
s a u e  v a l l a l e h t

t a s u t av e e B R u a R  2 0 1 1  N R  2

Lapsehoiu- ja eralasteaia 
toetus: mis on mis ja 
kuidas taotleda?
Jaanuarist kehtima hakanud eralasteaia või 
eralastehoiu toetuse uus kord on toonud 
sotsiaalosakonda palju inimesi, kes ajavad seda 
segamini teise lastele suunatud toetuse liigi - 
lapsehoiutoetusega.  

loe lk 2

Vanamõisa lõkkeplatsile pandi 
üheskoos püsti lustlik lumelinn

Koduvald

Lumerohkus on olnud selle talve üks domineerivamaid 
märksõnu. Et aga lumi lisaks tüütule teede puhtaks 
rookimisele ka hoopis meeldivamat meelelahutust võiks 
pakkuda, seda tõestas 22. jaanuaril Vanamõisas toimunud 
suur lumelinna ehitamise aktsioon.

Kuigi lumelinna ehitamine oli välja kuulutatud 
võistlusformaadis, näis siiski, et peaasjalikult olid 
kohaletulnud nautimas pisikese miinuskraadiga päikselist 
talveilma, et üheskoos lumes mütata. 
Tõsi, ehitamist võeti samuti täie vastutustundega - 
elektrisaed vingusid, appi oli võetud nii kellud kui labidad,  
kohale organiseeritud ehtsast tuletõrjemasinast sai taiestele 
jääkihi tekitamiseks veevoogu ja kaasavõetud värvipihustid 
andsid lumeskulptuuridele viimase lihvi. 
Tulemuseks promeneerivad Vanamõisa lõkkeplatsil 
nüüd paar draakonit, kilpkonn ja kaameli moodi olevus, 
riviseisangus dirigendi ees valvelhoiaku võtnud lumest 
segakoor, musta lipu alune piraadilaev ja vähemalt ehitamise 
päeval kollast suitsu pursanud islandi vulkaan. 
Loomingulisele ehitustegevusele lisaks sai hoburakendis 
saaniga sõita, sõjaväetermosest suppi mekkida ja 
ettevõtlikumad suunasid oma energia veel ka tantsutuhi-
nasse - nii tibutants, kui lambaadarütm ja vana hea jenka 
läbi lumise lõkkeplatsi, kui nimetada vaid mõnda sooritust.
Kuna tegemist oli siiski võistlusega, siis anti ka preemiad. 
Kõige läbimõelduma funktsionaalsuse, silmatorkavama 
värvikasutuse ja kvaliteetsema lõppviimistlusega korjas 
esikoha oma siniste heatahtlike silmadega draakonikujuga 
(vt ülal) võistkond nimega Karupesa, mille taha peitusid 
Alliku küla Karutiigi elurajooni asukad.

11 rõõmsameelse võistkonna kätetööd saab nautida igaüks, 
Vanamõisa lõkkeplats on igapäevaselt valla, et külastajaid 
rõõmustada. 

Mure: elanikud kardavad, 
et uus Nõlvaku lasteaed 
tekitab kaose kvartali 
liikluskorralduses
Uue Nõlvaku lasteaia ehitamise valguses 
pelgavad kohalikud elanikud liiklustihedusest ja 
ühesuunalisest tänavast tingitud kvartalisiseste 
tühisõitude kasvu. Vallavalitsus annab aru asu-
koha valikutest ja tuleviku liikluslahendustest.
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Ääsmäe küla põliselanike 
juured ulatuvad 
Lõuna-Eestisse
Koduloohuviliste uurimistöö tulemusel on 
selgunud, et Ääsmäe juurtega inimestes voolab 
paras ports lõunaeestlaste verd. Nimelt on 
suurem osa Ääsmäe põliselanike esivanemaid 
toodud siia Lõuna-Eestist, peamiselt praeguse 
Valga- ja Võrumaa aladelt.
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 27. jaanuaril
Majandus- ja arengukomisjoni aseesimeheks valiti 
Indrek Lindsalu
Moodustati Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonid
Algatati Alliku küla Väriheina tee 14 kinnistu ja lähiala 
detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine
Jäeti algatamata Alliku küla Pilliroo 26 ja 28 kinnistute 
detailplaneeringu strateegiline keskkonnamõju 
hindamine 
Jagati katastriüksus Nimeta Mats 2 Pällu külas ja 
määrati sihtotstarve 
Muudeti Koppelmaa küla Pässa katastriüksuse 
sihtotstarve 
Anti tasuta kasutusse Laagri alevik Redise tänava  
380 m² suurune maaosa KÜ-le Kuuse 24
Otsustati omandada Iltre tänava ja Vae tänava  
tänavavalgustus ja seati Saue valla kasuks isiklik 
kasutusõigus
Otsustati omandada transpordimaa kinnistud (Hüüru 
küla Kalda tee L1 ja Muinasasula)
Esitati arvamus  Laikum OÜ geoloogilise uuringu loa 
taotlusele.
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Aktuaalne

Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus- 
mis on mis ja kuidas taotleda?

Koduvald

Jaanuarist kehtima hakanud 
eralasteaia või eralastehoiu 
toetuse uus kord on toonud 
sotsiaalosakonda palju inimesi, 
kes ajavad seda segamini teise 
lastele suunatud toetuseliigi - 
lapsehoiutoetusega.

Lapsehoiutoetus on mõeldud  
kodus olevale lapsele, kellele  
vald ei suuda munitsipaal-
lasteaias kohta pakkuda, aga 
kes ei käi ka eralasteaias. Küll 
võib vanem panna toetusraha 
kasutades oma järeltulija lapse-
hoidu, aga mingit lepingut 
vallavalitsuse ja lastehoiu vahel 
ei sõlmita. 
Toetuse saamiseks peab vähemalt 
üks vanem olema Saue valda 
ametlikult sisse registreeritud. 
Koduse lapse toetust  saab 
taotleda kohe valda kolides 
ja end ametlikult Saue vallas 
legaliseerides. 
Toetust on võimalik taotleda 
alates lapse 1,5 eluaastast 
vanemahüvituse saamise lõppe-
des kuni lapse astumisega 
munitsipaal- või eralasteaeda või 
kooli.
Koduse lapse toetus on sõltuvalt 
ema-isa sissekirjutusest kas  
127,9 (mõlemad vanemad) või 
63,95  (üks vanem) eurot kuus. 
Kui vanasti maksti lapse-
hoiutoetust 12 kuud, siis alates 
2011. aastast on maksmise aeg 
11 kuud. Toetust ei maksta 
juulikuus.  See muudatus kehtib 
nii uutele toetuse taotlejatele, kui 
ka nendele, kes said toetust juba 
enne 2011. aasta jaanuari. 

Eralasteaia või eralastehoiu 
toetust saab taotleda  vanem, 
kelle laps käib  eralasteaias või -
hoius. Alanud aastast katab vald 
eralasteaia või -lapsehoiu teenuse 
kuludest maksimummääras 
211 eurot kuus, seda juhul, kui 
mõlemad lapse vanemad on 
möödunud aasta 31. detsembri 
seisuga valda sisse kirjutatud. 

Kui ametlikult on Saue valla 
elanik vaid üks vanematest, on 
toetussumma 128 eurot. 
Toetussumma on mõeldud 
üksnes kohatasu katmiseks, 
seega tuleb toiduraha igal juhul 
maksta lapsevanemal endal. 
Lapsevanema enda otsustada 
jääb, kuidas ta toetussummat 
soovib kasutada - kas maksab 
kohamaksu ja toetuse vahe 
ise kinni või lepib lasteaia või 
–hoiuga kokku, et kasutab kohta 
osaajaliselt.
Toetust makstakse 11 kuul aastas. 
Maksuvaba kuu võib vanem 
valida ise oma võimalustest ja 
vajadustest lähtuvalt. 
Oluline on teada, et selle toetuse 
taotlejaks ei ole lapsevanem, vaid 
teenust pakkuv asutus. Seega 
- toetuse taotlemiseks ei pea 

lapsevanem tulema vallamajja, 
vaid pöörduma eralasteaia- või 
eralastehoiu poole. Lasteasutus 
ise kogub andmed kokku ja esitab 
vallavalitsusele taotluse ning vald 
sõlmib vastava lepingu.
Tähtis on ka meeles pidada, 
et kui pere on olnud eelnevalt 
lapsehoiutoetuse saaja, aga ta- 
hab nüüd taotlema hakata era-
lasteaia toetust, tuleb kindlasti 
esitada sotsiaalosakonda aval- 
dus lapsehoiutoetusest loobu-
mise kohta.
Kui pere on juba varasemast ajast, 
mil eralasteaias käivate laste eest 
sai küsida toetust 128 eurot kuus, 
toetuse saaja, siis tasub igaks 
juhuks oma lasteasutuse juhataja 
käest üle küsida, et kas on 
vallavalitsusse edastatud õiged 
andmed.

