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Koeramürgitamisjuhtum Laagris: pere on
pisarais, politsei alustas kriminaalmenetlust,
kahtlustatav naabrimees eitab süüd
Rotimürki sisse söönud pooleteistaastane leonberger Ona oli jõulude eel üsna mineku
peal. Oksendas ja roojas verd, toitu suu sisse ei võtnud, sisemised verejooksud tegid
looma elujõuetuks ning alles peale vereülekannet ja vastumürgi K-vitamiinide kuuri sai
koer lõpuks aegamisi jalule tagasi. Ona peremehed süüdistavad üleaia naabrimeest,
kelle kahtlane tegevus on saadud ka videolindile. Selle salvestuse ning mehe kodust
leitud rotimürgi põhjal esitati talle süüdistus loomapiinamises. Naabrimees ise näeb
seda kui mingit arusaamatut nõiajahti ja kinnitab, käsi südamel, et temal süüd ei ole.
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„K

as te teate, kuidas
mõjub rotimürk? See
imbub vaikselt organismi, mõjub aeglaselt ja piinarikkalt, veri muutub vedelaks ja tungib läbi veresoonte kehasse. Loom
surebki tavaliselt sisemistesse verejooksudesse. Ja valudesse. Mis inimene see on, kes niimoodi teeb?“
küsib Grete, kes puhkeb tragöödiast rääkides ikka veel pisaraisse,
kuigi Ona on juba silmnähtavalt
kosunud.
Ja pisaraid, ahastust, viha ja
abitust sai Grete ning tegelikult
kogu Meelespea 5 rahvas tunda
terve jõulukuu. Sest just 19-aastane perepoeg helistas 4. detsembril vanematele, kes olid parasjagu
naasmas Hiina reisilt ja ootasid
kojulendu Kopenhaageni lennu-

jaamas. „Poeg ütles, et Ona
käitub nii imelikult. Ei tule
kuudist välja, ei söö, poeg oli
nii mures, et ei mallanud äragi
oodata, et me paari tunni pärast koju jõuame,“ meenutab
Grete.
Kui Grete koos abikaasaga peale keskööd koju jõudis,
vaatas neile vastu täiesti löntis
olekuga koer, üks silm paistes
ja veripunane. Esimene käik
hommikul oli loomakliinikusse, kus ei osatud esiti midagi
arvata. Kirjutati ports tablette
ja silmatilku ja pandi südamele, et kui läheb hullemaks, siis
kohe kiirabisse. Ei osanud pererahvas midagi paha kahtlustada, oldi lihtsalt väga mures,
aga kui järgmisel hommikul
loom enam jalgu alla ei võtnudki ja oksendas verd, siis
kiirustati kiirabisse. Kõik viitab mürgistusele, konstanteeris kiirabiarst. „Mees oli mul

Nooruke Ona on tõu poolest leonberger, see koeratõug on aretatud inimeste
päästmiseks, neid kasutatakse vetelpäästes ja lumelaviinides kadunud inimeste
otsinguil, samuti lastehaiglas teraapiakoertena. Ülisõbraliku ja hooliva karakteriga Ona on peretütre Meribeli parim sõber

samal ajal kodus ja läks õue hoovi
koera väljaheiteid vaatama ja helistas, et öelgu ma kiiresti arstile,
et ongi mürk, rotimürk, kõik väljaheited olid paksult roosasid helbeid täis,“ räägib Grete.
Alustati küll kohe mürgitamisvastast ravi, aga Ona muutus üha
nõrgemaks, hingas vaevu juba läbi
hapnikumaski, lihtsalt lamas põrandal, verd voolas ja punaste vereliblede näit aina kahanes. „Arst
ütles, et on vaja vereülekanne
teha, õnneks olid Eesti Leonbergerite Tõuühingu kolme koera
peremehed kohe valmis doonoriks
tulema, aga palju lootust meile ei
antud. Arstid vist ise ka ei uskunud, et ta sellest välja tuleb. Et organism võib olla nii mürki täis, et
nakatab uue vere ka. See pidi ikka
hirmus kogus mürki olema,“ ei
suuda Grete inimeste julmust ära
imestada. Perele öeldi, et hoidku
nad kodus telefon sees, kurb kõne
võib iga hetk tulla. JÄTKUB LK2

le juhtumi puhul sama teema, sest
tema on oma krundil küll kahtlasi
võõraid jalajälgi näinud. Et äkki
olid suvalised pätid? Või sai naabrite koer hoopis mürgitatud roti
hambusse. Sest kui rott on mürki
söönud, siis ta kohe veel maha ei
sure, võib vabalt veel mingi aeg
ringi liikuda.
Ta kinnitab, et naabripere ei
tulnud temaga koera õnnetusest
rääkimagi, tema sai asjast teada
alles siis, kui loomakaitsja Valner
ukse taga koputas. Ta möönab, et
aastate jooksul on naabritega ikka
ütlemist olnud, aga näiteks siis, kui
üleadsetel oli vaja maamõõdistusi
teha, pöörduti küll tema poole ja

suheldi normaalselt. Tema ei näe
küll, et mingeid erilisi pingeid
oleks olnud. Ka teise üleaedsega,
kus samuti koer mürgistuse sai ja
kahjuks piinade lõpetamiseks ka
magama pandi, ütleb mees end
sõbralikes suhetes olevat. Et kust
nüüd selline arvamus, et tema see
paha inimene on?
Oma advokaadi kaudu on mees
esitanud ka vastuhagi, milles süüdistatakse teist poolt laimamises ja
ebaseaduslikus jälitustegevuses.
„Te võite käe südamele panna ja
öelda, et Teil süüd ei ole?“
„Ei ole“
*Kahtlustatava nime enne süüdi
mõistmist avalikustada ei tohi.

Paberavaldused
e-vormideks
Ei ole vahet, mis kell vallamaja avatakse või suletakse, erinevaid taotlusi ja
avaldusi saab menetlusse
läkitada ka kodudiivanilt
e-vormide kaudu.

LK 5

Koli maale! Aga
ainult siis, kui
mõistad, et maaelu
võlud tulevad
mugavuse arvelt
Maal elamisel on oma võlud: värske õhk, vaikus, kaunis loodus, tähed taevas on
palju heledamad kui linnas
ning tüütu naaber ei ole
kõrvalkorteris, vaid sageli
metsatuka taga. Samasbuss kesklinna ei välju iga
5 minuti järel, pimedal ajal
ei ole kõik põllud ja metsad
valgustatud ega viimne lumekübe koristatud.

LK 5

Kahtlustatav: minul süüd ei ole

N

aabrimees* on asjade
käigust üsna heitunud.
Ütleb, et teda on absoluutselt alusetult süüdistatud ja on
esitanud omakorda Meelespea 5
pere vastu hagi. Ta usub, et tegemist on nagu mingi nõiajahiga.
Tema on oma seletused politseile ülekuulamise käigus andnud
ja väidab kaljukindlalt, et temal
süüd ei ole. Et tema lihtsalt tegi
oma tavapäraseid tegevusi aias, üks
nendest on külmade tulekul rottide mürgitamine. Vanahärral on
seitse kohta aias, kuhu ta rotimürki puistab, üks neist on tõesti tema
kuuritaguse ja naabri aia kitsukeses
vahes. Seega leidub tema kuuris ka

loomulikult vastavat ainet. Politsei
on selle asitõendina kaasa võtnud,
nüüd tuleb laboris selgeks teha,
kas koera eluohtlikusse seisundisse
viinud ja tema majapidamisest leitud mürk on sama.
Ja kuna on pime aeg ja mees
kardab, et naabri koerad võivad
aiale hüpates teda ehmatada, siis
käibki ta õhtusel ajal taskulambiga
ringi ning võtab igaks juhuks leiba
kaasa, et sellega vajadusel loomad
maha rahustada.
Mees on kuulnud lugu, kuidas
Nõmmel olla ka üks koer mürgitatud, aga ilmsesti sel põhjusel, et
taheti looma vaigistada ja vargile
minna. Ta pakub, et äkki oli ka sel-

Nüüd ja kohe
kapsapea parki
ei kerki
Avalikule arutelule väljapandud ideele rajada
Laagrisse Jõekääru parki Saue valla identiteedi
sümbolina üleelusuuruse
kapsapea, reageeris ettepanekutega neli inimest,
tehes seda põhjalikult
ja põhjendatult. Elavam
diskussioon tekkis valla
Facebooki seinal. Oldi
poolt ja oldi vastu. Kõik
need arvamised võetakse
projektiga edasiminemisel
arvesse.
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Volikogus 29. detsembril
• Arutelupunkt – Ääsmäe Põhikooli pöördumine
• Saue valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine
• Saue valla finantsjuhtimise korra määruse muutmine
• Saue Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine
• Saue VV 15.12.2009 korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme küla Timuti kinnistu DP osaline kehtetuks tunnistamine Männituka kinnistu osas
• Saue VV 6.04.2010 korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru
küla Soo kinnistu DP kehtetuks tunnistamine
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras (Uus 23)
• Laagri alevikus asuva Põdrakanepi tänav L3 kinnistu tasu
eest Saue vallale omandamine
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Vee-ettevõtja kinnitamine Aila, Alliku ja Tuula külas
• Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise kord
• Keskkonnatoetuse maksmise tingimused ja kord
• Sotsiaaleluruumide nimistu muutmine

TEE OMA VALIK
„SAUE VALLA
AASTA TEGU 2016“
NOMINENTIDE HULGAST
• Saue linna ja Saue, Nissi ja Kernu val-

dade ühinemislepingu allkirjastamine

• Kergteede valmimine (Ääsmäe, Vae
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja Hoiu tänav, Laagri-Harku, Valingu,
Vanamõisa jne)
Uue Triibu-Liine lastehoiu avamine
Hüürus
Laagri Tennisekeskuse valmimine
Vanamõisa külaskulptuuri Kleiso
Mardi püstitamine
Kogukonnatelk Vanamõisa
suvelõpupeol
Kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja Karl Storzi
kontserni tehase avamine Laagris
Topi ristmiku 3 etapi valmimine
Koppelmaa küla jõuline sisenemine
valla kultuuriskeenele (jaanipäev,
teatrietendused)
Rahvusvaheline Geojaanipäev
Vanamõisas
Roosipeenrad kultuurikeskuse ümber,
kus viimased roosid õitsesid
oktoobrikuu lõpuni
Laagri kultuurikeskusest kostev
romantiline muusika
2016. aasta jaanituli Vanamõisas

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 21. veebruaril.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam.
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Koeramürgitamisjuhtum Laagris: pere on
pisarais, politsei alustas kriminaalmenetlust,
kahtlustatav naabrimees eitab süüd (algus lk 1)
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A

sjale ametlik käik
Kui mürgistus loomaarsti poolt
kinnitatud sai, helistati Eesti
Loomakaitse Liitu, kutsuti kohale politsei ning tehti ametlik avaldus. Kaasa anti
uurijatele rotimürgist läbiimbunud koerakaka ja maja valvekaamera salvestused,
millelt oma õuduseks leidis Grete ööpimeduses naabrimehe nende aia ääres
korduvalt sehkendamas.
Ja Gretel on põhjust skeptiline olla.
Nimelt on tal sellesama naabrimehega
juba varemgi intsidente olnud. Juba aasta tagasi oli juhus, kui leiti vanema koera
Loora seedetraktist läbi käinud lihatükk,
mis oli merekalapüügi konkse täis. Ka siis
tehti politseile avaldus, aga tookord midagi uurima ei hakatud, sest asitõendeid
polnud. „Siis soovitatigi meile politseist
igaks juhuks üles panna kaamerad, et
edaspidi sarnastele asjadele jälile saada,“
tänab naine taevast, et kaamerad ka ostetud said.
Aga veel aastaid varem oli sama naabrimees tulistanud Grete abikaasat, õnneks kuulid ei tabanud. „Selle eest sai ta
juba kriminaalkaristuse. Ja kui te küsite,
miks ma ei läinud praegu ise naabrimehega midagi selgeks rääkima enne politsei kutsumist, siis ausalt – ma ei julge.
Ma ei tea kunagi, kui ettearvamatult see
inimene käituda võib,“ väristab Grete
heitunult õlgu.
Grete tehtud avalduse alusel alustas
politsei ka uurimist. „Saue vallas Laagri alevikus Meelespea tänaval toimunud
juhtumi osas alustati 8. detsembril kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma
kohtlemist. Menetluses on esitatud kuriteokahtlustus ühele mehele,“ kinnitatakse ka politseist. Looma julma kohtlemise
eest süüdimõistmisel võib karistuseks
määrata rahatrahvi või kuni ühe aasta
pikkuse vangistuse.
Kui kaua menetlus aega võiks võtta,

Räsitud Ona sondide ja voolikute külge
aheldatuna

Uus salapärase päritoluga roosa rotimürgipakike Meelespea 5 koduhoovis

ei oska Grete prognoosida. Ta teab, et
naabrimehe elamisest leitigi rotimürki
ja nüüd on tõendid laborisse saadetud.
„Iga kriminaalmenetlus on erinev. Seetõttu on ka menetluse kestuse prognoosimine keeruline ning sõltub konkreetse
juhtumi keerukusest,“ selgitatakse ka
politseist.

käitub aralt ja pelgab võõraid. „Muidugi
on laps šokis, Ona on ju tema parim sõber. Ja Ona on näitusekoer, kes saavutas
just Eesti juuniorklassi tšempioni tiitli,
ma ei teagi, kas saab temaga enam edasi
töötada,“ on naine õnnetu.
Ravikulud on kokku läinud pealt kahe
ja poole tuhande euro ja ravi jätkub, sest
kuigi Ona on tänaseks ilusti kodus tagasi, selgitasid arstid, et tegelikult ei saa nad
prognoosida, kui tõsiseid kahjustusi on
looma neerud ja maks saanud. Nii näiteks on hakanud koer tuppa pissima, sest
neerud on lihtsalt nõrgad. Keegi ei tea,
kuidas tema siseorganid taastuvad.
Lisaks tuli välja, et vaid paar nädalat
enne Ona juhtumit oli samade haigustunnustega arstile viidud ka teiste naabrite koer. „Seal kahtlustas ka arst mürgitamist, aga olukord oli nii hull, et soovitati
loom piinade lõpetamiseks magama
panna. Nemad tegid ka nüüd avalduse
politseisse,“ on Gretel heameel.
„Ma tõesti loodan, et siin riigis kehtivad seadused ka sellistele inimestele.
Mina arvan, et tegu on vaimselt väärastunud inimesega, kes vajab tõsist ravi,
olgu see siis vanglas või raviasutuses. Ja
mul ei ole mingit kahtlustki hinges, et
see oli naabrimees. Sel korral on õnneks
süüdlane videol ja ei saa olla teisiti arusaamisi,“ Grete oma südames süüdlases
veendunud.

