

Kuressaare Linnateatri etendus
„Ülevaataja“, osades Lauri Kink, Helene
Vannari ja Andres Raag.

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses.
Piletid 12 eur/10 eur (pensionärid,
õpilased). Piletid eelmüügis Piletimaailmas ja kultuurikeskuses.

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

29.01

KINO.KINO.KINO. m/f „Must alpinist“,
pilet 3/2 € (õpilane, pensionär)

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa külaselts,
MTÜ Kinobuss

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

30.01

Puhkpilliorkester „Saunamees“ 40 ,
kaastegev Raudtee kultuuriseltsi segakoor.
Tasuta

kell 16 Saue valla kultuurikeskuses

Raudtee Kultuuriselts,
Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

4.02

SÄRTS 2016. Tasuta!
NB! Peole tuleb tulla ise, kuid kõik
soovijad viiakse ühise bussiga peale pidu
oma kodukülla.

kell 18.30 Saue valla kultuurikeskuses

Kerttu Vetema

Bussisõidusoovist tuleb
teatada: sauevallanoored@
gmail.com

6.02

Saue valla beebipäev (kutsetega)

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla
kultuurikeskuses, Saue
Vallavalitsus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

HEA SAUE VALLA BEEBI
JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub
6.02.2016, kell 11 Saue valla
Kultuurikeskuses, Veskitammi 8,
Laagri Beebipäevale ootame beebisid,
kes on sündinud vahemikus 01.09 31.12.2015. Palume Teid registreeruda
kuni 2.02.2016, telefonil 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Beebipäeva kava:
11.00 Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste 		
jagamine
11.40 Beebipäeva tort ja tee
11.50 Pildistamine fotonurgas
Vestlusring kuni 13.00 ni

Roadservice OÜ on 2006. aastal loodud ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda
teedeehitusega seotud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning olla klientidele toeks
lahenduste pakkumisel. Meie põhitegevusaladeks on liikluskorraldus, haljastus
hüdrokülvi meetodil, geosünteetide müük ja pinnase tugevdamise lahendused ning
müraseinte ehitamine. Lisaks müüme mitmesuguseid materjale ning rendime välja
teedeehitusmasinaid.
Otsime oma meeskonda

LAOHOIDJAT
Töö kirjeldus:
•
kaupade lattu vastuvõtmine ja ladustamine
•
tellimuste komplekteerimine ja kauba väljastamine
•
laoplatsi korrashoid
•
saatelehtede vormistamine
•
muud jooksvad tegevused laos
Töö valdavalt värskes õhus.
Nõudmised kandidaadile:
•
korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus
•
kohusetundlikkus ja kiire õppimisvõime
•
eesti keele oskus
•
kiirus ja töötahe
•
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel
Kasuks tulevad:
•
teadmised liikluskorraldusvahenditest
•
hea füüsiline vorm
•
eelnev laotöö kogemus
•
vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
•
tõstukijuhi ja B-kategooria autojuhiloa olemasolu
Töö asukoht: Allika tee 16, Alliku küla, Saue vald
Avaldus ja CV saata hiljemalt 31.jaanuariks 2016 aadressile merje@roadservice.ee
Täiendav info telefonil: +372 53 316 298
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KAARDID
ENNUSTAVAD

Mälestame ootamatult lahkunud
Hüüru küla elanikku

Aivar Lalli
ja avaldame kaastunnet
perele ja lähedastele
Hüüru küla elanikud

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* 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

Tel 900 1727 • 24 h

Koduvald
Ostame:
* raieõigust

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

* metsakinnistuid

Teostame:
* raie ja kokkuveo teenust

Puhastame:
* võsast kraavide ja teede ääred
* võsastunud põllud ja heinamaad

ECCUA OÜ pakub tööd
hoolsale ja hea tervisega

Tel. 53 050 979
www.forestinvest.ee
info@forestinvest.ee

KOJAMEHELE,

KES HOIAB VÄLITERRITOORIUMI KORRAS:
SAUE LOOMAKLIINIK võtab
tööle LOOMAARSTI ABILISE.
Tööaeg 2-3 päeval nädalas kell
15.00 – 19.00. Töö sobib pensionärile,
kes on hea suhtleja nii inimeste kui
loomadega. Nõutav arvutioskus. Sobiv
kandidaat võib helistada numbril
5259744 info@sauekliinik.ee.

POTTSEPATÖÖD JA
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS.
Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 56903327

• SÕIDUAUTODE REMONT
JA HOOLDUS
• PAKIAUTODE REMONT JA
HOOLDUS
• KERE- JA VÄRVITÖÖD
SÕIDU- JA VEOAUTODELE
• REHVITÖÖD

MÜÜA KÜTTEPUUD lõhutud toores lehtpuu,
hind alates 28€; metsakuiv
okaspuu al 35€, tarne al 10 rm,
transport hinnas.
Tel: 50 24 895
info@pajakapuit.ee

territooriumi koristamine prügist,
lumekoristus, libeduse tõrje,
lehtede riisumine jne.
Töö sobib hästi lisatööks või
pensionärile, tööaeg kokkuleppel.
Huvi korral võta julgelt ühendust!
Tel. 53020304 / E-mail: info@eccua.ee
Angerja tee 40, Hüüru küla, Saue vald

TEOSTAN
KESKKÜTTEKATELDE
GAASIANALÜÜSI JA
SEADISTUST.

KÕIK POTTSEPATÖÖD -

MOB. 56 659 281 ÕHTUTI

IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

SOOVIN OSTA
GARAAŽI LAAGRIS
VÕI SELLE
LÄHIÜMBRUSES.
TEL 56214956

Pärnu mnt. 558a MAKSIMARKETI TAGA
E-R 9.00 – 18.00 L 10.00 – 15.00
P SULETUD
INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926 tel. 52 86 436
info@laagriauto.ee www.laagriauto.ee

PIIRDEAEDADE MÜÜK JA PAIGALDUS
• Võrkaiad
• Võrkpaneelaiad
• Varbaiad
• Puitaiad
• Piirdeaedade
erilahendused
• Moodulsoklid ja
lintvundamendid
• Väravad
• Väravate
automaatika

AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968
MTÜ EESTI POTTSEPAD

Laagri Apteek
Soovid oma tervist kontrollida?
Tule YA Laagri Apteeki!

Jalaveenidiagnostika
21.01.2016 kell 15.00-18.45
(diagnostikale kulub ca 15 minutit)

Vajalik eelregistreerimine telefoni teel või apteegis.
Pakume apteegis lisaks profesionaalsele
nõustamisele laia valikut:
- Ravimeid
- Toidulisandeid
- Tervisejalatseid- ja tallatugesid
- Liikumiseabivahendeid
- Inkotooteid
- Kompressiooniga sukatooteid
Terviseabi tooted on isikliku abivahendi kaardi
olemasolul soodustusega!

AIACENTRUM OÜ www.aiacentrum.ee
info@aiacentrum.ee tel. 52 58 076

YA Laagri Apteek
Avatud E-R 10.00-19.00
L-P 10.00-16.00

Veskitammi 10, Laagri; tel 639 1695; laagri@ya.ee