Lapsehoiutoetus (kodus olevale lapsele)
127,9 eurot  kui mõlemad vanemad on sisse registreertud
63,95 eurot kuus, kui üks vanematest on sisse registeeritud
Eeltingimuseks vanemate ametlik elanikustaatus
Makstakse 11 kuul aastas, maksmise vaba kuu on juulikuu
Taotluse esitab lapsevanem vallakantseleisse
Lisainfo sotsiaalosakonnast 654 1136 ja  654 1145

Eralasteaia ja -hoiu toetus
211 eurot kuus, kui mõlemad vanemad on elanikeks 
registreertud
128 eurot kuus, kui üks vanematest on sisse registeeritud
Eeltingimuseks vanemate ametlik elanikustaatus 
taotlemisele eelnenud aasta 31. detsembrist
Makstakse 11 kuul aastas, maksuvaba kuu valib vanem ise
Taotluse esitab vallavalitsusele lasteasutus, mitte 
lapsevanem 
Lisainfo haridusnõunikult  654 1144
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Kohtumine Saue valla lapsevanemate ja 
eralasteasutuste esindajatega

17. veebruaril kell 18.00 toimub 
Laagris Saue valla Kultuurikeskuses kohtumine 

abivallavanem Tiia Allasega

Oodatud on lapsevanemad ja eralasteasutuste 
(lapsehoid ja eralasteaed) esindajad. 

Kohtumisest võtavad osa Saue Vallavalitsuse sotsiaal- ja 
haridusosakonna ametnikud ning teemaks on kodus oleva 

lapse lapsehoiutoetus ja eralasteasutuses käiva lapse toetamise 
võimalused Saue vallas

6. märtsil on kõik Eesti kodanikud, kes on vähemalt 18 aastat 
vanad ja  kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistris, 
oodatud hääletama Riigikogu valimistel.  

Valimispäeval 6. märtsil algab hääletamine kell 9.00 ja 
lõpeb kell 20.00. Valimispäeval saab valija hääletada üksnes 
selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on 
kantud. Eelhääletamine toimub 28. veebruar-2. märts  kõigis 
valimisjaoskondades, eelhääletamine algab kõigis kolmes 
jaoskonnas kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.  Kaasa tuleb võtta 
kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, 
juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg 
või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

Kodus hääletamine
Kui terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei 
saa vallakodanik hääletada valimisjaoskonnas, võib ta esitada 
kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb 
märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab 
esitada kuni valimispäeva (s.o 6. märtsi 2011) kella 16.00-ni kas 
jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele. Kodus hääletamist 
korraldatakse vaid valimispäeval. 

Valimisjaoskond nr 1,
hääletamisruum valimispäeval (6.03) asub Ääsmäe külas 
Kasesalu 16 (Ääsmäe Põhikool) ning selle alla kuuluvad 
Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa, 
Tuula ja Ääsmäe külad. Eehääletamisruum (28.02-2.03) asub  
Kasesalu 16, Ääsmäe Raamatukogu. Kodushääletamise info:
jaoskonna esimees Helje Kala 534 50497.

Valimisjaoskond nr 2,
hääletamisruum asub Laagri alevikus Veskitammi 8 (Saue 
valla Kultuurikeskus), mille alla kuulub Laagri alevik. 
Ainult selles jaoskonnas toimub eelhääletamine väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijatele, kelle elukoha 
andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna 
täpsusega. Kodushääletamise info: jaoskonna esimees Marju 
Põllu 534 10763 ja 679 6765, 654 1142.

Valimisjaoskond nr 3
hääletamisruum asub Laagri alevikus Veskitammi 22 (Laagri 
Kool), mille piiridesse kuuluvad Aila, Alliku, Hüüru, Kiia, 
Püha, Valingu, Vanamõisa, Vatsla külad. Kodushääletamise 
info: jaoskonna esimees Marina Maandi 566 49059, 654 1138. 

Oma hääle saab anda ka elektrooniliselt ajavahemikus  
24. veebruar - 2. märts ööpäevaringselt. E-hääletamise 
veebileht asub aadressil www.valimised.ee.

Riigikogu valimistel 
toimub hääletamine 
kolmes jaoskonnas

Valimised

LAPSEHOIUTOETUSE 
AVALDUS TULEB 
VALLAMAJJA ISE 
TOIMETADA:
koduse lapse 
lapsehoiutoetuse 
saamiseks tuleb tuua valla 
kantseleisse või saata 
elektroonselt taotlusvorm 
(saadaval  ka www.
sauevald.ee) koos kohus-
tuslike lisadokumentidega, 
milleks on lapse 
sünnitunnistuse või -
tõendi koopia ning vanema 
isikutunnistuse koopia
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Laagri Haridus- ja Spordi-
keskuse uus ärijuht Tõnis Ilp
Olen sündinud 1960. aastal, Tartu 
linnas, kus olen elanud poole oma 
elust. Peale Tartu Ülikooli lõpetamist 
viis töine tegevus Tallinna. Neli 
aastat tagasi põgenesin linnakärast ja 
elan nüüd Keila-Joal. Seoses linnaelu 
ammendumisega olen väga rahul, et 
minu uus töökoht asub armsas Laagri 
alevikus.
Uus töö OÜ-s Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus on mitmekülgne ja 
sisaldab huvitavaid väljakutseid., 
mille raames loodan anda oma panuse valla spordi-, kultuuri- ja 
huvitegevuses. Usun, et minu viimase kümne aasta töökogemus 
erinevate ettevõtete ekspordijuhina on mind ette valmistanud 
selliseks vaheldusrikkaks tööks. Ekspordijuhi töökoht ettevõttes 
asub erinevate struktuuriüksuste kokkupuutepunktis (tootmine, 
planeerimine, müük, raamatupidamine)  ja sellel kohal töötav inime- 
ne peab kursis olema praktiliselt kogu ettevõtte tegevusega. 
Ekspordijuhi  igapäevane töö seisneb aktiivses suhtlemises, 
probleemide lahendamises ning pikaajaliste plaanide koostamises ja 
elluviimises, majanduslike mõõdikute jälgimises. Sisuliselt koosneb 
töö minu uuel töökohal samadest tegevustest, küll on oluline erinevus  
töö objektis.  
Olen sündinud kaksikute tähtkujus. Kaksik  suudab probleeme 
vaadelda ka teiste osapoolte lähtekohast, mis loob head eeldused 
partneritega kompromisside leidmiseks ja sõbralikuks koostööks.
Olen abielus, mul on üks tütar  ja  4 aastane  lapselaps. Koos lapselapse- 
ga  olen viimastel aastatel taasavastamas laste maailma ja seoses 
sellega on tore viibida igapäevaselt  koolimajas, kus asub minu 
töökoht.
Hobide koha pealt ei ole midagi originaalset välja pakkuda. Pikka aega 
kuulusin koerapidajate sõbralikku perre. Kahjuks läks meie bokser  
Roy sel kevadel bokseritemaale ja hetkel oleme abikaasaga kahevahel, 
mis edasi saab. Olen aktiivne tervisesportlane. Usun, et olen 
aastakümnete jooksul külastanud enamikku Tallinna jõusaalidest, 
alustades jõusaali külastamist juba ajal, kui linna ainukeseks 
arvestatavaks  jõusaaliks oli Tartu maanteel asuv Flexer.Lisaks 
tervisespordile meeldib lugeda. Viimasel ajal meeldivad ennekõike 
ajalugu käsitlevad teosed, aga regulaarselt võtan ette ka mõne 
lihtsama teose, et lugemiskiirus väga kinni ei jookseks. 

Uued töötajad

Vallavalitsuses uus 
planeeringute valdkonna jurist 
Sandra Marran

Mure: elanikud kardavad, et uus 
Nõlvaku lasteaed tekitab kaose 
kvartali liikluskorralduses
Koduvald

Uue Nõlvaku lasteaia ehi-
tamise valguses pelgavad 
kohalikud elanikud liiklus-
tiheduse ja ühesuunalisest 
tänavast tingitud kvartali-
siseste tühisõitude kasvu.
 
Kohalik kogukond on läheta- 
nud vallavalitsusse avalduse, 
milles tehakse ettepanek 
muuta Vanasilla tänav kahe-
suunaliseks. Nimelt on elani-
kud seisukohal, et kuigi 
piirkonda rajatav uus Nõlvaku 
lasteaed on vajalik ja tervitatav, 
siis selle asukoht ühesuunalise 
liiklusega Vanasilla teel ei 
ole kohalike ega ka lasteaia 
teenuse kasutajate seisukohalt 
kuigi hea. 
“See suurendab asjatult 
sisekvartaalset autoliiklust 
mitmesaja kilomeetri võrra 
päevas, eriti piirkonna pea-
tänavatel Nõlvaku, Sillaku, 
Seljaku ja Vanasilla. Neid 
tühisõite aitaks tunduvalt 
vähendada Vanasilla tee 
muutmine kahesuunaliseks, 
vähemalt lasteaia ja Nõlvaku 
tänava vahelisel lõigul,” seisab 
avalduses.