Elu hirmu all
Seni on aga Grete pere elu pea peale
pööratud. Naine alustab iga päeva sellega, et võtab hommikupimeduses taskulambi ja käib kõik aiaääred läbi. Alles seejärel julgeb koerad õue lasta, aga ka siis
piilub iga viie minuti pärast kardina tagant hoovi, sest mingi alateadlik hirm on
sees. Suured õuekoerad suletakse enda
kodust äraolekul majja, samuti ei julgeta
neid enam ööseks hoovi jätta. „Me leidsime isegi peale politsei käiku aia äärest
veel ühe rotimürgi käntsaka,“ on Grete
nördinud. Kutsuti uuesti politsei, tehti
uuesti avaldus.
„Mul on viieaastane väike tütar. Tema
jookseb ju samuti koduaias ringi ja kui
laps näeb selliseid roosasid helbeid ja
need ise suhu paneb...,“ ei taha Grete
fataalset mõtet isegi välja öelda. Endast
ta ei räägigi, aga nii pisitütre kui ka Ona
vaimse seisundi pärast on tal suur mure.
Kasvatajad rääkisid, et tüdruk hoiab lasteaias omaette ja tihub nutta ning Onagi

Loomakaitsja Heiki Valner: „Mul ei ole kahtluse varju ka selle osas, kes on süüdi.“

E

esti Loomakaitse liidu juhatuse
esimees Heiki Valner ütleb, et
loomade mürgitamisjuhtumeid
jõuab liiduni palju, ilmselt rohkem, kui
politseissegi, aga enamasti jääb asi tõendusmaterjali puudumise taha.
„Mullu 11 kuuga registreeriti poolsada looma julma kohtlemise juhtumit.
Üle-eelmisel aastal 44 ning veel aasta
enne seda 18. Pea pooled juhtumitest
toimuvad Tallinnas ja Harjumaal. Politsei ei saa mingil moel aktsepteerida, et
loomadele liiga tehakse. Kuid meil on
hea meel, et aasta-aastalt antakse aina
rohkem juhtumitest teada. Kui meieni
see info ei jõua, siis pole võimalik ka
süüdlasi karistada. Loomi tuleb kaitsta
ja nende eest hea seista. Politsei uurib
kõiki loomi puudutavaid süütegusid.
Nagu ükski inimene ei pea ka ükski
koduloom kannatama,“ lubab LääneHarju politseijaoskonna piirkonnavanem Mart Meriküll.

Aastatepikkuse kogemusega loomakaitsja Valner on teist meelt. Tema
hinnangul ei ole väärkoheldud loomad
politsei jaoks prioriteet ja ei saa seda
kunagi olema. Ta neab Eesti loomakaitseseaduse absurdsust (see eeldab, et
väärkoheldud looma kohta saab avalduse esitada ainult kahjukannataja, aga kui
piinajaks on omanik, olles samal ajal ka
kahjukannataja, siis ei jõuagi enamus
juhtumeid menetlusse, kuna kõrvalseisja avaldus ei loe) ja asjaolu, et loomakaitse liidul endal ei ole mingeid õigusi.
„Ainukene meie võimalus on asjad avalikkuse ette tuua – avalik hukkamõist,“
põhjendab Valner, miks ta oma ligi nelja
tuhande jälgijaga Facebooki kontol ka
Ona loo avalikuks tegi ja kavatseb sel
edaspidigi pilku peal hoida.
„Ühed vastikumad jätised siin maamuna peal on loomavihkajad, kes pimeduse varjus teie koduaeda mürgi,
žiletiterade, lõhutud klaasi või naeltega

segatud lihapalle sokutavad, aga hommiku saabudes laialt naeratades terekäe
ulatavad. See Meelespea tänava loomapiinaja on samasugune – siira näoga
rääkis mulle sellest, kuidas tema loomi
armastab ja elus midagi sellist ei teeks,“
väljendab Valner oma vastikust.
Mees saab aru küll, et enne ei saa kedagi süüdi mõista, kui kohus ei ole otsust teinud, aga: „Selles loos on konkreetsed faktid – ümberkaudsed koerad
surevad või haigestuvad, mehe kodust
leitakse sama mürki, on olemas turvakaamera video ja mis kohus selle kohta
ütleb, mind ei huvita. Momendil mul ei
ole kahtlust ka, kes on süüdi. Inimesed
peavad teadma, milline piinaja elab nende naabruses. Ma olen ennegi avalikustanud ja teen seda ka edaspidi, et need
lood ja nimed saaksid kõigile teatavaks,
sest kogemus ütleb, et kel vähegi suurem rahakott, lahkub kohtust ausa mehena,“ on mees resoluutne.
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Esimesse klassi registreerimine
algab juba veebruaris

Saue valla laste elukohajärgsed koolid on Ääsmäe põhikool ja Pääsküla gümnaasium. Valla lapsi teenindab ka erakooli seaduse alusel tegutsev Laagri kool,
koostööd tehakse Saue gümnaasiumiga.
BIRGIT
TAMMJÕETULP
haridusnõunik

L

aagri kooli 2017. aasta sügisel esimesse klassi astujate
taotluste vastuvõtmine toimub 1.-17. veebruarini. Taotlus
esitatakse 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 järgmiste tingimuste alusel:
• laps on saanud enne algava kooliaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks,
• lapse elukoht (registreering rahvastikuregistris) õpilaskandidaadiks
võtmise taotluse esitamise hetkel
ja selle menetlemise perioodil kuni
kooli õpilaste nimekirjade teatavaks
tegemiseni on Saue vald ning
• lapse vähemalt ühe vanema elukoht (registreering rahvastikuregistris) on lapse esimesse klassi
minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald.
Ajakava
2. veebruaril kell 18 toimub lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.
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 1. klassi astuda soovivatele õpilaskandidaatidele.
Täpne aeg teatatakse lapsevanemale
e-kirjaga.
10. aprilliks teavitab kool koo-

Uued riigi
toetused ja
hüvitised
2017. aastal
Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse
Perekond, kus kasvab kolm kuni
kuus last, saab lisaks olemasolevale
lapsetoetusele (esimese kahe lapse
eest 50 eurot ja iga järgneva eest
100 eurot) veel 300 eurot kuus.
Kui peres on seitse või enam last,
annab riik juurde 400 eurot kuus.
Toetus jõustub alates 1. juulist
2017.
Ühe vanemaga pered saavad
tuge elatisabifondist
Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro
ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis,
kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt
100-eurose elatisabi, mis nõutakse
sisse elatisabi võlglaselt. (http://
sm.ee/et/elatisabi)

livalmiduse 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.
Juhul kui Laagri kooli esimesse
klassi soovijaid on rohkem kui
kohti, 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 põhjapiirkonnas (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 2017. 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 20 kohta, mis jagatakse vastavalt
elukoha lähedusele ja õdede-vendade juba koolis õppimise kriteeriumile vanemate esitatud sooviavalduste
alusel. Vastav vabas vormis avaldus
tuleb saata valla haridusnõunikule
aadressil birgit@sauevald.ee.
Ääsmäe põhikool
Ääsmäe kool võtab avaldusi vastu
jooksvalt, aga viimane tähtaeg on
31. mai.
Kooli astumiseks tuleb esitada:
• avaldus (blankett leitav kooli kodulehelt),
• kooli astuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või –tõend),
• vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik digiallkirjastatud avalduse esitamise korral),

• 2 fotot mõõdus 3 cm 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 1. klassi saab esitada
avalduse kooli kantseleis alates 1.
märtsist tööpäeviti kell 9-15. Dokumente võib saata ka e-posti aadressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee.
Vanem ei pea avaldusele lisama enda
isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.
Kooli astumiseks tuleb esitada:
• avaldus (blankett saadaval kooli
kodulehel),
• lapse sünnitunnistuse koopia,
• vanema isikut tõendava dokumendi koopia,
• koolivalmiduskaart.
Lisainfo:
www. paaskyla.tln.edu.ee

Uus töötaja - avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski

O

len pärit Hiiumaalt, kooli
minnes kolisime mandrile ning alustasin õpinguid
Tallinna kesklinnas. Edasi kolisime
perega naabervalda ning jätkasin
kooliteed Tabasalu ühisgümnaasiumis. Peale gümnaasiumi astusin
Tallinna Tehnikaülikooli, kus hetkel
kirjutan lõputööd inseneriteaduskonnas maastikuarhitektuuri erialal.
Töö ja lõputöö kõrval leian aega
tegeleda spordiga. Lemmikalaks

on tennis, millega olen tegelenud
7. eluaastast ning tihti võib mind leida jõusaalis hantleid tõstmas. Kuna
sport ja võistlused on väga hingelähedased, kuulun ka Tallinna rattamaratoni ja Tallinna suusamaratoni
korraldustiimi.
Avaliku ruumi spetsialist tegeleb
kõige sellega, mis asub väljaspool
hooneid ehk ruum, mida inimesed
tarbivad igapäevaselt tööle-koolipoodi minnes, olgu selleks halja-

salad, pargid, mänguväljakud või
veekogud. Väliruum on väga suur
inimese elu mõjutaja ja loodan, et
suudan oma teadmiste ja ideedega
muuta Saue valla elukeskkonda mõnusamaks ning atraktiivsemaks nii
sauevallakale kui ka valda külastavale inimesele.
Anete Tammeveski
anete.tammeveski@sauevald.ee
654 1125

Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas saama 115 eurot
toetust
Alates 2017. aastast hakatakse
üksinda elavatele pensionäridele
maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga
aasta oktoobrikuus üksi elavatele
vanaduspensioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension
on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension (470 eurot) (http://
sm.ee/et/uudised/uksi-elavatelepensionaridele-hakatakse-jargmisest-aastast-maksma-toetust)
Suvel käivitub täiskasvanute
hammaste parandamise programm
1. juulist 2017 saavad täiskasvanud
ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu
rahalist hüvitist saavate inimeste
(vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased,
rasedad, alla üheaastaste laste
emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist
suurendatakse 85 euroni aastas.
Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta
peale. (https://www.haigekassa.
ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/hambaravihuvitis/hambaravihuvitis-alates-01072017)
Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõimalused
Riik toetab enam kui 7000 raske
ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava
puudega lapsel võimalik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni
asemel 270 tundi aastas. http://
sm.ee/et/uudised/riik-soovibsuurendada-raske-ja-sugava-puudega-laste-lapsehoiuteenuse-kattesaadavust
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
TEATED DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016
otsusega nr 91 osaliselt kehtetuks Saue
Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme
küla Timuti kinnistu detailplaneeringu
Männituka (72704:002:0584) kinnistu
osas. Detailplaneeringuga on olemasolev Timuti kinnistu (suurusega 10,1 ha)
maatulundusmaa sihtotstarve muudetud osaliselt elamu- ja tootmismaaks
ning jagatud neljaks kinnistuks, millest
kahe kinnistu maasihtotstarve on muudetud 100% elamumaaks (Männituka
kinnistu ja Timuti kinnistu). Kinnistutele
on määratud ehitusõigus üksikelamute
ja abihoonete rajamiseks. Männituka
kinnistu ühisomanikud esitasid Saue Vallavalitsusele projekteerimistingimuste
taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse
muuta Männituka kinnistul hoonestusala asukohta ja suurust rohkem kui 10%
ulatuses võrreldes detailplaneeringu
lahendusega. Abihoone ühe korruse

asemel soovitakse kuni kahe korruselist
abihoonet, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 6,5 m (kehtivas detailplaneeringus kuni 5,0 m) ning soovitakse
kahe abihoone asemel rajada kinnistule
kolme abihoonet. Ehitusseadustiku¹ §
27 lõike 4 punkti 2 kohaselt on võimalik
muuta hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendada, vähendada, keerata või nihutada, kuid mitte
rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest ja punkti 3 kohaselt
on võimalik kõrgust muuta, kuid mitte
rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest ning punkti 4 kohaselt
on võimalik täpsustada arhitektuurilisi
tingimusi. Soovitud hoonestusala suurendamine ületab seadusega lubatud
10% määra. Soovitud abihoone kõrguse
suurendamine ületab seadusega lubatud 10% määra. Projekteerimistingimustega ei saa muuta lubatud hoonete arvu.
Enne projekteerimistingimuste väljasta-

mist tuleb tunnistada detailplaneering
Männituka kinnistu osas kehtetuks. “Planeerimisseaduse“ § 140 lõike 1 punkti 2
kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada,
kui planeeringu koostamise korraldaja
või planeeritava kinnistu omanik soovib
planeeringu elluviimisest loobuda. Käesoleval juhul soovib kinnistu omanik planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul
osaliselt loobuda.

projekteerimistingimuste
väljastamist
tuleb tunnistada Soo kinnistu detailplaneering kehtetuks.