Lastaiakrundi 
asukohavaliku põhjendused
Abivallavanem Mikk Lõhmus 
toob ära põhjused, miks 
otsustati Nõlvaku lasteaia 
ehituseks välja valida just 
Vanasilla ja Kaselaane tänavate 
ristmikul asuv krunt. 
• Kehtiv detailpla-
neering näeb seal ette lasteaia 
ehituse ning olemas on piisav 
ruum energiasäästliku ja 
ilmakaarte suhtes sobiva  
lasteaiahoone ehitamiseks, 
mänguväljakute rajamiseks ja 
parkimiseks.
• Krundil puuduvad 
muinsuskaitsealased piiran-
gud, mis on mitme teise 
piirkonnas asuva krundi puhul 
oluliseks takistuseks.
• Valla veemajandus-
projekti raames algab juba 
käesoleval aastal Nõlvaku 
piirkonna ühisveevärgi 
ja kanalisatsioonirajatiste 
rekonstrueerimine ja ehitus. 
Sellega mitte üksnes ei 
ehitata puuduvaid trasse, 
vaid rekonstrueeritakse 
puurkaevud ja veetöötlemis-
seadmed.  Seega on oodata 
piirkonna joogivee kvaliteedi 
ja veesurve olulist paranemist.
Lasteaia koha alternatiividena 
kaaluti Lõhmuse sõnul Seljaku 
tänava äärset tühermaad 
ja Nõlvaku tänava äärset ja 
korterelamutega piirnevat 
krunti, kuid kahjuks puudus 
nimetatud aladel vajalik detail-
planeering. Seljaku tänava 
osas ei saavutatud omanikega 

kokkulepet lasteaia asukoha 
suhtes ning mõlema kinnistu 
osas oli vastuargumendiks 
ka tehnilised piirangud ja 
hoonestusala oluliselt piirav 
muinsuskaitseobjekt.

Tulevasest
liikluskorraldusest
Enim tunti avalduses muret 
tulevase liikluskorralduse osas 
- Vanasilla tänav on suhte-
liselt kitsas ja seetõttu juba 
varem vallavalitsuse poolt 
ühesuunaliseks muudetud.
Kuna abivallavanema sõnul 
nõuab probleem kompleksset 
lahendust, otsustas valla-
valitsus tellida eksperdilt 
liikluskorraldusauditi ja 
seeläbi  leida parimad ava-
likku huvi arvestavad ja 
liikluskorralduslikult ots-
tarbekad liiklusskeemid. 
Auditist tulenevatest lahen-
dustest teavitatakse piirkonna 
elanikke eraldi.
“Kindlasti ehitatakse valmis 
tulevase lasteaia ja Nõlvaku 
tänava vahel asuv ja praegu 
vaid killustikkattega kõnnitee 
ja valla arengukava näeb 
2012. aastal ette ka Nõlvaku 
ja Vanasilla tänavate ristmiku 
rekonstrueerimise ja ohutu-
maks muutmise,” lubab 
Lõhmus. 
Ühe ettepanekuna pakkusid 
elanikud ise välja uue  tee-
koridori rajamise idee Vana-
silla tänavalt läbi Pääsküla 
raba Tallinna linna Raba 
tänavale. Nimetatud variant 
ei ole Lõhmuse hinnangul 
lähiaastatel kindlasti või-
malik. “Üheks põhjuseks 
ehituse väga kõrge hind ja 
f inantseer im isküsimused, 
kuna tee tuleks rajada sisuliselt 
rabametsa ja osaliselt üle 
eramaade. Ühtegi fondi, millest 
sellise tee ehitamiseks raha 
taotleda, ei ole hetkel silmapii-
ril ning Tallinnal puudub 
ilmselgelt huvi sellise projekti 
rahastamiseks. Vallaeelarves 
lähema 10 aasta jooksul selli- 
seks investeeringuks raha 
puudub,” selgitab Lõhmus.

Terviklik liikluslahendus 
Pärnu maantee sektoris
Nõlvaku elurajooni inimestele 
on probleemiks Tallinna poolt 
tulles vasakpöördega koju 
saamine. Teatavasti tuleb 
täna sõita Jälgimäe tee otsa 
tagasipöörde kohani, mis on 
oluline lisaring. Olukorra 
lahenduse võti on Lõhmuse 
sõnul Maanteeameti käes.
“Viimaste kuude jooksul 
on riigiametitega toimunud 
pingsad läbirääkimised ja 
nende üheks teemaks on olnud 
Pärnu maantee liikluskorral- 
dus linna piirist kuni rajatava 
Topi ristmikuni Maksimarketi 
taga, muuhulgas ka Pärnu 
maanteelt vasakpöörde koht 
Seljaku tänava piirkonnas. 
Alternatiivina kaalutakse 
ka fooriristmiku rajamist 
Veskitammi/Vanasilla ja 
Pärnu maantee ristmikule,” 
valgustab Lõhmus  töös olevaid 
lahendusvariante.
Tema sõnul selgub lähikuudel, 
kumma variandiga edasi min-
nakse, valla eesmärgiks on 
ehitusprojekt valmis saada 
käesoleva aasta lõpuks ning 
ehitus võiks olla kavandatud 
järgmise aasta riigieelarvesse.
Elanikud tundsid ka huvi, kas 
vallal on kavas välja ehitada 
Seljaku tänava pikendus 
Vanasilla tänavale. “Vastus on 
jaatav, valla arengukava näeb 
hetkel ette selle investeeringu 
2014. aastaks. Kui läbirääkimis-
te tulemusena otsustab riik  
välja ehitada vasakpöörde 
Seljaku tänavale, siis võib 
vajalikuks osutuda selle inves-
teeringu tegemine juba varem,” 
on Lõhmus optimistlik.

Olen sündinud 1986. aastal Tartus, 
kus lõpetasin 2005. aastal Tartu 
Karlova Gümnaasiumi. Tallinnas  
olen elanud viimased kuus aastat. 
Olen omandanud bakalaureuse ja 
magistrikraadi (2005 -2010) Tallinna 
Ülikooli Õigusakadeemias (varem  
Akadeemia Nord), kus valisin 
õppesuunaks avaliku halduse 
ning kooli kõrvalt töötasin Harku 
Vallavalitsuses volikogu esimehe 
abina. Seega olen eelnevalt tuttav 

vallavalitsuse struktuuri, töökorralduse ja avaliku teenistuse 
põhimõtetega.
Magistritöö teema valisin ehitus- ja planeerimisvaldkonnast ning 
kui Saue Vallavalitsus otsis kollektiivi ehitus-, planeerimise- ja 
maaosakonna juristi, tekkis kohene soov kandideerida omandatud  
erialale vastavale ametikohale.
Ametikoha tutvustamiseks lühidalt niipalju,  et peamine eesmärk 
juristina on valdkonna asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine, 
vajadusel esindamine kohtus, kindlasti ka volikogu liikmete ning 
vallavalitsuse teenistujate juriidiline teenindamine ja nõustamine 
ametialastes küsimustes.
Minu jaoks on enesetäiendamine, millegi juurde õppimine ja uute 
teadmiste kogumine üks olulisemaid aluseid elus endaga rahul 
olemiseks.
Olen osalenud mitmetel koolitustel, mis on seotud kohalike 
omavalitsuse töökorra ja asjaajamise õiguslike küsimustega ning 
kindlasti püüan ka edaspidi  aktiivselt koolitustel ja seminaridel 
ennast erialaliselt  täiendada, et Saue Vallavalitsuse valdkonna 
juristina anda endast parim nii kolleegidele kui ka vallaelanikele.

Vallaelanik mures

Kõikide täpsustavate 
küsimustega võib julgesti 
pöörduda abivallavanem 

Mikk Lõhmuse poole 
telefonil 511 9343 või 

meiliaadressil
mikk.lohmus@sauevald.ee 
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Saue valla detailplaneeringud jaanuaris

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi  poolt 
Projekt nr:  1.3.0102.10-0291 „Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine 
Kiili vallas“

Koostöös Kiili vallaga pakume  
saue vallas tasuta koolitusi. 
      
Karjäärinõustamine  
Motivatsioonikoolitus 
Psühholoogiline nõustamine

Koolitused on mõeldud töötutele (sh pikaajalised ja ka 
lühiajalised töötud), kaasaarvatud töötud, kes pole end 
ametlikult töötuna registreerinud. Teise sihtgrupina on 
oodatud lapsevanemad, kes on lapsega kodus olnud üle 18 
kuu. 

Karjäärinõustamine ja motivatsioonikoolitus toimub 
töökesksete nõustamisvestluste vormis, millele eelneb ka 
personaalne hindamine. Vestluseid viivad läbi 
professionaalsed koolitajad. 

Koolitused toimuvad Saue valla Kultuurikeskuses, Laagri, 
Veskitammi 8  

Palume osalemise sooviavaldused saata: 
veskitammi@sauevald.ee  

Lisainfo:  

Saue valla Kultuurikeskuse juhataja 
Ingrid Novikova, 53 465 917, veskitammi@sauevald.ee

Saue valla territooriumil jaanuaris 
2011 on algatatud järgmine 
detailplaneering:
 
Saue Vallavolikogu 27.01.2011 
otsusega nr 03 algatati Alliku külas 
Väriheina tee 14 (katastritunnus 
72701:001:0491) kinnistu ja lähiala 
osaline detailplaneering ning 
jäetakse keskkonnamõju strateegiline 
hindamine algatamata.
Detailplaneering näeb ette kehtiva 
Saue valla üldplaneeringu osalist 
muutmist. Detailplaneeringu 
algatamise eesmärk on elamu- ja 
transpordimaa kruntide moodus-
tamine, ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste määramine 5 
ühepereelamu ning Tähetorni tänava  
ja Juuliku-Tabasalu maantee ühen-
dustee ehitamiseks. Planeeringuga 
lahendatakse juurdepääsud pla-
neeritavale alale, tehnovõrkude 
varustus ning määratakse kesk-
konnakaitselised abinõud. 
Vastavalt Saue valla üldplaneeringule 
ja Harju maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringule “Asustust 
ja maakasutust suunavad kesk-
konnatingimused”, paikneb 

detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustustalale jääval 
kõrghaljastusega alal ning 
rohevõrgustiku K10 koridoris. 
Kinnistu suurus on 8,81 ha. 
Elamukrundid planeeritakse 
olemasoleva elamuala kõrvale, 
jätkates olemasolevat tiheasustusala, 
et säilitada maksimaalne rohekoridori 
laius. Olemasoleva tiheasustusala 
laiendamine detailplaneeringu 
alale ning selle muutmine ühe-
pereelamutega tiheasustusalaks on 
loogilises seoses ning jätkuks kõrval 
asuvale Metsavahi elamurajoonile. 
Elamukrundid planeeritakse suu-
rustega 1500 m². Kehtiv valla 
üldplaneering näeb ette planeeringu 
alal perspektiivset Tähetorni tänava 
ning Juuliku-Tabasalu maantee 
ühendusteed, milleks taotleva 
detailplaneeringuga määratakse 
ehitusõigus.

Saue valla territooriumil jaanuaris 
2011 on kehtestatud järgmised 
detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 11.01.2011 
korraldusega nr 12 kehtestati Jõgisoo 

külas Aru kinnistu ja lähiala 
(katastritunnus 72703:002:0184) 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntimine, 
maasihtotstarbe osaline muutmine 
elamumaaks, ehitusõiguse ja 
hoonestustingimuste määramine 
kuni viie ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Lahendatud 
on juurdepääsuteed ning krun-
tide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud 
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 
Planeeritava ala suurus on ca 16,0 
ha. Planeeringuga moodustatakse 
5 uut kinnistut väikeelamute 
tarbeks. Iga kinnistu koosneb kahest 
katastriüksusest, millest väiksem (ca 
0,2 ha) on elamumaa sihtotstarbega 
ning suurem maatulundusmaa 
sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust 
ei anta. Ülejäänud osa Aru 
kinnistust (ca 9,5 ha) jääb endiselt 
kasutusse maatulundusmaana. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut.

Saue Vallavalitsuse 11.01.2011 
korraldusega nr 11 kehtestati Tuula 
külas Mõisa 2 (katastritunnus 

72704:001:0367) kinnistu ja lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on muuta olemasolev 
tootmismaa sihtotstarve 
sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste 
maa) ning ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste määramine 
rahvamaja rajamiseks. Planeeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal 
heakorrastus, haljastus, tehno-
võrkude varustus ning määratakse 
keskkonnakaitselised abinõud. 
Planeeringualal asub endine 
maakivist loomapidamishoone, 
mis ehitatakse ümber rahvamajaks. 
Planeeringu ala suurus on 0,53 ha. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut.

Detailplaneeringute algatamise, 
vastuvõtmise ja kehtestamise 
korralduste ja otsustega on võimalik 
tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla 
veebilehel: http://www.sauevald.ee/
ehitus_planeerimine

 Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 

  maili.metsaots@sauevald.ee

Konkurss Ääsmäe 
kultuurijuhi ametikoha(0,5) täitmiseks

Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus 
kuulutab välja konkursi Ääsmäe küla 

kultuurijuhi ametikoha täitmiseks. 

Kultuurijuhi ametikohast huvitatutel 
palume kirjutada oma nägemus Ääsmäe 

piirkonna kultuurielu ja Ääsmäe 
külakeskuse kultuuritöö organiseerimisest 

tulevikus. Visioonis tuleks pakkuda 
omapoolseid lahendusi seltsielu 

elavdamiseks. Mida huvitavat ollakse 
valmis tegema nii noorte, keskealiste kui 

eakatega ja kuidas kaasata rohkem huvilisi 
ühistes tegemistes.

Visiooni ja CV palume saata hiljemalt 
1. märtsiks 2011 aadressile: Ääsmäe 

Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus, Kasesalu 16, 
Ääsmäe 76402, Saue vald või  

jaanus.kallion@mail.ee. 

Veebruarist uus bussiliin Tallinna kesklinnast Saue valda

Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis
e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R

Pääsküla 08:08 08:33 09:48 10:28 12:28 15:28 16:28 18:28 20:28 22:53
Laaniku 08:11 08:36 09:51 10:31 12:31 15:31 16:31 18:31 20:31 22:56
Turbasambla 08:11 08:36 09:51 10:31 12:31 15:31 16:31 18:31 20:31 22:56
Vae postkontor 08:12 08:37 09:52 10:32 12:32 15:32 16:32 18:32 20:32 22:57
Koidu 08:14 08:39 09:54 10:34 12:34 15:34 16:34 18:34 20:34 22:59
Haavasalu 08:17 08:42 09:57 10:37 12:37 15:37 16:37 18:37 20:37 22:02
Suurevälja põik 08:18 08:43 09:58 10:38 12:38 15:38 16:38 18:38 20:38 22:03
Laastu 08:20 08:45 10:00 10:40 12:40 15:40 16:40 18:40 20:40 23:05
Tõkke 08:23 08:48 10:03 10:43 12:43 15:43 16:43 18:43 20:43 23:08
Saue tee 08:26 08:51 10:06 10:46 12:46 15:46 16:46 18:46 20:46 23:11
Paulig 08:27 08:52 10:07 10:47 12:47 15:47 16:47 18:47 20:47 23:12
Saue 08:29 08:54 10:09 10:48 12:48 15:48 16:49 18:49 20:48 23:13
tallinn - laagri - saue

Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis
e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R e-R

Saue 07:10 08:35 09:15 11:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 21:15
Paulig 07:14 08:39 09:19 11:19 14:19 15:19 16:19 17:19 19:19 21:19
Saue tee 07:16 08:41 09:21 11:21 14:21 15:21 16:21 17:21 19:21 21:21
Laastu 07:19 08:44 09:24 11:24 14:24 15:24 16:24 17:24 19:24 21:24
Suurevälja põik 07:21 08:46 09:26 11:26 14:26 15:26 16:26 17:26 19:26 21:26
Haavasalu 07:22 08:47 09:27 11:27 14:27 15:27 16:27 17:27 19:27 21:27
Koidu 07:24 08:50 09:30 11:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 21:30
Vae Postkontor 07:26 08:51 09:31 11:31 14:31 15:31 16:31 17:31 19:31 21:31
Turbasambla 07:27 08:52 09:32 11:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:32 21:32
Laaniku 07:27 08:52 09:32 11:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:32 21:32
Pääsküla 07:29 08:54 09:34 11:34 14:34 15:34 16:34 17:34 19:34 21:34

tallinn - laagri - saue

Peatus

Estonia, Vabaduse väljak, Koskla, Tihase, Tedre, Linnu tee, Siili, Lepistiku, Vambola, Liivaku, Ehitajate tee, Männiku, E.Vilde tee, Autobussikoondis, 
Kadaka, Kassi, Mäepealse, Nõva, Kalda, Hommiku, Õitse, Sireli, Pääsküla, Rohula, laaniku, turbasambla, vae Postkontor, Koidu, haavasalu, 
suurevälja põik, Laastu, Rauna, Tõkke, Kiviloo, Saue tee, Paulig, Tule, Pärnasalu, Saue Linnavalitsus, Saue

saue - laagri - tallinn

Peatus

saue - laagri - tallinn
Saue, Saue Linnavalitsus, Pärnasalu, Tule, Paulig, Saue tee, Kiviloo, Tõkke, Rauna, Laastu, suurevälja põik, haavasalu, Koidu, vae Postkontor, 
turbasambla, laaniku, Rohula, Pääsküla, Sireli, Õitse, Hommiku, Kalda, Nõva, Mäepealse, Kassi, Kadaka, Autobussikoondis, E.Vilde tee, Männi, 
Ehitajate tee, Liivaku, Vambola, Lepistiku, Siili, Linnu tee, Tedre, Koskla, Taksopark, Koidu, Vabaduse väljak, Estonia

1. veebruarist käivitas OÜ Arne 
Auto  uue väikebussiliini nr 208 
marsruudil Solarise keskus - 
Mustamäe - Saue vald - Saue linn. 

Bussiliin töötab vaid äripäeviti 
esmaspäevast reedeni. Pileti hind 
on näiteks marsruudil Solaris-Vae 
Postkontor 1 euro.

Uus bussiliin on kindlasti hea uudis 
Vanamõisa ja Koidu elurajooni elani-
kele. Vanamõisas on tehtud liinile lau-
sa 2  peatust (Haavasalu, Suurevälja 
põik) ning Koidu elurajooni keerab 
uus buss ka sisse. Peatust tähistavad 
märgid paigaldatakse Suurevälja  
põik, Koidu ja Vae postkontori 
peatustesse hiljemalt 1. veebruaril 

ehk bussiliini esimesel sõidupäeval. 
Allolevas tabelis on ruumipuudusel 
ära toodud vaid bussigraafiku ajad, 
mis puudutavad peatuseid Saue vallas. 
Täpsemat infot saab veebileheküljelt 
www.arneauto.ee. Sõidugraafik võib 
peale esimesi kuid mõnevõrra muu-
tuda, kui bussijuhtidel juba selgem, 
kuidas kohalikul trassil teeolud ja 
läbitavus on. 
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Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees

„Naabrivalve“ on tõenäoliselt 
paljudele vallaelanikele tun-
tud sõna. Samas ei pruugi 
kõikidele teada olla, mis selle 
tegevuse taga peitub ja kuidas 
naabrivalve liikumine saab 
kasulik olla.
 