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016
otsusega nr 92 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 6.04. 2010. aasta korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru küla Soo
kinnistu detailplaneeringu. Soo kinnistu (72701:002:1535, suurusega 2,0 ha,
elamumaa 100%) paikneb Hüüru külas
ning piirneb Veski teega. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu
hajaasustusalal, millele ei ole määratud
juhtotstarvet. Planeeringu koostamise

eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine elamumaaks 100% ning on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe
abihoone rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m², maksimaalne
hoonestusala suurus 1834 m². Planeeringuga on määratud ära hoonetusala
asukoht. Kinnistul on uus omanik ning
ta ei soovi planeeringut kehtestatud kujul ellu viia. Soo kinnistu omanik soovib
saada kinnistule uut ehitusõigust projekteerimistingimuste alusel, mille kohaselt
soovib muuta Soo kinnistul hoonestusala asukohta ja suurust rohkem kui 10%
ulatuses võrreldes detailplaneeringu
lahendusega, suurendada abihoonete
arvu (planeeringuga lubatud kuni üks
abihoone) ning nihutada planeeringuga ette nähtud hoonestusala. Soovitud
hoonestusala suurendamine ja nihutamine ületab seadusega lubatud 10%
määra. Projekteerimistingimustega ei
saa muuta lubatud hoonete arvu. Enne

Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.normann@sauevald.ee. Arvamused esitada
hiljemalt 19.01.2017 Saue Vallavalitsusse
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik;
info@sauevald.ee)
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Hüüru
külas, Jõeääre tee 14 (katastritunnus
72701:001:0822; 2830 m² elamumaa)

kinnistul lähtudes Jõeääre tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (Plesart
Stuudio OÜ töö nr 04DP-2009) lisades
kinnistule päikesepaneelide ja tuulegeneraatori paigaldamise võimalused.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas,
Uus-Klaokse tn 12 (72701:002:1735;
5459 m² elamumaa) kinnistul lähtudes
Uus-Kloakse 12 kinnistu detailplaneeringust (OÜ Stuudio Beeta, töö nr 15S-

2008) lubades kinnistule biopuhasti paigaldamise võimaluse.
Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab võrkude- ja järelevalvespetsialistilt Arvo Brandmeistrilt
654 1148 arvo.brandmeister@sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt
19.01.2017 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@
sauevald.ee)

“Planeerimisseaduse“ § 140 lõike 1
punkti 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks
tunnistada, kui planeeringu koostamise
korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Käesoleval juhul soovib kinnistu
omanik planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul loobuda.
Saue valla territooriumil detsembris
2016 ei algatatud ega kehtestatud detailplaneeringud. Detailplaneeringute
korraldustega ning otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157 maili.metsaots@sauevald.ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu
projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Alliku külas, Käokeele tee 21/Metsavahi tee 8 (katastritunnus 72701:001:0404; 1 559 m²
elamumaa) kinnistul lähtudes Alliku küla
Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 ühisest detailplaneeringust (Stuudio Beeta
OÜ töö nr 05B-2002) suurendades lubatud ehitisealust pinda (maapealse osa
hoonealust pinda) kuni 10% ulatuses
võrreldes detailplaneeringu kohase la-

hendusega ehk määrates ehitusaluseks
pinnaks kuni 275 m².
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Kiia külas,
Karu (katastritunnus: 72701:002:1882;
10 135 m² elamumaa) kinnistul lähtudes
Kiia küla Ala-Ilvese kinnistu ja lähiaala
detailplaneeringust (OÜ Ecolux A.R töö
nr 20/01/09) asendades üksikelamu lubatud katusekalde 25-51˚ katusekaldega 19˚.

Oktoobris löödi kopp maasse, suveks on uus katlamaja valmis
Energiaettevõte Adven Eesti pani jõulukuul Laagrisse rajatavale kaugküttekatlamajale nurgakivi, käivitus- ja häälestamistöödeni loodetakse jõuda juba alanud
aasta aprillikuus. Kuuse põiktänavale ehitatav katlamaja peaks sauevallakale
tagama tulevikus odavama ja stabiilsema soojahinna.

KV

KODUVALD

S

annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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atlamaja ehituseks taotles
Adven kevadel keskkonnainvesteeringute
keskusest
(KIK) toetust. Positiivne otsus saadi
KIK-ist augustis ning tänu eelnevalt
tehtud ettevalmistustöödele alustati
3,8 MW biokütusel (puiduhakkel)
toimiva katlamaja ehitusega juba
oktoobris. „Jõuludeks saime valmis
hoone ja seadmete vundamendid ja
põrandad ning käib katlamaja seinte
ehitus. Katla ja teiste tehnoloogiliste seadmete paigaldus algab ajagraafiku kohaselt jaanuari teises pooles.
Siis läheb veel paar kuud kogu tehnoloogia paigaldamisele, ühendamisele ja häälestamisele. Katlamaja
käivitus- ja häälestustöödega soovime alustada aprillis,“ selgitab Laagri
katlamaja projektijuht Arbo Reino
Advenist.
Ehitustööd ei tohiks tema sõnul
Laagri elanike igapäevaelu oluliselt
mõjutada. Muidugi võib nii nagu
mistahes ehituse puhul esineda
kohati tavapärasest veidi suuremat
müra, ent loodetakse naabruses asuvate kortermajade elanike mõistvale
suhtumisele.
Hetkel toodab Adven Laagri piirkonna kaugkütteklientidele

Jäätmeveost
vabastatud
peavad
20. jaanuariks
esitama kirjaliku
kinnituse

Adven uue katlamaja nurgakivi panekul osales ka vallavanem Andres Laisk. Et biomassil töötav katlamaja Laagrisse
tuleks, pidas vallavalitsus rohkem kui aasta läbirääkimisi ning aitas korraldada sobiva maatükki ostmist

soojust maagaasist. Maagaas on aga
võrreldes biomassiga märksa muutlikuma hinnaga kütus, mistõttu aitab puiduhakkele üleminek tagada
soodsa soojuse hinna pika aja vältel.
„Arvestades asjaolu, et gaasi hind on
hakanud tõusma ja järgnevatel aastatel on valitsus plaaninud ka aktsiisi
tõusu, siis puiduhakke kasutuselevõtt aitab soojuse hinda stabiilsena
hoida,“ kinnitab Reino. Puiduhakke puhul väärib eraldi toonitamist,
et tegu on väga keskkonnasõbraliku
eestimaise kütusega.
Praegu Laagris kasutusel olevad
gaasikatlad jäävad toetama uusi kat-

laid kõige külmemal talveperioodil
ning tagavad soojusvarustuse ka
puiduhakkekatelde hoolduste ajal.
Piirkonna soojustarbijatel seoses
uue katlamaja valmimisega midagi
teha ei ole vaja, uue katlamaja valmimine ja tootmise sinna üleviimine toimub klientide jaoks märkamatult.
„Pärast uue katlamaja valmimist
plaanime kasutada taaskord KIK-i
toetust Laagri kaugküttetorustike
uuendamiseks. Kuigi tänase seisuga on ligi 50% Laagri kaugküttetorustikest ehitatud tänapäevastest
eelisoleeritud torudest ja soojusvõrk

on üle Eesti keskmiselt heas korras,
siis plaanime veelgi eelisoleeritud
soojusvõrgu osakaalu suurendada
ning soojakadusid vähendada,“ tutvustab Reino tulevikuplaane.
Soojusvõrkude uuendamise käigus on kavas rekonstrueerida nii
katlamaja ümbrusesse jäävat magistraaltorustikku kui ka harutorustikke Veskitammi ja Sae tänavatel ning
Redise ja Avamaa tänavate piirkonnas. Kõigi soojusettevõtte tehtavate
investeeringute eesmärk on vähendada soojuskadu ja varustuskindlust
ning mis peamine – tagada Laagri
elanikele stabiilne soojuse hind.

aue vallavalitsus ootab kirjalikke kinnitusi jäätmevaldajatelt, kes on taotlenud ja saanud
jäätmeveost pikaajalise vabastuse
(s.t vabastuse periood rohkem kui
11 kuud). Kirjaliku kinnituse peab
jäätmevaldaja esitama hiljemalt 20.
jaanuariks 2017. aastaks.
Kirjaliku kinnituse esitamise
nõue tuleneb jäätmeseadusest. Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 5
tuleb jäätmevaldajal, kes on korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud, esitada kohaliku
omavalitsuse üksusele järgmise aasta 20. jaanuariks kirjalik kinnitus,
et kinnistul ei ole aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud
tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21.
jaanuarist arvates.
Kirjaliku kinnituse vormi saab
Saue valla kodulehelt keskkonna
valdkonna avalduste ja blankettide valikust. Vormi avamiseks tuleb
klõpsata „Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
kirjalik kinnitus“ valikule. Kirjalikke kinnitusi saab saata nii e-posti
teel aadressile info@sauevald.ee kui
ka tavaposti teel Saue vallavalitsuse
aadressile Veskitammi tn 4, Laagri
alevik, Saue vald.
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Koli maale! Aga ainult siis, kui mõistad,
et maaelu võlud tulevad mugavuse arvelt

Maal elamisel on oma võlud: värske õhk, vaikus, kaunis loodus, tähed taevas on palju heledamad kui
linnas ning tüütu naaber ei ole kõrvalkorteris, vaid sageli heinamaa või metsatuka taga. Samas tuleb
maal elades arvestada, et buss kesklinna ei välju iga 5 minuti järel, pimedal ajal ei ole kõik põllud ja
metsad valgustatud ega viimne lumekübe koristatud.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

Et lehelugeja saaks oma silmaga ülevaate, milline näeb välja normidele vastav talvetee, trükime
siinkohal ära ka Maanteeameti pildid erinevatele seisunditasemetele vastavatest teedest.

K

evadine päike särab sinitaevas! Elu on ilus ja tulevik
on helge! Just nii tunnevad
paljud talvise kaamose üle elanud
eesti inimesed kevadel. Kevad on
teadupärast lootuse ja unistuste aeg.
Tahaks näpud mulda torgata, teha
seda oma aias, eemal linnakärast.
Imelisest tulevikust vaimustunult
hakkab linnaelust tüdinu otsima
krunti või maja linnalähedases kaunis paigas.
Unistused, lubadused...
ja reaalsus
Pakkumiste rohkus võtab silme eest
kirjuks – maaklerite lubadused on
piiritud: imeline linnalähedus, rohelus, OMA KODU, ainult 5 minutit
autosõitu linnani! Osavate maaklerite lubaduste kõrval kahvatuvad ka
poliitikute poolt enne valimisi jagatavad lubadused.
Ehitamine käib tänapäeval kiirelt. Nõnda on kevadel unistatu
lõikuskuuks sageli teoks tehtud ja
niitude vahele või metsatukka on
kerkinud kena majake või on kellegi
teise vana uue kuue saanud. Samas
koos hilissuvega hakkavad pikemaks
minema ka ööd ja vargsi hiilib kohale sügis. Päikesepaiste asendub

Kõrgeim seisunditase. Kõrgeim
seisunditase on Saue vallas Pärnu
maanteel, Tallinna ringteel ning
Instituudi teel