Allolev kirjatükk selgitabki 
naabrivalve sisu ja tutvustame 
ka meie senist tegevust Saue 
vallas.
Saue vallas on tänaseks loodud 
üheksa naabrivalve sektorit, 
nende hulgas on nii kortermaju 
kui ka uuselamurajoone. Ena-
mike naabrivalve sektorite 
liikmete sõnul on nende 
piirkonnas peale naabrivalve 
sektori loomist väga rahulik ja 
koostöö elanikega on end igati 
õigustanud. „Lisaks on meil 
üleval ka naabrivalve plakatid, 
mis on nö signaaliks võõrastele, 
et siin elavad hoolivad inime-
sed“ ütlevad naabrivalvurid. 
Kuigi üldiselt võib pidada 
Saue valda väga turvaliseks 
elupaigaks, on alati kasulik või-
malikke kuritegusid ennetada. 
Vastavalt politseistatistikale 
on viimasel ajal tõusnud just 
varavastaste kuritegude hulk 
ja seetõttu peame senisest 
enam tähelepanu pöörama ka 
enda, oma kodu ning lähedaste 
turvalisusele. 

Lihtne filosoofia -
kui märkad, siis reageeri
Naabrivalve tegevuse võib võtta 
kokku sõnapaariga – kui mär- 
kad, siis reageeri! Eesti Naabri-
valve ühing koostöös politsei 
ja teiste organisatsioonidega 
saab õpetada ja juhendada, 
kuidas erinevates olukordades 
reageerida ja käituda. Oluline 
on see, et me kahtlastest 
olukordadest (tundmatu auto 
pikemat aega maja ees, võõrad 
trepikojas jne) lihtsalt mööda ei 
kõnniks. Mida varem kahtlus-
test teatada, seda suurem on 
võimalus kuriteo ärahoidmi-
seks. Tänu naabrivalvele vähe-
neb kindlasti anonüümsus teie 
piirkonnas ning võõrast inimest 
või kahtlast tegu on oluliselt 
lihtsam märgata.
Üsna tihti küsitakse, et 
mismoodi see naabrivalve 
praktiline tegevus välja näeb, 
et kas peab naabrit ööpäev 
läbi aknast piiludes valvama 
hakkama? Kindlasti pole  see 
naabrivalve põhiülesanne.
Oluline on hoolida ja kui midagi 
märgatakse, siis kokku lepitud 
viisil tegutseda. Ja kui ikka väga 
valvata tahetakse, siis soovitame 
valvata ümbruskonda, mitte 
naabrit. Näiteks teha naabritega 
oma piirkonnas vahest pikemaid 
jalutuskäike, et oma silmadega 
veenduda elu-olu rahulikkuses. 
Ja kui siis midagi märgatakse, 
sekkuda vastavalt olukorrale ja 
oma ettevalmistusele.  

Kas sellest on tõesti kasu?
Naabrivalve tulemuslikkus ja 
kasu sõltub eelkõige naabrite 
aktiivsusest ja tegutsemistah-
test. Meie ise saamegi seda kasu 
tekitada ja midagi keerulist selles 
ei ole – suhtlemine ja koostöö 
oma naabritega on esimeseks 
eelduseks, et naabrivalve tule-
musi annaks.
Tasuks mõelda ka sellele, et ehk 
vajame ise mõnikord naabri abi. 
Sellisel juhul tahame ju küll, et 
meid aidatakse. Loodame väga, 
et see abi võikski jääda soola 
laenamise valdkonda, mitte mõ-
ne kuriteo puhul abi ootamisse.
Naabrivalves osalemine on  

igapäevase elu osa - võib öelda 
isegi, et täna üle maailma 
mitmekümne miljoni inimese 
eluviis. Naabrivalve raames 
saab korraldada koosolekuid ja 
infovahetust, kuid põhiline on 
ikka see, et inimesed teineteisest 
hooliksid ja omavahel suht-
leksid, oskaksid märgata 
kahtlaseid tegevusi/inimesi 
ning reageeriksid vastavalt 
olukorrale. See tekitab ka tuge-
vama kogukonnatunde, mis 
omakorda on aluseks tugevale 
kodanikuühiskonnale. 
Nii sünnibki turvalisus - koostöös 
loodud väärtus. 

Naabrivalve - mismoodi see tegelikult käib?

Hea teada

Kuidas liituda?

Koguge kokku naabrivalvega liitujate  andmed- nimi, aadress,   
telefon, e-post, allkiri. Vastav blankett on üleval ka Eesti 
Naabrivalve koduleheküljel www.naabrivalve.ee;
Valige endi hulgast naabrivalve sektori vanem;
Edastage naabrite andmed Eesti Naabrivalve ühingule, kas 
meili või posti teel, võimalik on kokku leppida ka kohtumine 
ühingu esindajaga;
Eesti Naabrivalve ühing koostab naabrite andmetest tabeli, 
kuhu lisatud ka politsei, kohaliku omavalitsuse ja teisi 
korrakaitset puudutavate organisatsioonide kontaktandmeid;
Sõlmime neljapoolse koostöölepingu, kus osapoolteks elanikud, 
kohaliku omavalitsus, Eesti Politsei ja Eesti Naabrivalve ühing;
Naabrivalve piirkond saab ühingult naabrivalve infomapid ja 
naabrivalve plakatid ning kleebised, mis tähistavad naabrivalve 
piirkonda;
Elanike huvi korral korraldame kokkusaamise piirkonna 
konstaabliga;
Naabrivalvega liitumine maksab ühe pere kohta 1 euro ning 
aastamaks on ka 1 euro. Nii, et ühe pere kohta on rahaline kulu 
ainult 2 eurot aastas.

•

•
•

•

•

•

•

•

INFO PAHATAHTLIKELE -  KOGUKOND HOIAB KOKKU: 
Ääsmäel on kaks Naabrivalve sektorit - üks küla keskuses olev Salu sektor 
ja teine mõned aastad tagasi külale juurde ehitatud Kasemäe elurajooni 
sektor. Mõlemaga on liitunud üle 20 pere. Tõnu Vahter Kasemäe sektorist: 
“Pahatahtlikule näitavad juba need toredad plakatid teeotstes selle 
kogukonna kokkuhoidmist. Julgen arvata, et tänu Naabrivalvele tunneme 
oma naabreid paremini ja oleme tähelepanelikumad ümbritseva suhtes. Ise 
olen näinud, et vahest nii mõnigi meist sõidab oma koduukse ette just mitte 
kõige otsemat teedpidi”

Kuu küsimus

Veebruarikuu küsimus:
Kohalik elu ja tegevused -
kuivõrd oled seotud ja teadlik? 

Koduvald

Parafraseerides üht vana 
eesti filmi - “sa ei ole ju 
turist, sa elad siin” on sel 
korral püstitatud küsimus 
teadlikkusest oma lähima 
kogukonna suhtes. Kas 
on piisavalt teavet, mis 
kodukohas toimumas, 
millised teemad on õhus ja 
aktuaalsed?

Sadakond aastat tagasi 
toimus elu külades 
ilmselt teistel alus- 
tel. Seda, kuhu tallu sündis 
laps, millal külakiige juures 
tantsupidu toimub või kes linna mehele läinud - need teemad 
said räägitud põllu ääres, pühapäeva hommikul kirikus või 
naabrilt värsket piimakraami toomas käies. Kursis olla oli 
oluline - ikkagi omad ju!
Tänapäeval räägitakse nõnda (eriti pealinna veerel asuvate 
kogukondade suhtes), et tuleb pere linnast töölt-koolist koju, 
sulgeb vaikselt oma koduukse ja tõmbab kardinad ette ja 
nahistab siis seal omaette. Eriti ei huvita, kuidas naabril täna 
läks, et kas laupäeval kultuurimajas ehk miskit toimub või mis 
elu elab valla teise ääre rahvas. 
Et vormiliselt elad nagu maal, aga sisuliselt justkui anonüüm-
sel musta-lasna-õismäel. 
Tõenäoliselt on ülalnimetet näited veidi äärmuslikud, aga et 
selgemat pilti hoiakutest ja infovajadusest  ette saada, on loo-
dud väike internetiküsimustik. 
Hea vallakodanik, anna palun teada, kuivõrd ja kas oled 
huvitatud sellest, mis sinu lähimas ümbruses toimub, milliseid 
kanaleid kasutad informatsiooni saamiseks, millist teavet 
pead oluliseks, kuidas ise kaasa lööd kohalikus seltsi- ja 
kultuurielus?
Küsimustiku leiad valla kodulehel www.sauevald.ee paremas 
servas vastaval reklaambanneril klikates. Aitäh juba ette!

Vallaelanik õpiks muuhulgas 
heameelega hiina keelt ja 
vajaks nõustamist juriidikas
Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja

Jaanuari vallalehe vahendusel kutsusime inimesi üles  
jagama oma eelistusi ja soove seoses kultuurimajas pakuta- 
vate isiklikule arengule suunatud koolitustega. 
Vahekokkuvõttega on võimalik tutvuda www.connect.ee/
res/22702635683709/.

Seniste vastuste põhjal tasub äramärkimist, et keelte seas on  
enim mainitud vene, hiina ja soome keele õppe vajadust. 
Käesoleval ajal kultuurikeskuses pakutavatele nõustamise 
valdkondadele: s.o. pere- ja suhtepsühholoogia;  tervise, 
toitumise ja liikumise nõustamine ning väikelastele ja nende 
vanematele suunatud tegevus ja loengud, on uuringus osalejate 
arvamuste kohaselt soov veel karjäärinõustamise, noorte 
nõustamise ja juriidilise nõustamise järele. Kultuurikeskuse 
tegevuste seas soovitakse näha veel fotograafia ja noortele 
suunatud koolitusi – mood, etikett jms.
Täname kõiki, kes on oma arvamust avaldanud. Selle info põh- 
jal oleme koostöös Kiili vallaga käivitanud Euroopa Sotsiaal-
fondi poolt rahastatava projekti ja juba veebruarikuus toimuvad 
Saue valla Kultuurikeskuse ruumides järgmised koolitused:  
karjäärinõustamine, motivatsioonikoolitus ja psühholoogiline 
nõustamine.
Samal teemal  on veebruari lõpuni võimalik jätkuvalt avaldada 
arvamust veebiaadressil: www.connect.ee/uuring/227026356/
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Persoon

Anvar Samost: “Lihtsalt sellepärast, et nägu valimis-
plakatil on sümpaatne, ei tasu hääletama minna”
Koduvald

Tuntud poliitika - ja majandus-
ajakirjaniku sõnul nõuab 
teadliku valiku tegemine 
Riigikogu valimistel ka vasta-
vat ettevalmistust - otsusta-
mine pelgalt linnu katvate 
plakatite ja erakondade 
programmide lugemise pealt 
annab tulemuseks juhusliku 
valiku.

Napilt kuu aega Riigikogu 
valimisi on paslik ka koha-
likus ajalehes rääkida suurest 
poliitikast. Juhtides kodu-
vabariigis tegutsevat ainu-
kest uudisteagentuuri BNS  
ja andes teravaid etteasteid 
nii tele- kui raadioeetris 
just fookusega poliitikal ja 
majandusel, on Anvar Samost 
sobiv persoon lahkamaks 
hoovuseid valimiseelses info-
meres. Üksiti on Samost ka 
omakandi mees, juba kuus aastat 
resideerub ta Alliku küla Koidu 
sektoris.

Kas inimesi Teie hinnangul 
üldse huvitab poliitika?
Olen toonud tihti seda näidet, 
et kui minna vanaema juubelile 
või mõnda teise seltskonda, kus 
pooltuttavad ühise laua taha 
istuma pannakse, et millest 
kahe minuti pärast rääkima 
hakatakse? Ikka poliitikast, olgu 
see valimiseelne aeg või mitte. 
Inimesi reaalselt huvitab see. 
Viis-kuus aastat tagasi hakati 
ajakirjandusseltskonnas rää-
kima seda juttu, et poliitika ei 
huvita kedagi. Üks päevaleht 
kehtestas koguni korra, kus 
esimesel neljal lehel ei tohtinud 
olla ühtegi poliitiku fotot. 
Õnneks hakati masu ajal jälle 
poliitikakajastusi tähtsustama. 
Saadi aru, et sellel on oluline 
roll ja kui meedia võimulolijate 
tegemisi  ignoreerib, siis saa-
vadki poliitikud vaikselt teha 
seda, mida tahavad.
Ajakirjandus täidab poliitikas 
olulist rolli. Näiteks suuresti 
tänu ajakirjandusele läheb Villu 
Reiljan ilmselt vangi ja üks era-
kond on Eesti poliitmaastikult 
lahkumas. Ja seda tänu ühele 
läänemaa reporterile, kes lihtsalt 
tähelepanelikult oma tööd tegi.

Kuidas hindate valimiseelset 
poliitikakajastust  Eesti 
ajakirjanduses?
Pole paha. Rahvusringhääling 
teeb korraliku valimisdebattide 
seeria, Postimees on tublilt 
asja ette võtnud. Hea tahe on 
kindlasti olemas. 
Aga see inimeste mõtteviis, et 
ma nüüd kuu aega enne valimisi 
loen lehte, vaatan plakateid või 
loen läbi kõikide erakondade 
programmid (mida nagunii 
keegi ei tee), siis selle pealt adek-
vaatset valimisotsust ei tule. 
Eeltööd tuleb teha. Ma ütleks, et 

kui inimene on viimase aasta väl-
tel lugenud igapäevaselt paari 
viisakat päevalehte ja vaadanud 
õhtul AK uudiseid, siis  ei ole 
tal vaja enam olulisel määral 
pingutada, et oma valimisotsust 
teha. 
Kui ta hakkab oma hinnangut 
kujundama kuu aega enne 
valimisi, siis küüniliselt öeldes 
- ei ole vaja üldse hääletama 
minna. Siis teeb inimene oma 
valiku juhuslikult ja see ongi  
see, mille peale erakonnad 
loodavad. Et panen posti otsa 
plagu, lubame 13. pensioni ja siis 
inimene läheb ja valib. Plakatid 
tänavatel on suunatud nende 
inimeste mõjutamiseks, kellel 
asjast arusaam puudub.
Igasugu valimiskompasside ja 
erakondlike programmide läbi 
töötamise kaudu saab inimene 
aru, kas tema poliitilised vaated 
ühtivad, aga taustsüsteem jääb 
puudu.  Tuleb suuta vahet teha 
programmidel ja erakondade 
reaalsetel valitsemistavadel
Lugedes näiteks Keskerakonna 
programmi, siis ma olen seal 
osade asjadega täitsa nõus. 
Aga tuleb ka vaadata, et kuidas 
on valitsetud näiteks Tallinna 
linna. Selle taustal muutub see 
programm väheoluliseks. Ei saa 
otsustada selle järgi, kuivõrd 
minu vaated klapivad teesidega, 
mida erakonnad väidavad 
ennast tegevat, reaalset tausta 
arvestamata.

Kas inimene üldse peab 
minema valima?
Mitte minemine on minu arva-
tes ka täiesti aktsepteeritav. Na- 
gu ma ütlesin, võib olla ongi 
parem, nii jäävad juhuslikud 
valikud tegemata. Lihtsalt selle-
pärast, et nägu on sümpaatne, ei 
tasu valima minna. 
Kui mina teen oma valikud 
teadlikult ja teine kõrval 
viskab kulli kirja, siis... . Eesti 
seadusandja on andnud ka selge 
sõnumi, et valima minemine 
ei ole kohustuslik. On ju riike, 
kus on see on trahvi ähvardusel 
kohustuslik.

Mida meile üldse seekord 
lubatakse?
Üldistada on keeruline. Väga 
suure üldistusena võiks öelda, et 
meile lubatakse järgmise 4 aasta 
jooksul sellist riigijuhtimist, et 
meie kõigi elatustase paraneb. 
Tõsi küll, oma lubadustes ollakse 
ettevaatlikumad.
Reformierakond, kellel 
on suur tõenäolisus jõuda 
valitsuskoalitsiooni, räägib 
tingimuslikult, et kui majandus 
paraneb siis... . Keskerakonnal, 
kellel täna ilmselt koalitsiooni 
asja ei ole, on pannud oma prog-
rammi seevastu igasuguseid  
asju.

Millist valimistulemust 
julgeksite prognoosida?
On päris selge, et saame 

sama valitsuse, mis meil 
senini on olnud. Ja kui me 
neid (Reformierakond ja 
IRL)  vaatame, siis hoolimata 
isiksuste ja erakondade tasandil 
hõõrumistest, suudetakse emot-
sioonid ja isiklikud eelistused 
riigijuhtimisel kõrvale jätta ja 
usutavasti suudetakse seda veel 
ka 4 järgmist aastat. 
Põhiküsimus on häältesuhtes, 
ühelgi tasandil ei ole 
üleliia kasulik, kui üks era-
kond domineerib. Jagatud 
valitsusvastutus, jagatud võim 
peab olema, muidu süsteem ei 
tööta.  
Kui rääkida teistest suurema-
test, siis sotsid ja Keskerakond 
saavad kindlasti sisse ja Rahva-
liit sama kindlalt ei saa. Rohelis-
te  puhul ei oska ennustada. Võib 
minna üht ja teistpidi.

Kuidas hindate 
vallakodanikuna kohaliku 
võimu  tegutsemist?
Veel on vara öelda, kas 
Saue vallas on uue võimuga 
midagi muutunud, ma ootaks 
hinnangutega mõne aasta veel, 
laseks vallavalitsusel ennast 
näidata. 
Aga ootused - kohaliku oma-
valitsuse esmane kohustus 
peaks olema haridusvaldkonna 
korraldamine - lasteaia ja  
koolikohtade kättesaadavuse 
tagamine. Inimesed peaksid 
saama oma kodukohas lapsed 
koolitatud. 
Muidugi on teed ja taristu, 
kommunaalteenused ja pla-
neerimine tähtsad, aga see 
ei ole nii määrav. Saue vald 
on rikas, keskmine eelarve 
kulu ühe elaniku kohta on 
üsna suur.  Ei tohiks pugeda 
selle taha, et ei ole võimalusi  
arendada haridussüsteemi. 
Kui omavalitsus ei suuda koole 
üleval pidada, siis tuleks mõelda 
ühinemise peale. 
See on prioriteetide küsimus, kas 
torud maha või uus lasteaed.