Keskmine seisunditase. Sellisele
tasemele vastab näiteks Saue
linnast Hüüru viiv tee

vihmaga ning sageli saavad maa ja
taevas halluses kokku ning raske on
vahet teha, kas on parajasti öö või
hoopis päev. Ja kui ongi päev, saab
sellest kiirelt jälle must öö.
Reaalsus koputab uksele ning
tungib luba küsimata tuppa. Kuidas lapsed kooli saavad!? Koolibuss
alustab teekonda pea tunnike enne
koolipäeva algust!? Aia tagant mööduvast teest on saanud porimülgas
ja üldse valitseb kõikjal pilkane pimedus. Tagatipuks hakkab sadama
veel lund ja teed muutuvad libedaks.
Maakleri lubatud 5 minutit linnani
on muutunud 50 minutiks. Kraavi
libisevad nii autod kui bussid. Värskelt maalekolinu kannatus katkeb.
Miks pole teehooldus parimal
mõeldaval tasemel!? Miks Tallinnas
on tänavad lumest ja libedusest puh-

tad, aga minu üksiku majakese juures upub kõik hangedesse? Kodanik
haarab telefonitoru ning valab oma
täis saanud karika vallaametniku
kaela. Vallamajas töötavad inimesed
pole aga võlurid. Ei suuda nad talve
suveks muuta ega sügise pimedust
kõikjalt peletada.
Siinkohal ei lasku ma erinevatesse kommunaalteemadesse nagu
riietele roostekarva andev vesi, mis
nõuab kallist veepuhastussüsteemi
või muret interneti pärast, mis kiiruses võistleb teoga. Ka ununeb paljudel, kellele Tallinnas asuvad kruntide hinnad pöörased tunduvad, et
odavus tuleb millegi arvelt – sageli
on selleks eelpool mainitud teenuste
kaugus, transport, teehooldus ja linnas tundmatud kommunaalmured.
Nagu ütleb vanasõna – üheksa

Madalaim seisunditase. Just
selline seisunditase on iseloomulik
enamikule Saue vallas kulgevatele
riigimaanteedele. Näiteks võib siin
tuua Alliku-Püha ja Ääsmäe- Maidla
teed

korda mõõda, üks kord lõika. Eks
nii ole ka linnast maale kolimisega.
Maaelus on palju erilist ja rõõmu
pakkuvat, kuid läbi tuleks kaaluda
ka puudused – kas oma elu suudetakse korraldada nii, et ei sattuta
liigsesse stressi.
Libeduse ja lume tõrjet tehakse
vastavalt normidele
On oluline teada, et suur osa Saue
valda läbivatest tähtsamatest maanteededest on riigiteed (ööpäevas
liikleb alla 1000 sõiduki), siis on
nende seisunditasemeks määratud
„madal“. Seisunditase „madal“ tähendab seda, et lumetõrjet alustatakse 24 tundi pärast lumesaju
lõppu ja libeduse tõrjet tehakse

Inimeste teadlikkuse
tõstmiseks on
Maanteeamet
trükkinud brošüüri
„SÕIDA TALVEL
OHUTULT“ ja pannud
teavitava-instrueeriva info
üles ka oma kodulehele:
www.mnt.ee/et/tee/
teehoole/talvine-teehoole.
12 tundi pärast libeduse tekkimist. Teel oleva koheva lume paksus
ei tohi ületada 10 cm ja märja lume
paksus 5 cm. Auto peatumisteekond on madala seisunditasemega
teel 4 korda(!) pikem kui suvisel teel.
Väga oluliseks näitajaks on libeduse mõõtmisel haardetegur. Haardeteguri lubatav väärtus madala
seisunditasemega teel on 0,2, mis
tähendab, et inimesel on parajalt tegemist, et sellisel teel kahel jalal püsti püsida. See teadmine on enamiku
inimeste jaoks uudis. Auto muidugi
pikali ei kuku, sest temal on neli ratast, aga kraavi võib sattuda valede
sõiduvõtete tagajärjel küll.
Ka tee, mille seisunditasemeks
on määratud „keskmine“, ei tähenda, et sellel ei leiduks lume ja libeduse kübet. Lumetõrjet tehakse sellisel
teel 12 tunni möödudes pärast
lumesaju lõppu ja libedusetõrjet
8 tunni jooksul pärast libeduse
tekkimist.

E-TEENUSED

Paberavaldused e-vormideks

KASUTATAVAD E-VORMID

Ei ole vahet, mis kell vallamaja avatakse või suletakse, erinevaid taotlusi ja
avaldusi saab menetlusse läkitada ka kodudiivanilt e-vormide kaudu.
ŽAN KOTENJEV
e-teenuste
arendusjuht

E

estit iseloomustatakse kui
e-riiki ja eesmärgiks on 2020.
aastaks kogu ametlik asjaajamine paberivabaks muuta. Et avalikud teenused (selle ümmarguse sõna
taga ongi ju peamiselt erinevad teenused, mida riik või omavalitsus kodanikule pakub, alates sünnitoetusest
planeeringu menetlemiseni) oleksid
kättesaadavamad ja mugavamad.
Tänagi veel tuuakse suurem osa
taotlusi-avaldusi vallamajja paberi
peal, tulles ise füüsiliselt kohale, aga
e-vormide kasutamisel jääb ära vajadus vallamaja lahtioleku aegadega
arvestada. Klikk või paar valla kodulehel, digiallkiri alla ja korras. Ametnik saab minutiga teavituse laekunud
avaldusest ja inimesele saadetakse

e-posti aadressile kinnituskiri ning
vastutava ametniku kontakt. Avaldus
saadetakse dokumendihalduskeskkonda menetlemiseks. Kas pole lihtne?
Tänaseks päevaks on Saue valla
veebilehel uusi e-vorme 10 ja protsess
läheb edasi, kavas on kõikidele taotlustele teha e-vormi võimalus.
• E-vormi täitmiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida valla kodulehele

www.sauevald.ee,
veebilehel
paremal
üleval sinine „Logi
sisse“ nupukene.
• Iga e-vormi juures
on ka teenuse kirjeldus (kellele, mis
tingimustel, menetlemisaeg, seotud õigusaktid ja vastutava
ametniku kontakt).
• Valitud avalduse
vormi täitmisel on see
juba eeltäidetud taotleja andmetega
(nimi, telefon, e-posti aadress), kõik
e-vormid on seotud rahvastikuregistriga, kontrollides automaatselt registrist taotleja andmeid (näiteks, kas
taotleja on üldse Saue valla elanik).
• Et eeltäidetavad andmed oleks õiged, tuleks eesti.ee lehel Rahvastikuregistri andmed korrektseks ja ajakohaseks seada.
• Ülejäänud vormi lahtrid tuleb täit-

jal endal sisestada.
• Vajadusel juurde lisada nõutavad
dokumendid.
• Taotleja kinnitab avalduse oma digiallkirjaga (taotlejal peab olema töötav ID-kaart, ID-kaardi lugeja, sooitavalt ka viimane digiallkirjastamise
tarkvara arvutisse paigaldatud).
• Taotleja saab peale e-vormi teele
saatmist oma e-postkasti teate taotluse kättesaamisest ja talle saadetakse
ka tema taotlust menetleva ametniku
kontakt.
• Kinnituskirja kättesaamise hetkest
algab menetlusaeg, mis erinevate teenuste puhul on erinev (reeglina kuni
30 tööpäeva jooksul).
• Kellel pole arvuti kasutamise võimalust või ei soovi kasutada e-vormi
teenust, ei pea muretsema. Võimalus
vorm välja trükkida või vallamajast
paberblankett võtta jääb alles.
• E-vormid on kättesaadavad ka eesti.ee portaalis.

1. Raieloa taotlemine
2. Sünnitoetuse avaldus
3. Matusetoetuse avaldus
4. Sügava või raske puudega
õpilase kooli ja koolist koju
sõidu kompenseerimine
5. Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu
õiguse taotlemise kompenseerimine
6. Avaliku ürituse loa taotlus
7. Lapsele suunatud sotsiaaltoetuste ja teenuste avaldus
8. Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel
liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust
omandavale õpilasele
9. Täiskasvanutele suunatud sotsiaaltoetuste avaldus
(ravimitoetus, taastusravi- ja
rehabilitatsioonitoetus, viipekeele tõlketeenuse toetus,
invatranspordi toetus, ühekordne sotsiaaltoetus)
10. Lasteaia omaosaluse toetuse avaldus
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Koduvald

KULTUUR

Kuidas rahast saab kultuur

On heaks tavaks saanud avalikustada
aasta alguse Koduvalla lehes kultuuritoetuste saajad ja kuna määrus, mille
alusel toetusi jagatakse, on jäänud
samaks, siis on ka tabelit saatev tekst
suures osas sama, mis aasta tagasi.
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

T

abelis olevate numbrite
juurde 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.
Samuti see, et Laagris töötab Saue
valla kultuurikeskus ning koolides
käivad esinemas Eesti tippmuusikud. Siinses tabelis on kirjas vaid
külakeskuste tegevustoetused, ruumide ülalpidamiseks antavad toetused ja projektitoetused.
Kuna Saue valla rahakotis on
meie kõigi raha, siis jagatakse seda
kultuuriprojektide vahel 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 I, II või küla

TRIIBU & LIINE PÄEVAHOID SAUE
VALLAS (HARKU TEE 1) KUTSUB
19. JAANUARIL 2017 KELL
18.00-19.00 LOENGULE

LOOVUS- JA
KUNSTIPÕHISTE TEHNIKATE
PSÜHHOTERAAPILINE
RAKENDAMINE LASTE
ARENGU TOETAMISEKS
Loengu käigus tutvustab terapeut
Teele Hallmägi loovteraapiat, mille
sihtrühm on mudilased, eelkoolining kooliealised lapsed ja noored,
kes võivad enda emotsioone
loomingulise protsessi kaudu
paremini ja julgemalt väljendada
kui verbaalsel teel.
Loeng koosneb nii teoreetilisest kui
praktilisest osast.
Osalemistasu on 5€ ja kohtumise
ajaks on tagatud lapsehoid.
Palume loengule registreerida
18ndaks jaanuariks telefonil
+372 53 444 213 või kirjutades
info@triibuliine.ee

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 on 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.
Lisaks kultuuriprojektidele, mis
siin nimekirjas kajastatud, on eelarves ka raha ülevallaliste ürituste/ettevõtmiste korraldamiseks, nt Saue
valla laululapse konkurss, koolikontserdid, Kogukonnatelgi kulud
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, mille ülempiiriks on 1600
eurot projekti kohta.
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!

TAOTLEJA / PIIRKOND

PROJEKTI SISU

TOETUS
EELARVEST

MTÜ Hüüru Külaselts

HÜÜRU ja PÜHA
külaseltsi tegevustoetus 2017

38 016

MTÜ Hüüru Külaselts

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

1 650

MTÜ Hüüru Külaselts
MTÜ Hüüru Eakate Selts
Sügiskuld
MTÜ Hüüru Eakate Selts
Sügiskuld

koolivaheaja lastelaagrite projektitoetus
2 100
Eakate ühenduse tegevustoetus (huviringid, ekskursioonid, tähtpäevad
2 500
jms ürituste korraldamiseks)
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

2 500

MTÜ Hüüru R&C Klubi

vabatahtlike päästjate osalemine ennetus- ja päästetöödel

1 800

JÕGISOO
MTÜ Saue-Jõigsoo Haridusselts külaseltsi tegevustoetus 2017

16 858

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts haridusseltsi ruumide ülalpidamiskulud

6 080

KIIA
MTÜ Kiia Küla Noortekeskus

külaseltsi tegevustoetus 2017

MTÜ Koppelmaa küla selts

külaseltsi tegevustoetus 2017

960

MTÜ Koppelmaa küla selts

projektitoetus üritusele talendid koju "Ühendvalla talendikonkurss
2017"

1 600

1 300

KOPPELMAA

MAIDLA ja PÄRINURME
MTÜ Maidla Külaselts

külaseltsi tegevustoetus 2017

13 383

MTÜ Maidla Külaselts

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

2 250

MTÜ Tuula tutulus

külaseltsi tegevustoetus 2017

MTÜ Valingu ja Aila külaselts

külaseltsi tegevustoetus 2017

MTÜ Vanamõisa Küla

külaseltsi tegevustoetus 2017

36 108

MTÜ Vanamõisa Küla

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

2 455

MTÜ Vanamõisa Küla

Vanamõisa jõulumaa koos jõuluturuga

3 200

MTÜ Vanamõisa Küla

suusaradade ja uisuväljaku rajamise ja hooldamise toetus

800

MTÜ Vanamõisa Küla

Vanamõisa Vabaõhukeskus majandamiskulud ja 0,5 arvestuslikku
töökohta

14 243

TUULA ja PÄLLU
12 0174

VALINGU ja AILA
11 300

VANAMÕISA ja ALLIKU

ÄÄSMÄE ja TAGAMETSA
MTÜ Ääsmäe Külakogu

külaseltsi tegevustoetus 2017

31 039

MTÜ Ääsmäe Külakogu

ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

1 821

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA

tegevustoetus 2017 (noortekeskus, huviringid)

30 937

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA

suusaradade rajamise ja hoolduse toetus

800

MTÜ Ääsmäe Pensionäride
Ühendus Sügis
MTÜ Ääsmäe Pensionäride
Ühendus Sügis

Eakate ühenduse tegevustoetus (huviringid, ekskursioonid, tähtpäevad
2 500
jms ürituste korraldamiseks)
ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud

2 200

RAHVAKULTUUR:
MTÜ Segakoor Wannamoisa

juhendajate töötasude maksmiseks

Piret Kunts

Ääsmäe laste ja noorte tantsurühmade osalemine võimlemisrühmadena XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“ ja Tallinna võimlemispeol 3 200
(28.05.2017)

Seltsing Saue Valla
Mänguteater

juhendaja töötasu maksmiseks

3 200

1 460

LASTELAAGRID
MTÜ Kultuuri, haridurse ja
spordi selts

5-päevane noortelaager Augustritreff Vanamõisas

1 600

MTÜ Pere Heaks

Tänavakultuuri linnalaager

1 600

Jonel Põld

Saue valla laste suvelaager Endla talus Koppelmaal 25.06-30.06.2017

1 900

MTÜ Omakogu

vokaalkoolituse 4-päevane linnalaager

1 124

MTÜ Harju Jalgpallikool

SpringCup 2017, Suvekool 15 ja 16. Anda Saue valla lastele võimalus
osaleda nimetatud üritustel

3 200

MTÜ Laagri Kogukond

Laagri Robocity 2017

3 200

Kerttu Brandmeister

SÄRTS 2017 - Saue valla noorte tunnustusüritus.