Ütlesite, et ajakirjandusel on 
oluline roll inimeste poliitiliste 
valikute kujundamisel. Aga 
millist eesmärki peaks meedia 
üldisemalt taotlema?
Meedia on suurem mõiste, mille 
üks osa on küll ajakirjandus, 
aga see sisaldab veel paljusid 
asju, mis pole ajakirjandusega 
seotud. Asju mis näevad välja 
nagu ajakirjandus, aga tegelikult 
on meediatoode. Näiteks  ajakiri 
Kroonika ei ole suures osas aja-
kirjandus. Seal võib leiduda 
midagi ajakirjandusele omast, 
aga oma eesmärgilt ja sisult on 
see meediatoode.
Meediatoode on formaat, mida 
ajakirjanduslike võtetega too-
detakse, lähtudes senisest 
kogemusest lugeja eelistuste 
kohta. Et kui üleeile oli esiküljel 
surnud mees ja eile paljas naine, 
ja need müüsid väga hästi, siis 

proovime jätkuvalt panna esi-
kaanele just neid. Ajakirjandus 
seevastu tähendab lugeja-kuu-
laja-vaataja esindamist tehes 
tema eest valikuid. Ajakirjaniku 
roll on otsuste-valikute tegemise 
töö.
Kui inimene avab ajalehe või 
teleuudised, ei tea ta kunagi ette, 
mis seal pakutakse. Kroonika 
puhul me enamasti teame, kes 
ja mis seal on, jälgime mingit 
telemängu formaati - sama 
lugu. Kui aga vaatame õhtul AK 
uudiseid, siis me ei tea kunagi, 
millest seal juttu tuleb. 
Teadlike otsuste tegemine on 
suurim vahe meediatootel 
ja ajakirjandusel. Ühel juhul 
tehakse valikuid, misläbi 
toimetaja püüab pakkuda 
infot, mida ta arvab lugejat 
vajavat, teisel juhul lähtutakse 
kogemusest, mis tagasiside 
alusel on olnud auditooriumi 
eelistus.
Need piirid on muidugi 
väga hägused, seda igal pool 
maailmas, mitte vaid Eestis. 
Ka tehnoloogiline muutus - 
internet - on need piirid segi 
paisanud. Kui omal ajal sai 
telejaam tagasisidet kord kuus, 
ajalehtedel oli tagasisideks 
tiraaź ja üksikmüügi number, 
siis nüüd on netikeskkonnas 
tagasiside kohene. Pane kasvõi 
toimetuse seinale reaalajas tabel 
jooksma, et milline on loetavaim 
artikkel.  Selgusetuks jääb aga, 
et miks seda loeti. 
Reaalajas internetis toimiv 
meedia on veel nii uus asi, 
väärtussüsteemid on paika 
loksumata. Alles kaks aastat 
tagasi ilmus õpik, kus ühe 
peatükina käsitleti sellist 
fenomeni nagu uudise kom-
menteerimisväärtus. Igale aja-
kirjanikule koolis õpetatud 
uudisväärtused (uudise  mõju-
kus, värskus, erakordsus jne) 
ei tööta internetimeedias, seal 
asenduvad need valdavalt kom-
menteerimisväärtusega.
Ega paberlehe toimetuses ja 
veebitoimetuses ole müüre 
vahel, seal toimub ka väärtuste 
triiv. Ei ole nii, et kui oled 
interneti poole peal, siis otsid 
klikkimist tõotavaid lugusid 
ja siis istud kaks tooli edasi ja 
katsud keskenduda teemadele, 
mis aitaksid inimestel paremini 
maailma lahti mõtestada. See ei 
käi niimoodi. Pikas perspektii-
vis õõnestab selline trend 
kindlasti paberlehte ja see peaks 
meie meediajuhtidele muret 
tegema küll.

Millised siis tõukab inimese 
lugemishuvi?
Inimene jääb ju inimeseks, teda 
huvitab surm ja kõik see, mis 
on ebastabiilne, sest see ohustab 
tema olemasolu ja tulevikku. 
Inimene tõuseb hommikul üles 
ja tahab teada, et tema raha on 
alles, töökoht on alles, majal 

Foto: Albert Truuväärt



 veeBRuaR 2011 lK  �

Vallaettevõte
on katus peal, ta tahab tegeleda 
asjaga, mida on oma päeva 
planeerinud. 
Raadiot lahti tehes tahab ta 
tegelikult kuulda, et kõik on 
samamoodi nagu enne. Kui 
ta aga loeb või kuuleb näiteks 
liiklusõnnetusest, siis tahab ta 
teada, kas see kuidagi mõjutab 
ka tema elu. Miks nii juhtus, kas 
temaga võib ka juhtuda? 
Aga teha sellest järeldus, et 
inimesed tahavadki lugeda, kui-
das keegi on auto alla jäänud,  
on ikka väga lihtsustatud. 
See on suuresti auditooriumi  
alahindamine.

Kas Eestis on siis üldse mõni nn 
kvaliteetleht?
Ei ole domineerivat meediatüüpi, 
Eestis on turg nii väike, et  puhast 
kvaliteetajalehte ei saa eeldadagi. 
Lähim selline on ülelahe - Helsin-
gin Sanomat. Aga Eesti Ekspress 
on meil väga hea ja Postimees. 
Need on kõige lähedasemad 
ajakirjanduse põhieesmärgile- 
aitamaks inimestel oma 
igapäevaseid otsuseid paremini 
teha ja näha maailma. Kuna kogu 
ilma ei ole võimalik näha, siis on 
oluline, et inimesele, kelle nimel 
neid teemavalikuid tehakse, ei teh-
taks liiga ega peetaks lolliks. Hea 
ajakirjandus tähendab vastutus-
tundlikke valikuid.

Kas kohalik leht peaks vastama 
samadele kriteeriumitele?
Ideaalis muidugi. Vilets oleks 
teha ja lugeda ajalehte, millel 
ajakirjanduslik positsioon üldse 
puudub. Ajakirjanik peab suutma 
seletada, miks ta annab sellele 
loole niipalju ruumi ja põhjendus 
ei saa olla, et autoriks on linnapea  
või vallavanem.
Ka omavalitsuse seisukohast 
peaks olema tore, kui kohalik 
väljaanne vähemalt mõjuks 
sõltumatuna, siis on ta veenvam. 
Riigitasandil on ju selleks mude-
liks Eesti Rahvusringhääling, seal 
saab  ajakirjanduslikus mõttes 
sõltumatult tegutseda küll.
Üldiselt on omavalitsuse lehtede 
osas pilt ikka kurb. Näiteks 
mõni Tallinna linnaosa leht 
on ikka läbinisti õnnetu, seal 
domineerivad linnaosa vanem ja 
tema sõbrad.
Aga ka kohalikus väljaandes võiks 
laiemalt käsitleda kohapealset 
võimu ja poliitikat. Mitte 
lihtsalt tehniliselt uusi kordasid 
ja määruseid lahti kirjutada, 
vaid ka taustu. Kes mille poolt 
või vastu hääletas, millised 
kokkulepped ühe või teise otsuse 
tagant paistavad, kes kui palju 
kohal viitsib käia. Sinna võiks 
püüelda, see huvitab inimesi 
küll. Vallakodanikul on õigus 
saada ülevaadet, mida tema poolt 
valitud poliitikud teevad. 
Aga olemas olema kohalik leht 
muidugi peaks. Ja kui ta on 
omavalitsuse poolt rahastatav, siis 
ka tasuta kõikide postkastidesse 
jõudev. Ja kindlasti paberkujul. 
Kui näiteks Saue vallaleht oleks 
internetis, siis ma ei usu, et 
näiteks mina seda loeksin, aga 
kui postkasti tuleb, siis küll. Ja eks 
teised ka. Kui leht on ilmunud, siis 
oma kodutänaval ikka räägitakse, 
et kas sa lugesid, selline artikkel 
oli. Postimehes ilmunud teemade 
üle selliselt külavahel ei vestelda.

Koduvald

Kui kõva kasumit ja 
direktoripalka ei oota, siis on 
võimalik isemajandavat lapse-
hoiuteenust pakkuda küll, 
leiab ühe sellise lasteasutuse 
Jõgisoole püsti pannud valla-
elanik Hele-Mall Kink.

Seekordne vallaettevõtte tut-
vustus ei keskendu niivõrd 
tulusale ärile, kuivõrd inimese 
ettevõtlikkusele. Sest äriks ei 
nimeta Hele-Mall perega koos 
rajatud pisikest lapsehoidu 
mitte mingil juhul. “Pigem 
on see oskus märgata, 
millest minu kodukandis 
on puudus, mida saaks teha 
olukorra parandamiseks. Ja 
lasteaiakohtade vähesus on ju 
tõsine probleem ka meie vallas,” 
nendib Hele-Mall.
Nii käivitaski naine mitte-
tulundusühingu, mis ühe 
tegevusena teiste seas pakub 
lapsehoiuteenust - tulu teeni-
mine ei ole eesmärk, oluline on 
pakkuda töökohti ja teenust, 
millest koha peal puudust 
tuntakse.