2 340

Beebipäevale ootame beebisid,
kes on sündinud vahemikus
01.09 – 31.12.2016.

MTÜ Töösõppe Ühing

Töösõppe projekt 2017-2018. Õppekäikude korraldamine
ettevõtetesse, et toetada õpilaste matemaatika õppimist/õpetamist
ettevõtete osalusel

785

MTÜ ENS Pihlamari

ruumide ülalpidamisega seotus majanduskulud

2 000

Palume Teid registreeruda kuni
6.02.2017, telefonil 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ ENS Pihlamari

Saue valla Laagri piirkonna eakate vabaajategevuse korraldamine.

2 500

MTÜ Omakogu

Anne Adamsi juubelikontserdil tema Saue vallast pärit lauluõpilaste
esinemisega seotud kulud (ruumi rent, professionaalsete muusikute
töötasud proovideks lastega, helitehtnika rent)

900

suusaradade rajamiseks ja hoolduseks Laagris

800

HEA SAUE VALLA
BEEBI JA TEMA
VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV
toimub 11.02.2017,
kell 11 Saue valla
Kultuurikeskuses,
Veskitammi 8, Laagri.

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

MUUD PROJEKTID

Laagri Haridus- ja Spordikeskus

ÜLEVALLALISED MTÜ-de KORRALDATAVAD ÜRITUSED
MTÜ Valingu ja Aila Külaselts

jüriööjooks 2017

3 200

MTÜ Vanamõisa Küla

Saue valla rattaretk 2017

3 200

MTÜ Vanamõisa Küla

laste lahtised meistrivõistlused suusatamises

3 200

MTÜ RSK Kuuse

Sügisjooks 2017

800
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AVALIK RUUM

Nüüd ja kohe kapsapea parki ei kerki

Aasta lõpus pani vallavalitsus avalikule arutelule välja idee, et Laagrisse
Jõekääru parki võiks Saue valla identiteedi sümbolina rajada üleelusuuruse
kapsapea. Neli inimest võttis vaevaks ametlikus vormis reageerida, tehes
seda põhjalikult ja põhjendatult. Elavam diskussioon tekkis valla Facebooki
seinal. Oldi poolt ja oldi vastu. Kõik need arvamised võetakse projektiga
edasiminemisel arvesse.
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Sauevallakas
Facebookis
SAUE VALD
Saue vallale sobiva indentiteedi
otsingud on viinud ideeni kavandada Laagrisse Jõekääru parki
kapsapea skulptuur. Asukohana on silme ees
Jõekääru pargi mänguväljaku mäeots. Et piirkonna kuvandit luua kunsti kaasabil, on oluline,
et see kõnetaks ka kohalikke elanikke. Ole hea,
anna teada siinsamas all oma emotsioonidest
kapsapea kujundi ja tema asukoha suhtes.

VOLLI NUGIS

KV

Pildil näeb see kapsapea kangesti kaitseväe radari moodi välja ☺
Aga kui värv ikka kapsa värvi tuleb
ja lastele turnimiseks kohandada,
siis on mõte ok.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

õik arvamusavaldused esitatakse jaanuarikuisele volikogu kultuurikomisjoni koosolekule aruteluks ja seejärel
tuleb volikogul otsustada, milline suund
projektiga edasiminemiseks valitakse. „Ideel
on nii toetajaid kui ka kõhklejaid, lisaks on
diskussiooni käigus lauale pandud uusi mõtteid. Kujunenud olukorras tundub asjakohane
vähemalt kaaluda enne edasi minemist avaliku
ideekonkursi korraldamist. See eeldab muidugi korralikku lähteülesannet, selget eelarvelist
piirangut ja hindamise kriteeriume ning auhinnafondi, vastavaid formaalseid otsuseid,“
ütleb vallavanem Andres Laisk.
Kapsas ei kõneta
Olen elanud Saue vallas oma 46 aastat. Kui
seda aega meenutada, siis Kuuse tänava kodanikud olid tiba teistsugused ja ega see kapsateema täna eriti ei kõneta.
Miks mitte hoopis lõbus sea kuju meenutamaks sigala aegu, kui kutid sea seljas ratsa
sôitsid... Näiteks soniga koolipoiss sea seljas.
Või siis hoopis novaatorlik idee – Koveki
korstnasse söögikoht. See vaatamisväärsus kõnetaks ehk kõige enam. Pluss veel tooks mõne
sendi sissegi. Korstna läbimõõt peaks olema
suht lopsakas. Väliskülge lift ja sisse evakuatsioonitrepp. Ei peagi päris tippu „söögijaama“
tegema, piisab kui nõks üle 5-kordsete majade
oleks. Siis jaksab keerdtrepist alla ka kulgeda.
Kuulda oli, et ehitatakse uut funktsionaalsemat katlamaja, seega jääb see kaheksakümnendate betoontoru lihtsalt antenne hoidma.
Aga meeldivat diskussiooni ja julgemat lähenemist!
Tervitades J T
Kapsapea motiiv on väga tabav
Ma leian, et kapsapea motiiv on väga tabav iseloomustamaks Saue valla hingeelu, samas ka
puhast, maalähedast, tervislikku ja kodulähedast toitu. Alternatiivina torkasid pähe oranžikalt hõõguvad porgand-laternad, mis turritavad maa seest välja, umbes nii nagu vallamaja
ees need puust porgandid on. Aga ilmselt on
kapsapea siiski potentsiaalikam kandidaat.
Seetõttu laiendan seda mõtet veel natuke.
Asukoht võiks olla tõesti Jõekääru pargis
mäe otsas. Kultuurimaja juures kaoks ta puude
ja muude atraktsioonide keskele liiga ära ja ei
saaks väärilist tähelepanu. Aga Jõekäärus on
ümberringi piisavalt avarust, et esile tõusta.
Samas kui meil juba suuremast kapsakasvatusest juttu on, siis võiks neid olla Laagri/
valla peal ju veelgi, et saaks sõnadega mängides
öelda, et elame kapsamaal.
Ja ega teised ei pea olema siis nii suured
– Jõekääru pargis oleks Peakapsas ja mujale oleks pikitud n-ö kapsa pojad. Umbes nii,
nagu Helsingi linn on täis pikitud erinevas
suuruses hõbedasi kuulikesi.
Samas kapsal on ju väga palju sorte, mida
võiks paigutada igatühte vaid üks ja hoolikalt läbimõeldud kohta, mida millegi muuga
iseloomustada oleks raske. Võib ju öelda, et

SVEN SIHVER
Mida? Plekist kapsas??? Kas on
raha üle või? Andke lasteaiale või
koolile. Saavad kasvataja või õpetaja tööle võtta.

SAUE VALD

Kujunenud olukorras
tundub asjakohane
vähemalt kaaluda
enne edasi minemist
avaliku ideekonkursi
korraldamist

kohtume poe/kooli/vallamaja vms juures,
aga kohtade jaoks, millel nii tugevaid „märke“ küljes pole, tulevad appi erinevad kapsad
– kohtume brokoli/lillkapsa/rooskapsa vms
juures!
Teine variant on märgistada erinevate
kapsastega Laagri (ümbruse) ringteid. Neid
on siin juba päris palju, vaja oleks tõesti neid
võõrale teed juhatades kuidagi üheselt iseloomustada. See ärataks kindlasti külalise ja läbisõitja tähelepanu ning leiaks ehk äramärkimist
mujalgi, nagu Rakvere jõulukuusega viimastel
aastatel on.
Mina kujutan seda skulptuuri ette mitte
niivõrd ümmargusena, vaid pigem sellise rosetina, nagu kapsas lõikamata kujul päriselt maa
peal kasvab. Sellise kapsalehe all võivad tõesti
lapsed peitust mängida ja mööda lehte liugu
lasta. Pimedal ajal oleks võibolla päris efektne,
kui kapsalehtede vahele oleks peidetud mingid
valgusallikad.
Materjaliks võiks olla vask, siis oleks üsna
hooldusvaba ja mida aeg edasi, seda rohelisemaks kapsas oksüdeerub.
Tervitades, Mirel Püss
Niisama lambist ideede paugutamine
on vale
Ütlen kohe välja, et mind see kujund ei kõneta.
Kohe üldse mitte.
Esiteks – pea 25 aastat tagasi Laagrisse
kolinuna sain kohe aru, et Laagris on kaks
asumkonda: raudtee-poolse (mäe otsas oleva?)

asumkonna moodustasid enamjaolt toonase suure ehitusfirma EKE EMV töötajad või
nendega seotud inimesed, keskuse asumkonna peamiselt agrofirma töötajad. Ajad on küll
muutunud, aga Laagri pole enam kapsa- ja
kurgikasvatajate asum ning pole seda täielikult
kunagi ka olnud. Et nüüd valesti aru ei saadaks, siis olen kaugel mõttest, et kuvand peaks
olema kellu või müürihaamer...
Teiseks – needsamad vallalehes võrdluseks
toodud näited (ja ka see meeleolukas pilt istuvast kassist) ei päde. Sest need kannavad tõesti
endas LUGU, seda narratiivi, mille saab inimene ise kuju vaadates emotsionaalselt endale
luua. Just – need tekitavad emotsioone. Plekist
kapsas (ega ka kartulivakk, kaalikas, väntvõll
või mis iganes) seda ei tekita.
See, et kuskil keegi enda jaoks on sellise asja
püstitamiseks ENDA jaoks loo, põhjuse, välja
mõelnud, pole piisav, et see ka asjassepühendamatut inimest kõnetaks. Ja ei seosta Laagrisse
juhuslikult sattunud või läbi sõitev eestimaalane seda monstrumit ei Lutsu, meie Nunnu
ega lastesaamisega. See viimane on üldse vägagi kaheldav kujund, sest minu teadmiste järgi
leiti kapsast peamiselt vallaslapsi...
Kolmandaks – kuna töötan juba pea tosin
aastat copywriter’ina (maakeeli: ideekirjutajana) ühes Eesti juhtivas reklaamiagentuuris, on
selliste imago- ja kuvandiasjadega tegelemine
minu igapäevatöö. Ja tean vägagi hästi, milline
on valesti valitud, punnitatud, lihtsalt tegemise pärast tehtud kuvandi kahju. Kapsas (aga
ka kaalikas näiteks) on kuvandina argimõistes
väga kahtlane. Äkki tulevad tuttavad väljendid: kapsaks loetud, oli täielik kapsas, tuim
(loll) nagu juurikas jne?
Minul ei ole kahjuks hoobilt ühtegi usutavat
kuvandit või lugu välja pakkuda (sellega peaks
väga tõsiselt tegelema, niisama lambist ideede
paugutamine on vale), aga ma ei usu soovmõtlemisse: plekist keevitatud kubistlik monstrum
ei kõneta vähemalt mind Laagri elanikuna küll
kuidagi ja ma kardan, et ka võõrastele jääb see
ilma selgituseta vägagi hämaraks.
Nii et mõelgem veel. Koht on ju igati okei.
Lugupidamisega, Raivo Tihanov
Laagri elanik

Avaliku ruumi kujundamist ei saa
vaadata kui alternatiivi muudele
valdkondadele, millega tuleb tegeleda (ja kuhu investeerida), vaid
tegeleda tuleb erinevate valdkondadega nii või
teisiti. Sestap kutsuks siinkohal avatud meeltega arutlema ideede üle, mis valla avaliku ruumi
meie elanikele ja külalistele meeldejäävamaks
ja kutsuvamaks muudaks. Kui kapsa idee (olgu
plekist või plekita) ei meeldi, siis see on täiesti
okei. Aga kui sinna juurde pakkuda oma kogemistest mõtteid, mis kuskil on silma jäänud ja
parem tunduks, siis see oleks märksa parem
veel.

KRISTINA RAUBA
Minu meelest ei ole kõige parem
sümbol. Kapsas vb olla vanemale
generatsioonile tähenduslik, aga
praegusele valdavale enamikule ja eriti noortele mitte. Ja lapsed ei ole kindlasti nõus, et
nende kelgutamiskoht kaob. Miks võtta nendelt
see rõõm ära? Mina olen vastu!

SAUE VALD
Selgituseks, et liumäge ei ole igal
juhul kavas ära kaotada, vajadusel
saab mäe suuremaks teha ja kaks
asja ühendada.

RIHO TERAS
Pole Sauega kuidagi seotud, aga
skulptuuri idee ja lahendus on
väga hea. Stiilne ja mis peamine –
äratab tähelepanu igasugu heroiliste kujude ja ristide hulgas. Kapsapeaga saab
arendada lugusid, mida saab valla heaks tööle
panna. Äge kapsapea.

EVELI KLJUJEV
Mõte „indentiteedi otsingud“ hea. Sümbol kapsas tundub väga
võõras. Jõekääru pargi mäenukk koht hea. Saan aru, et meie valda
kerkib Eesti suurim elamuarenduspiirkond - las
siis see mägi ollagi üks mini elamupiirkond ☺
lastel hea seal ronida!

VICTORIA PARMAS
No porgandid teil juba on vallamaja ees ja Salati tänav ka, nii et
kapsas tundub passivat ☺ Naabervallaelanik.

VILLE PAK
Muidugi kapsas ei sobi!!! Lihtsalt
põlvkond, kes täna elab Laagri
piirkonnas, ei seo kapsast Saue
vallaga. 😀

ANASTASSIJA EIER

Lapsi leiti vanasti kapsa seest ☺
Ja teada on, et Saue vald on väga
lasterikas. Kuid 35000 kapsapea
eest? Seda raha saaks targemalt
kasutada. Kasvõi ilus purskkaev... Me alles ühinesime teiste valdadega. Laske ajal näidata, mis
on meil kõigil ühist. Sest kapsas on vaid Sagro
oma ☺.
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Uus aasta toob uue toetuse, mis on suunatud
elu- ja looduskeskkonna kvaliteedi parendamisele

Määruse „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord“ vastuvõtmisega otsustati ühtlasi lõpetada osalemine EAS-i hajaasustusprogrammis.
KATRINA
UTSAR
keskkonnaspetsialist

O

luline erinevus võrreldes
varasemate toetusprogrammidega, näiteks hajaasustusprogrammiga, on see, et uue
keskkonnatoetuse puhul ei maksta
toetust välja ettemaksuna, vaid alles
pärast seda, kui kogu kavandatav tegevus on nõuetekohaselt ellu viidud
ja selle kohta on esitatud kuludokumendid. See tähendab, et algselt
peab taotlejal olemas olema kogu
vajalik summa valitud tegevuse elluviimiseks.
Tegevus tuleb ellu viia hiljemalt
toetuse saamise aasta 1. detsembriks.
Uus toetus on suunatud ainult
füüsilisest isikust kinnistute omanike tegevuse toetuseks ja kinnistu
võib asuda Saue valla üldplaneeringu järgselt nii tiheasumi kui ka
hajaasustusalas. Kinnistutele, kus
asuvad korterelamud, tootmis- ja/
või ärihooned või ühiskondlikud
hooned, toetus ei laiene.
2017. aasta Saue valla eelarvesse
on keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuseks
kavandatud kokku 40 000 eurot.

Toetatavad tegevused
Toetust on võimalik taotleda seitsmele eraldiseisvale tegevusele ja iga
tegevuse jaoks ainult üks kord ühe
kinnistu kohta:
• majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;
• elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
või parendamine;
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
• ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või
prügistatud ala koristamine;
• keskkonnaohtliku rajatise või ehitise likvideerimine;
• reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;
• keskkonnaresotuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogiveesüsteemi likvideerimine, uue süsteemi
rajamine või olemasoleva süsteemi
parendamine.
Toetuse taotlemisel tuleb kindlasti arvestada toetuse korras toodud erisuste ja tingimustega. Näiteks vee- ja kanalisüsteemi ning
juurdepääsutee projektide puhul
(toetatavate tegevuste nimekirjas
esimesed kolm tegevust) on oluline,
et kinnistul paiknev hoone oleks
ehitusregistris ja ehitatud 1995.
aastal või varemning taotleja elu-

koht taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri
andmetel Saue vald. Oluline on ka,
et vee- ja kanalisatsiooni ning juurdepääsutee rajamist/parendamist
endiste aiandusühistute territooriumil asuvatel kinnistutel ei toetata. Samuti ei toetata tööriistade,
tehnika või muu inventari ostmist.
Täpsem loetelu toetuse andmise
eritingimustest on toodud toetuse
maksmise korras, millega enne toetuse taotluse esitamist peab eelnevalt kindlasti tutvuma.
Toetust ei anta isikutele, kes
on reostuse ise tekitanud või selle
tekkimisele kaasa aidanud, kellele
on varasemalt tehtud ettekirjutus
reostuse likvideerimiseks või kes
on vallavalitsusele varasemalt teada
kui pidevad saastajad ning kes ei
ole vaatamata teavitustele näidanud
üles huvi või koostöövalmidust kinnistute korrastamiseks.
Toetuse suurus
Toetuse suurus ühe taotleja kohta
on kuni 3200 eurot (sh käibemaks)
kalendriaastas. Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava
tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele
kulutatud tegelikust summast.
Vallavalitsus võib eelistada taotluste hindamisel ja toetuse eralda-

misel lastega peresid, isikuid, kes on
taotluse esitamise jooksva aasta 1.
jaanuari seisuga Saue valla elanikud
ning toimetulekuraskustega, vanemaealisi või hajaasustuspiirkonnas
elavaid Saue valla elanikke.
Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks tuleb esmalt
vaadata, kas kõik toetuse taotlemise tingimused on täidetud. Teiseks
peab olema kindel, et valitud tegevuse täielikuks elluviimiseks on
olemas kogu vajalik rahasumma.
Seda seetõttu, et toetus makstakse
välja vaid pärast tegevuse elluviimist
ja esitatud kuludokumentide alusel.
Ettemaksu ei tehta.
Kui rahalised vahendid on olemas ja taotlemise tingimused täidetud, tuleb plaanitava tegevuse
elluviimiseks võtta vähemalt kaks
võrreldavat hinnapakkumust. Toetust ei ole õigus taotleda ning seda
ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne Saue Vallavalitsuse poolt
tehtud toetuse eraldamise otsust
tehtud kulude katteks.
Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane ja
allkirjastatud taotlus, kuhu lisatakse
juurde hinnapakkumused. Kui tegemist on veesüsteemide parendamise projektiga, tuleb juurde lisada
ka terviseameti labori kinnitatud

HEAKORD

Korterelamute haljastuse ja hoovide
korrastamise toetuse maksmise kord muutub

Sellel aastal jätkab Saue vald korterelamute haljastamise ja hoovide heakorrastamise toetuste maksmist, kuid eelmise rakendusaasta kogemuste põhjal on määrusesse
sisse viidud mõned muudatused. Eesmärk on parandada meie valla korterühistute
hoovide välisilmet, läbi selle ka elukeskkonna kvaliteeti ning kogukonna aktiivsust.
ANETE
TAMMEVESKI
avaliku ruumi
spetsialist

T

oetust makstakse puude,
põõsaste, püsikute, roni- ja
lilletaimede
soetamiseks
ning istutamiseks; lillevaaside,
-amplite soetamiseks ning paigaldamiseks; istutusmaterjali soetamiseks
ning istutamiseks; muru rajamiseks
ning sambla tõrjeks; puude raieks
ja hoolduslõikuseks. Tegevuste toetuse suurus on ühe taotleja kohta
maksimaalselt 400 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.
Lisaks toetatakse kinnistu piires
paiknevate siseteede ehitust, jäätmemajade ehitamist ning korrastamist.
2017. aastast viidi sisse muudatused,
millega antakse võimalus rajada süvakogumismahuteid; mänguväljakute ehitamist, kus tuleb lähtuda

mänguväljakute ohutusstandardist;
parkimiskohtade väljaehitamist ja
korrastamist. Lisandub veel abihoone või kuuri ehituse toetusvõimalus
ning vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine. Nende tegevuste toetuse ülempiir on ühe taotleja kohta 3200 eurot (sh käibemaks)
kalendriaastas. Toetust antakse kuni
50% tegevusele kulutatud summast,
kuid mitte rohkem kui maksimaalne

toetuse suurus.
Toetuse saamiseks peab korterühistu või ühistud (lubatud ühistaotlus, mille maksimumsummat
võimalik summeerida) esitama
allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud ja koos lisadokumentidega. Avalduse vorm ning
lisadokumentide loetelu on leitavad
valla veebilehelt.
Senikehtinud määrusest võeti

välja avaliku kasutuse mõiste, ainult siseteede rajamisel jääb kehtima
erand, et vallavalitsuse otsusel võib
tekkida kohustus seada notariaalne isiklik kasutusõigus valla kasuks
(notariaalse tehingu ja mõõdistamise kulud kaetakse vallaeelarvest).
Siseteede osas on oluline, et omanikud ei piiraks avalikku kasutust ja
läbipääsu ajalooliselt väljakujunenud
liikumisradadel.
Taotlemise tingimustes täpsustusid ka mänguväljakutele seatud
nõuded. Kõik rajatavad objektid
peavad vastama ohutusstandardile
EN 1176 ning ligipääs neile ei tohi
olla takistatud.
Toetus makstakse välja ainult
tasutud kuludokumentide alusel,
mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ning taotlejal peavad
olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist.

OLULINE TEADA
Toetuse eesmärk:
keskkonnareostuse likvideerimine, heakorra tagamine ja elamistingimuste parendamine
Kellele: füüsilisest isikust kinnistute omanikele
Kui palju: maksimaalselt 3200
eurot (kuni 50% kavandatava
tegevuse kogumaksumusest)
Taotlemise tähtaeg:
31. märts 2017
Taotluse vorm ja juhised:
„Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja
elamistingimuste parendamise
toetuse maksmise tingimused
ja kord“ ning taotluse vorm
on leitav Saue valla kodulehelt
www.sauevald.ee ning riigiteatajast. Taotlusi on võimalik
esitada elektrooniliselt
info@sauevald.ee või paberkandjal aadressil Veskitammi 4,
Laagri alevik.
Lisainfo:
katrina.utsar@sauevald.ee,
654 1152

veeanalüüs.
Vallavalitsus otsustab toetuse
eraldamise või eraldamata jätmise
30 päeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
OLULINE TEADA
Toetuse eesmärk:
korterühistute hoovide
välisilme parandamine
Kellele: korterühistu või
ühistud (lubatud ühistaotlus)
Kui palju: kuni 400 eurot
aastas haljastusele;
kuni 3200 eurot aastas
siseteede, jäätmemajade,
mänguväljakute,
parkimiskohtade,
abihoonete või torustike
rekonstrueerimiseks. Toetust
võib taotleda ka mitmele
tegevusele, sh nii haljastus
kui ehitus, kuid maksimaalne
toetuse määr saab kokku olla
3200 eurot.
Taotlemise tähtaeg:
15. märts 2017
Taotluse vorm ja juhised:
„Korterelamute haljastuse ja
hoovide korrastamise kord“
ning taotluse vorm on leitav
Saue valla kodulehelt www.
sauevald.ee ning riigiteatajast.
Taotlusi on võimalik esitada
elektrooniliselt info@sauevald.
ee või paberkandjal aadressil
Veskitammi 4, Laagri alevik.
Lisainfo: 		
anete.tammeveski@sauevald.ee,
telefon 654 1124

Koduvald
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Kuidas täita endale antud uusaastalubadusi?
Paljudes maades on uue aasta lubadused nagu mingi püha traditsioon. Me tõotame, et jätame mõne pahe
maha. Lubame, et hakkame aega paremini kasutama või õpime midagi uut. Kõige populaarsem lubadus
on kaalus alla võtta.
saavutamiseks on millegi maitsva
söömine. Nii et meis peitub mitmeid
erisuunalisi jõude, mis üksteist neutraliseerivad, seda ka siis, kui meie
kavatsus muutuda on siiras. Sestap
ka termin „immuunsus muutuste
suhtes“. Nii kaua, kui me pole selliste jõudude olemasolu vähemalt
teadvustanud, pole meil lootustki.
Nende kontrolli alla saamine on küll
keerulisem, kuid võimalik.

See küsimus viitab oma kõige tähtsamate eesmärkide väljavalimisele ja
neile pühendumisele. Kui sihtmärke
on liiga palju, kipub olema nii, et
Lubaduse asemel otsus
ükski neist ei ole väga tähtis. Kui eesTeine põhjus seisneb selles, et ena- märke polegi, kipub inimene lihtsalt
ks tuttav rääkis, et tema
mik uue aasta lubadustest pole tõe- vooluga kaasa loksuma.
spordiklubis müüakse detlised otsused. Neid tehakse, kuna 2) Kas oled korralikult läbi mõelmeeleolu on ülev ja uue numbri nud, mida (ja millal ja kuidas) pead
sembri ja jaanuari vältel
lööb ette (midagi ju muutub!) ning iga tähtsa tulemuse saavutamiseks
rohkem liikmekaarte kui kogu ülesel hetkel tundub taoliste positiiv- TEGEMA?
jäänud aasta jooksul kokku. Mõned
See küsimus viitab korraliku tegepüsikunded pidavat kahel esimesel
sete mõtete mõtlemine paslik. Kuid
nädalal klubist lausa eemale hoidtavaliselt ei mõtle me neid plaane ja vusplaani koostamisele. Kui eesmärk
lubadusi põhjalikult läbi. Pole
on selge, aga plaan puudu või
ma, sest see on rahvast nii täis – kõik
VÕTAN
selgust
ja
kindlust,
pole
õiget
vilets, siis jääb puudu tegutpüüavad oma uusaastalubadusi täita.
KAALUST
motivatsiooni, pole püOn huvitav, kuidas me valime
semisest, mis omakorALLA!
endale mingi kokkuleppelise ajahethendumust. Nii on
da on hädavajalik,
et soovitud
ke, et teha uus algus. Aastavahetus.
LÄHEN
tulemus
Kõigepealt ilutulestik ja pikk pidu.
TRENNI!
reaa lselt
Siis hiline hommik, võimalik, et vakätte
saada.
lutava peaga. Ning 2. jaanuaril algab
Minu lubadus
3)
Kas
oled
uus elu. Kolmanda nädala paiku on
2017. aastaks on
teadvustanud ka seda, milkõik paljude jaoks normaliseerunud
täita eesmärgid, mille ma
ja endine ning inimesed ise taas oma
liste praeguste teiste tegevuste ARendale
võtsin 2016. aastal,
vanade halbade harjumuste küüsis
VELT need uued pingutused ja temille ma tegelikult oleksin pidanud ära
tagasi. Miks?
gevused tulevad?
tegema juba 2015. aastal, sest ma lubasin seda
See küsimus viitab oma aja oskusendale juba 2014. aastal
Vastuolulised tahtmised
likumaet planeerimisele ning oma
Üks põhjus seisneb selles, et meis
teatud sisemiste pidurite avastamipeitub alateadlikke jõude, mis suusele ja nende kõrvaldamisele. Kui ei
hinda oma praegust ajakasutust reanavad ja isegi sunnivad meid käituma
meie tavapärasel aastavahetuse-eelsel
listlikult ning ei teadvusta, et uusaasJÄTAN
moel – näiteks hoiduma sporditetalubaduste täitmiseks pean ajakasSUITSETAMISE
gemisest. Harvardi professor
tutuses midagi muutma ja millestki
VEEDAN ROHKEM
MAHA!
Robert Kegan, juhtiv andloobuma, siis kipuvad asjad tavaelus
AEGA PERE JA
ikka vanamoodi minema.
ragoog, on põhjalikult
SÕPRADEGA!
Selleks et oma tulemusi, elukvaliuurinud nähtust, mida ta
lihtne rajalt kõrvale kalduda, pettuda teeti ja elu ning endaga rahulolu suunimetab „immuunsuseks
muutuste suhtes”. Kegan
ja loobuda. Kuidas jutust tegudeni rendada, tuleb oma eesmärgid selütleb, et kuigi paljud uue aasta lubaKui me tahame jõuda? Aitab oma kavatsuste, varian- gelt läbi mõelda, teha korralik plaan
dused on siirad, jäävad nad siiski tihti oma praegust käitumisviisi muuta, tide, motiivide ja hirmude põhjalik nende saavutamiseks, tuvastada ja
täitmata. Ta väidab, et inimestel on tuleb mõista, et tavaliselt on selleks läbimõtlemine ja siis teadliku ning eemaldada sisemised ja välimised pimitmeid vastuolulisi soove ja tahtmi- mingi põhjus, miks me just nii käitu- kindla otsuse langetamine.
durid, mis tegutsemist takistada võisi, millest osa ei ole teadvustatud.
me. Iga tegu püüab mingit meie vaja- 1) Kas oled endale korralikult sel- vad ning teha oma mõte teoks. Iga
Me tahame kaalus alla võtta, kuid dust rahuldada. Tihti on see protsess geks teinud, mida tahad või pead sel edusamm soovitud suunal mõjub
soovime ka head enesetunnet. Ja ebateadlik. Väljapääs konkureerivate aastal kindlasti ära tegema, milliseid omakorda positiivse energia allikana
üks kiiremaid viise hea enesetunde tahtmiste ja vajaduste lõksust seisneb tulemusi SAAVUTAMA?
ning motiveerib edasi tegutsema.
PEEP
VAIN
koolitaja

Ü

kahes asjas: järjest suurem eneseteadlikkus ning senisest paremad viisid
oma vajaduste rahuldamiseks.

NÄIDE LUBADUSTEST JA
NENDE PÕHJALIKUST
LÄBIMÕTLEMISEST

ALUSTAN TRENNIGA
Mõni lubab aasta alguses
hakata oma tervise eest paremini hoolitsema ja (senisest
rohkem) trennis käima. Et see
õnnetuks, on vaja endaga läbi
rääkida mitu asja.
• Mida teha?
• Kui tihti?
• Kas hommikul või õhtul?
• Mis on peamine põhjus,
miks seda teha?
• Kas see on piisavalt tugev
motiiv?
• Millised senised tegevused
võin kerge südamega ära jätta
nii, et elukvaliteet ja tähtsad
suhted ei kannata?
LEIAN AEGA PERE JAOKS
Mõni lubab hakata uuel aastal
tööpäeviti pere juurde koju
jõudmiseks iga päev hiljemalt
kell 17.15 töölt lahkuma.
• Mis põhjustas eelmisel aastal pikemaid tööpäevi?
• Milliseid vajadusi aitasid
pikemad päevad rahuldada?
• Millised on (varjatud) uskumused, millele tugines varem
pikemalt tööl olemine?
• Kas need on põhjendanud ja
tõesed uskumused?
• Mida targemat võiks (peaks)
selle asemel uskuma?
• Mida võidan ja kaotan
sellest, kui oma rutiini nüüd
muudan? Milliseid tugisüsteeme saan ja oskan luua, mis
aitaksid mul võetud lubadust
täita?

HARIDUS

Laagri kooli 7. klassid korraldasid ühisloovtööna jõululaada
Laagri koolis toimus 7. klassidele loovtöö projekt. Osalesid kõik nii 7. klassi õpilased kui ka lapsi teistest
vanuseastmetest. Loovtööna korraldati jõululaat, kus sai müüa erinevaid isevalmistatud toite ning muid
käsitööna valmistatud asju. Veel olid plaanitud sellele päevale mängud ja jõulukontsert.
RAUL RHETT
BORODENKO,
Laagri kooli 7.s
klass

E

ttevalmistused algasid paar
nädalat enne üritust. Alguses mõeldi valmis asjad,
mida võiks sellel päeval teha, kui
need valmis olid, hakkati ülesandeid jagama. Veel enne jagati meid
gruppidesse, mina sattusin meedia
gruppi ning minu ülesandeks sai
artikli kirjutamine. Toimus mitu
koosolekut, kus vaadati, kui kaugele
keegi jõudnud on. Aeg liikus väga
kiiresti ja enne, kui me arugi saime,
oli see päev kätte jõudnud.

Jõululaada päeval jäid enamustel 7. klassidel tunnid ära, et oleks
rohkem aega tegeleda laada ettevalmistamisega. Laat algas juba peale
1. tundi. Müüjaid oli palju ja kõik
olid vaeva näinud omatehtud toidu
ning esemetega. Kaubad läksid letilt nagu soojad saiad. Veel toimus
õnneloos, kus oli võimalus võita kahekümne sendi eest ükskõik milline
maiuspala, mis meeldis.
Alates 5. tunnist algas jõulukontsert. Esimesed, kes said tulla
vaatama, olid 1.-3. klassid. 6. tunni ajal vaatasid kontserti 4.-6. klass
ning 7. ajal 8.-9. klass. Iga tunni
ajal oli kuni viis esinemist. Kontserdil esitati laule, luuletusi ja ka näi-

dendeid, esines ka koor. Ka ühiselt
lauldi ning tantsiti erinevate laulude
järgi.

Korraldati ka mänge erinevatele
vanuserühmadele, mängud toimusid aulas ja spordisaalis. Spordisaalis

sai teha suuremaid võistlusi ja aulas
mänge. Nägin natuke mõlemat.
Aulas oli üks korraldaja, kes tutvustas reegleid ja rääkis, kuidas mänge
mängitakse. Spordisaalis aga oli
võistluste korraldamisel mitu abistajat.
Kui päev lõppema hakkas, olid
laadal enamus asjad müüdud ja raha
kokku loetud. Müüjad said omavalimistatud asjade müügist ka kasumit. Osa rahast läks kunstitarvete
ostmiseks, mis annetatakse hiljem
lastehaiglale. Lõppes ka jõulukontsert, mis meie arvates tuli päris hästi
välja. Mängud aga lõppesid kõige
viimasena ja kindlasti oli see päeva
kõige lõbusam osa.
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Aitamiseks on vaja ainult head südant ja tegutsemistahet
Ääsmäe lasteaias toimus puuetega inimeste päevale pühendatud heategevuskontsert „Ka mina saan aidata“, mille tulu läks „Kodutunde“ saate kaudu perele, kus kasvab puudega laps.

K

MARGE
REHEPAPP
Ääsmäe
lasteaia
õppealajuhataja

uidas see kõik algas? Ikka
sellest, et õppeaasta alguses planeerib lasteaed oma
tegevuskava. Arutasime õpetajatega, milliseid tähtpäevi sel aastal
suuremal või vähemal määral tähistame. Tolerantsus, kaasav haridus ning teistega arvestamine on
hetkel ühiskonnas väga olulised ja
teiste märkamine on üks väärtustest, mida me tahame lastele edasi
anda. Otsustasimegi sel õppeaastal
suuremalt tähistada 3. detsembril
rahvusvahelist puuetega inimeste
päeva.
Meie lasteaiale ei ole puuetega
inimeste teema võõras. Aastaid jagasime ühte maja Haraka kodu ja
Salu kooliga. Ehkki nemad kolisid

oma uude kodusse, jätkub ikkagi
meie koostöö – meie lasteaia laste
iga-aastane kontsert nende juures.
Seekord ei tahtnud me lihtsalt esineda, vaid anda oma panuse puudega lapse pere heaks ja tunda, et
ka meie saame aidata. Aitamiseks
ei ole keegi kunagi liiga väike või
liiga suur, aitamiseks on vaja ainult
head südant ja tegutsemistahet.
Sellest tuli ka meie kontserdi nimi
„Ka mina saan aidata“. Saadud tulu
soovisime annetada „Kodutunde“
saate kaudu ühele perele, kellel on
puudega laps, et tema elutingimusi
parandada.
Kavaga sai tegelema hakatud
kohe septembris, et kontsert tuleks
meeldejääv ja rõõmupakkuv kõigile. Unistused on alati suuremad kui
võimalused, aga kui suurest unistusest kasvõi veidikenegi täitub, on
tunne ikka hea. Soovisime kontserdiga anda kõigile midagi, nii esine-

jatele kui publikule. Enamus kontserdil esitusele tulevatest paladest
olid meie enda laste laulda, aga me
valisime välja ka lastele meelepärase
esineja, et lapsi üllatada.
Kirjutasime laulja mänedžerile
ning saimegi kohe vastuse, et plaane pole selleks ajaks ja lootus jäi, et
laste lemmik saabki meie kontserdil
esineda. Kahjuks hiljem me oma
kirjadele enam vastuseid ei saanud.
Ei saagi ju nõuda, et peab tulema
esinema, aga oleks oodanud viisakat äraütlevat vastust. Kirjutasime
oma soovist veel ka paljudele teistele artistidele, kuid ka neilt ei saanud
mingitki vastust. Ju siis artistide
maailmas käib see nii, et kui raha ei
pakuta, ei ole väärt vastust ka. Meie
oleme nende jaoks väikesed tegijad
ja meie kontsert võib tunduda tühine, kuid meie laste, õpetajate ja
lastevanemate jaoks oli see suur ettevõtmine.

Meelt me ei heitnud ja otsisme
ikka edasi ning kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Rõõmsalt olid nõus kontserdil laulma
Mait Maltis ning tema pojad Mikko ja Margo. Leidsime veel toetajaid, kellele meie idee meeldis. Lahkelt oli nõus esinema tantsurühm
Keikal, mille juhendaja on Ilma
Adamson. Oma panuse andis lasteaia vilistlane Marleen Vitsut (laul)
koos sõbra Aare Puhtiga (kitarr).
Kõigile üllatuseks ning eeskujuks
astus ka lavale vallavanem Andres
Laisk (laul ja kitarr). Õhtujuhina oli
nõus kaasa lööma lasteteater Mängu näitleja Horre Saluste.
Kõige suurema panuse andsid
muidugi meie oma lasteaia lapsed
– mudilaskoor ja ansambel koos
oma juhendaja Linda Kardnaga.
Kontserdi korraldusliku poolega
tegelesid direktor Silva Kiilberg ja
õppealajuhataja Marge Rehepapp.

Laululapsed ja kõik teised esinejad esinesid sellise rõõmu ja naudinguga, et seda oli imeline kuulata ja vaadata. Õhus oli kohe tunda
heategemise tunnet. Kontsert sujus
suurepäraselt, lõpulaulu laulsid lasteaia lapsed kõik koos ning soovisid
kuulajatele-vaatajatele head õhtut.
Publiku seas oli inimesi, kellel lahkudes lausa pisarad silmas ning nad
kiitsid kontserti väga. Hiljem tuli
veel kirju, kus tänati, et olime andnud kontserdiga tunde armastavast,
soojast ning kokkuhoidvast kogukonnast.
Lisaks üliheale tundele saame
pisutki aidata ühe puudega lapse
elutingimuste parandamist. Kokku
saime 373 eurot, millele vallavalitsus lisas omalt poolt teist sama
palju.
Suur, suur tänu kõikidele, kes
oma panuse andsid. Andmisrõõm
on parem kui saamisrõõm!

HARIDUS

Nõlvaku lasteaeda tunnustati teadliku väärtuskasvatuse eest
Kuigi väärtused antakse lastele kaasa kodust, on lasteaialgi võimalusi teadlikult suunata ja toetada lapse
kujunemist. Väärtuskasvatus on lasteaia tegevustes sama oluline kui kõik muud valdkonnad, sest väärtused
mõjutavad inimese edaspidiseid valikuid elus.
MERLE
PERM,
Nõlvaku lasteaia
direktor

A

studes detsembrikuus sisse Nõlvaku lasteaia uksest, hakkasid silma õrnad
valged lumehelbed, mis valmisid
koostöös peredega. Lasteaed ongi
sellel õppeaastal valinud oma põhiteemaks sõbraliku koostöö.
Jõuluperioodil kutsus lasteaed
näiteks rühma mängima lapsevanemaid ja seda võimalust kasutati
aktiivselt. Koostöös emade-isadega
on rühmades küpsetatud piparkooke ja küpsiseid, kaasa on elatud
kirjanikust lapsevanema haaravale
ettelugemisele. Oma kogemusi jagas lastega ratastoolitantsija ning

personali ühistööna valmib koridori seina kaunistama suur mandala.
Advendiaja muutsid laste jaoks
imelisemaks õuealal aeg-ajalt ringi
toimetavad erisuuruses päkapikud.
Nõlvaku lasteaed juhindub oma
tegevuses lasteaia asutamisest saadik neljast põhiväärtusest: sõbralik
koostöö, tervis, loovus ja keskkonnahoid. Peame oluliseks, et lasteaia
keskkond toetaks laste huvi ja avastamisrõõmu ning toimiks sõbralik
koostöö peredega. Liigume selle
suunas, et lapsed saaksid võimalikult palju õues õppida ning seeläbi
omandaksid teadmisi keskkonnahoiu ja taaskasutuse kohta. Oma
igapäevatöös jälgime, et lasteaia
sotsiaalne, füüsiline ja vaimne keskkond aitaks lastel ja personalil olla
rõõmus, aktiivne, salliv ja hooliv.

Lasteaia direktor Merle Perm ja õppealajuhataja Karolin Kabanen tänukirju
vastu võtmas

Väärtuste järgimine lasteaia igapäevaelus tõi 9. detsembril tunnustuse Tartu ülikooli eetikakeskuse
väärtuskasvatuse konverentsilt, kus

omistati Nõlvaku lasteaiale kaks
tiitlit: hea lasteaia edendaja ja rändauhind „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“.

Hea lasteaia edendaja tiitliga
tunnustatakse õppeasutust, kes
on oma tegevuses järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust,
pöörates tähelepanu nii laste kui
ka lasteaia töötajate individuaalse
arengu toetamisele koostöös eri
osapooltega. Selline suur tunnustus kogu lasteaiaperele andis meile
kinnitust, et need väärtused, mida
me oluliseks peame, kõnetavad ka
teisi.
Nõlvaku lasteaeda tunnustati sidusa ja tervikliku analüüsi, teadliku
väärtuskasvatuse, kaasava juhtimise
ning tugeva meeskonnavaimu kujundamise eest. Kuigi rändauhinna
ulatame järgneval õppeaastal uuele
lasteaiale, siis Nõlvaku lasteaias jätkame väärtuskasvatuse põhimõtete
vaimus.

dio 54 kolib üheks
Enneolematu discoklubi Stu
ukeskusesse!
aõh
vab
õisa
am
ööks Van

18. veebruaril kell 20.00
70ndate ja 80ndate videodisko
DJ-d: Peeter Taim ja Erkki Vadi
e
Dresscode: disco stiil 70ndat
lõpp -80ndate algus

Pilet eelmüügist kuni 7. veebruar 15€ (sisaldab suupisteid)
info: katrin@kodukyla.ee

SAUE VALLALEHT

KULTUURIKALENDER JAANUAR - VEEBRUAR
AEG

ÜRITUS

KORRALDAB

KONTAKTID

kell 18-19 Triibu & Liine
lastehoius (Harku tee 1),
osalustasu 5 eurot

Triibu & Liine
lastehoid

loengule
registreerimine 18.
jaanuarini tel 5344
4213 või info@
triibuliine.ee

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
Piletid 8/5 eurot. Piletid
müügil Piletimaailmas,
Piletilevis ja kultuurikeskuses

Saue valla
kultuurikeskus,
Salme teater

Tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

kell 11-15 Saue valla
kultuurikeskuses

vajalik
eelregistreerimine
Saue vallavalitsus
kaija.velmet@
sauevald.ee

kell 11 ja 19 Saue valla
kultuurkikeskuses, piletid
3 eurot, sooduspilet õpilastele ja pensionäridele
2 eurot
kell 16 Saue valla kultuurkikeskuses, piletid 3
eurot, sooduspilet õpilastele ja pensionäridele
2 eurot

Saue valla
kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa
Küla, MTÜ
Kinobuss
Saue valla
kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa
Küla, MTÜ
Kinobuss

Sõbrapäeva
kell 12-13.30 Vanamõisa
lastehommik lasteendus
seltsimajas
ja helkurite töötuba

MTÜ Vanamõisa
küla

koolitus „Loovus- ja
kunstipõhiste tehnikate
19.01 psühhoteraapiline
rakendamine laste
arengu toetamiseks“

20.01

Salme teatri etendus
„Limbo“

Koolitus külaseltside
aktivistidele, kultuuri21.01 ja spordiürituste
korraldajatele Saue
vallas

27.01

Kino.Kino.Kino
MF „Teesklejad“

Kino.Kino.Kino
27.01 lastefilm "Õpetaja
Konn"

5.02

TOIMUMISKOHT, AEG

Saue valla beebipäev
11.02
(kutsetega)

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

Kino.Kino.Kino
17.02 MF „Luuraja ja
luuletaja“

kell 11 ja 19 Saue valla
kultuurikeskuses Piletid:
3/2 eurot (õpilane, pensionär)

Kino.Kino.Kino.
17.02 Seiklusfilm „Appi, ma
kahandasin õpetaja“

kell 16 Saue valla kultuurikeskuses. Piletid: 3/2
eur (õpilane, pensionär)

Stuudio 54: 70ndate ja
18.02
80ndate videodisko

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses, pilet 7.
veebruarini eelmüügist
7 eurot

Saue valla
kultuurikeskus,
Saue vallavalitsus
Saue valla
kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa
küla, MTÜ
Kinobuss
Saue valla
kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa
küla, MTÜ
Kinobuss
MTÜ Vanamõisa
küla

tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

Vanamõisa seltsimaja
ootab uusi pesamunasid!
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PESAMUNADE
MUUSIKARINGi
0,5-3 aastastele
Neljapäeviti kell 10.45-11.30
10 €/ kuu
Juhendaja Küllike Pajula, kpajula@hot.ee, 5691 7379

NÄGEMISKONTROLL

TASUTA

katrin@kodukyla.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

katrin@kodukyla.ee

• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVA SILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKSEPRILLID
23. veebruaril 2017 KELLA 10-st
ÄÄSMÄE KÜLAKOGU RUUMIDES
Silmade kontroll maksab 15 eurot.
Prillide tellijale on kontroll 8 eurot.
Õpilastele maksab silmade kontroll
10 eurot. Õpilasele, kes tellib prillid,
on kontroll 5 eurot.
INFO ja registreerimine vastuvõtule
telefonil 5323 2454.

     

SÕBRAPÄEVA
LASTEHOMMIK

Vanamõisa seltsimajas
5. veebruaril kell 12.00-13.30
Etendus kogu perele
ja meisterdame
sõbrapäevakingitusteks
pärlitega rippuvaid
helkureid

SAUEL SPORDIRÕIVASTE
TOOTMISEGA TEGELEV ETTEVÕTE
VÕTAB TÖÖLE LAO SPETSIALISTI,
KELLE TÖÖÜLESANNETEKS ON:
• Kauba lattu võtmine ja kvaliteedi
kontroll
• Kaupade lähetamine jaemüügi võrku
• Kaupade lähetamine hulgiostjatele
• Laoarvestuse pidamine

NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK SAUE VALLAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi
kontrollima ja prille ostma!
25.01.2017 alates kella 10.00
Saue valla Kultuurikeskuses
aadressil Laagri alevik Veskitammi 8
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot ja
prillitellijale tasuta!

Kasuks tuleb eelnev laotöö kogemus ja
arvuti kasutamise oskus.
Ootame oma kollektiivi täpset,
kohusetundlikku ja positiivse
ellusuhtumisega Sauekat.
Lisainfot saab info@jivsport.com,
ettevõtte tegevusega saab tutvuda
www.jivsport.com

aue Apteek pakub laias valikus:

epti- ja käsimüügiravimeid
ulisandeid
eegikosmeetikat
OTSIME LAOHOIDJAT
mise- ja füsioteraapia abivahendeid
otooteid
Roadservice OÜ võtab tööle laohoidja, kelle
isejalatseid ja tallatugesid
põhiülesandeks on kaupade vastuvõtt ja
sukatooteid
ose
ladustamine, tellimuste komplekteerimine ning
bitooteid
kauba väljastamine.
ku abivahendi kaardi esitamisel kehtivad Terviseabi toodetele
soodustused!
Sobiv kandidaat
on kohusetundlik, hea stressiem info apteegist kohapealt või telefonil.
taluvusega, oskab eesti keelt, omab B-kat.
juhiluba,
oskab kasutada arvutit, on vajadusel
m ei pea linna sõitma – kõik vajalik koduvallast!
valmis töötama õhtuti ja nädalavahetustel.
aue Apteek
Töökoht on Alliku külas Saue vallas.
e 4 Saue
Huvi korral kontakteeruge
659 6458
51987058 või kristo@roadservice.ee.
st: saue @ya.ee
8.30- 18.00
00 - 14.00
etud

Ülikooli Apteegi Laagri Apteek pakub laias valikus:
retsepti- ja käsimüügiravimid
toidulisandid
apteegikosmeetika lastele ja täiskasvanuile
liikumise- ja füsioteraapia abivahendid
inkotooted
tervisejalatsid ja tallatoed
ravisukatooted
ortoosid
beebikaubad

LUUTIHEDUSE MÕÕTMINE
18. jaanuaril 2017
kell 10.00-16.00
Vajalik eelregistreerimine!
Teenus on tasuline.

Tule kontrolli oma tervist!

Isikliku abivahendi kaardi esitamisel kehtivad
Terviseabi toodetele soodustused!
Täpsem info apteegist kohapealt või telefonil 639 1695.

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteegi Laagri haruapteek
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SAUE VALLALEHT

Koduvald

HARRI KORN
Kuuse tänav 22 korteriühistu
mälestab head naabrit

KAARDID
ENNUSTAVAD

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

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

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

ja avaldab kaastunnet tema
lähedastele.

Tel 900 1727 • 24 h

PAKUME ETTEVÕTETELE
AUDIITORTEENUSEID.
ROHKEM INFOT WWW.KOIDUAUDIT.EE
VÕI TEL. 5266365.
KOIDU AUDIITORTEENUSED OÜ.

K&V RAAMA
TUPIDAMIS

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

E OÜ

KODUVISIIDID

Grifs OÜ pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE
Sauel ja Laagris.

Töö vahetustega. Sobiv
kandidaat on vähemalt 19
aastane, põhiharidusega ja
laitmatu minevikuga.
Soovijatel saata CV
personal@grifsag.ee

Aitame äriühingul
pidada raamatupidamisarvestust
koostada maksudeklaratsioonid
ning esitada aastaaruanne tähtajaks.
Huvi korral võta ühendust!
WWW.KVRAAMATUPIDAMINE.EE
tel. 52 86 343

OLED OODATUD AVATUD USTE PÄEVALE
15. jaanuaril algusega kell 11:00

Sellel päeval kõik treeningud
*kõik klubikaardid

TASUTA *liitumine 0€

-20% *jõusaalis juhendavad personaaltreenerid

11:00 BodyFit
11:35 EasyStep
12:10 CardioDance
12:45 Pump
13:20 LatinoMix

13:55 Tuhar45
14:30 Kõht-Selg-Tuhar
15:05 Zumba
15:40 Fatburning
16:15 bodyArt

www.viaﬁtness.ee info@viaﬁtness.ee
Veskitammi tee 22, Laagri