Keeruline? Mitte nii väga...
Ilmselt poleks lapsehoiu raja- 
mise idee nii kiiresti reali-
seerunudki, kui selle asutajal 
poleks tühja seisnud üks 
korter - korralik, sooja veega, 
remonditud ja päikseküllaline.  
Justkui loodud pisikestele 
põnnidele teiseks koduks. 
Nipet-näpet tuli muuta 
muidugi. Seadused lapsehoiu 
käima lükkamiseks on parajalt 
ranged. Tuleohutusnõuded 
ja varuväljapääsud, piisavalt 
õhku ja piisavalt valgust. Ruut-
meetri täpsusega norminõuded 
mängimiseks ja magamiseks, 
vahendid tubaseks tegevuseks 
ja võimalused ohutuks õues-
olemiseks. Kooskõlastused 
naabritega ja erinevate riigi-
ametitega. “Neid väikseid asju, 
mida teha ja ümber teha oli 
muidugi päris palju, aga mitte 
midagi võimatut,” meenutab 
Hele-Mall, kellel endal ideest 
uste avamiseni läks kolm kuud. 
Lisaks peavad muidugi kas-
vatajad taotlema alates 2012. 
aastast lapsehoidja kutset, 
muidu ei saa.  Hele-Malle sõnul 
oli see ilmsesti kõige pikem 
protsess, sest kõigepealt on ligi 
kolmekuune loengutsükkel, 
mis päädib eksamitega. Lõokese 
lapsehoiul Jõgisool on kaks 
tunnistusega lapsehoidjat, kel 
selged tõed esmaabist väikelapse 
arengufaasideni. Neid assistee-
rib veel üks abiline, kelle peal 
on toidu valmistamine ja 
koristamistööd.
4-toalisest korterist kujundati 
mängu- ja kaks magamistuba, 
tegevustuba ja suure ümmargu-
se lauaga köök, kus kümmekond 
põnni kenasti einet võtma 
mahuvad.

Lapsehoiu rajamine ei nõua miljoneid,
pigem head tahet ja ettevõtlikkust

Täituvus? Tuleb tasapisi....
Jaanuaris 2010 oli korter 
nõuetekohaseks nikerdatud ja 
jäädi pisikesi kundesid ootama. 
Vallalehes oli nupuke, veebis 
teenuseid reklaamiv koduleht. 
Ja tasapisi hakkas jutt liikuma. 
“Kõige tihemini helistataksegi 
just nii, et mulle üks ema, kelle 
laps teie juures hoius käib, 
rääkis et...,” kinnitab Hele-
Mall. 
Nüüd on nimekirjas 12 last,  
mõni neist käib kõik viis 
päeva kohal, mõni piirdub 
kahe-kolmega. Tullakse ka 
naabervaldadest - Kernust, 
Sakust, Saue linnast. “Oluline 
on asukoht, kui koht on 
logistiliselt hea, tõmbekeskuste 
tee peal, ei pea piirduma vaid 
oma külaelanikega, huvilisi 
leiab kaugemaltki,” teab Hele-
Mall.

Nõuab miljoneid? Oleneb....
Hele-Mall usub, et kui teenuse 
pakkumiseks koht on olemas, 
siis siis üleliia suuri kulutusi 
lapsehoiu asutamiseks tegema 
ei pea. Hea oleks muretseda 
muidugi spets voodid ja lauad 
ja toolid, kuigi kindlasti saab 
ka olemasolevat sobivamaks 
kohendada. Hele-Mallel endal 
oli ettevõtlikkust kirjutada 
paar rahataotlusprojekti ja nii 
sai ta finantseerimistoetust 
Vabaühenduste Fondist ja ka 
Saue Vallavalitsuselt. “Tasub 
uurida võimalusi toetuse saa-
miseks,” soovitab ta potent-
siaalsetele uutele tegijatele. 
Need toetused ja mõistlik 
majandamine on lubanud 
Lõokese lapsehoiul hoida 
turukeskmisest soodsamat 
hindagi. Täiskoht, ehk 
viiel päeval nädalas lapse-
hoiuteenust, maksab ca 238 
eurot + toiduraha. “Kui nüüd 
arvestada, et vald maksab 
maksimumtoetusena erahoius 
käiva lapse vanematele 211 
eurot, siis ei ole vahe suurem, 
kui munitsipaallasteaias maks-
tav kohatasu,” arvutab Hele-
Mall.
Vanemate jaoks mõistlikku 
tasu suudetakse Lõokeses hoi-
da tänu sellele, et eesmärk ei 
ole tulu teenimine, vaid pigem 

kenasti iseennast äramajandav 
süsteem. “Kui teha lapsehoid 
eesmärgiga, et maksta tuhan-
deid eurosid palka ja lisaks 
veel omanikutulu, siis oleks 
lugu muidugi teine,” leiab Hele-
Mall. Ta on kindel, kui teenuse 
pakkumiseks vajalik pind suuri 
investeeringud ei nõua, siis on 
võimalik ära majandada küll.

Tahaksid proovida? Tule küsi 
nõu...
Hele-Mall on seisukohal, et igas 
Saue valla tõmbekeskuses võiks 
olla Lõokese lapsehoiu sarnane 
ettevõtmine. Paberimajanduse 
kordaajamise läbinuna on 
ta valmis huvilistele ka oma 
kogemust jagama. Et millest 
alustada, milliseid ametiasutu-
seid väisata, milliseid seaduseid 

lugeda. 
Ta usub, et nüüd, mil 
vallavalitsuselt on võimalik 
kohapealse lapsehoiuteenuse 
alustamiseks algkapitali saa-
da, lisaks on avanemas kevadel 
veel projekte, mis võimaldavad 
investeerida kasvõi vajaliku 
pinna ettevalmistamisse, ei 
tohiks ühe hoiukoha rajamine 
olla eriline raketiteadus. 
“Eeldus on muidugi see, et 
huviline ei võtaks seda, kui 
tulusat äriprojekti, vaid näeks 
selles võimalust näiteks enda 
lapse kõrvale hoida võtta veel 
hulk põnne, teenides sellega 
välja oma palga ja üksiti 
leevendada lasteaiakohtade 
puudusest tingitud valukohti 
oma lähemas kogukonnas,” 
leiab Hele-Mall.

NAGU KODUS: pisike korterisse rajatud lastehoid annab teise kodu mõõdu välja küll. Süüakse ühise 
perena köögilaua taga, kusjuures saab ka just sellist toitu, mida laps koduski eelistab. Magatakse mõnusas 
magamistoas ja just nii kaua, kui und jätkub, kedagi ei aeta üles ainult sellepärast, et kell kukkus. Kui pisike 
tahab vahepeal sülle, siis sülle ka saab, kui tahab sõpradega mürada ja vallatustki teha, siis ka seda saab

Nimi:  Lõokese lastehoid
Tegutseb: 2010. jaanuarist  
Asukoht:  Jõgisoo külas, Lõokese 7-1, www.jogisoo.ee/
lapsehoid/
Tegevusvaldkond: lapsehoiu teenuse pakkumine
Maksimum mahutavus: 10 täiskohaga last vanuses 2-5 aastat
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Ääsmäe küla põliselanike juured 
ulatuvad Lõuna-Eestisse

Ajalugu

Eda Liiväär,
Ääsmäe koduloo uurija

15. jaanuaril toimus Keilas 
Harjumaa muuseumis Eesti 
Genealoogia Seltsi 20. aasta-
päeva juubeliürituste Lääne-
Harjumaa sarjas Keila kihel-
konna päev, mille kaks 
ettekannet puudutasid ka Saue 
valda. 

Üks oli Helle Koppeli ette-kanne 
Vanamõisa küla 300-aastastest 
suguvõsadest ja teine artikli 
autori ettekanne sellest, kuidas 
Põhjasõja  ajal tühjaks jäänud 
Ääsmäe küla* Lõuna-Eestist 
toodud inimestega uuesti elule 
aidati.
Uurimistulemusena selgub, et 
nii minus kui teistes Ääsmäe 
juurtega inimestes voolab 
paras ports lõunaeestlaste verd.
Nimelt on suurem osa Ääsmäe 
põliselanike esivanemaid too-
dud siia Lõuna-Eestist, peami-
selt praeguse Valga- ja Võrumaa 
aladelt.
“Tänu” oma asukohale teede 
sõlmpunktis on Ääsmäe ja 
Harutee ümbrus viimase 500 
aasta jooksul sõdades (Liivi sõda, 
Põhjasõda, II maailmasõda) 
mitu korda kõvasti kannatada 
saanud. Kõige hullem häda käis 
siit kandist üle Põhjasõja ajal,  
mil küla jäi tühjaks eelkõige 
katku tõttu. Küla põliselanike 
hulgas liikus legend, et ellu oli 
jäänud vaid kaks meest, teiste 
andmete järgi üks mees ja üks 
naine. 
Kirikuraamatute järgi saab 
näha, et inimesi jäi järele siiski 
pisut rohkem. Esialgu põgenesid 
üksikud ellujääjad tõenäoliselt 
suurest hirmust naaberkülades 
elavate sugulaste poole. Peale 
selle abielluti naaberküladesse/
võeti sealt naisi, kuna kohapeal 
polnud valikut. Katkust laasta-
tud külast läks ära kümme- 
kond hirmust ja õudustest 
vintsutatud inimest.

Suurest külast jäi neli suitsu  
1712. aastal Peeter I käsul 
läbi viidud inkvisitsiooni 
(uurimis)protokollis on Ääsmäe 
kohta kirjas, et elu on sees vaid 
neljas talus. Kõik need talud 
asusid külasüdamest väljas 
– Esku vastu Ruila küla piiri 
ning Sibbi (praegu Mäe) ja Aksli 
(Rabadiku) küla karjamaade 
ääres vastu Maidla poole jääva 
metsa serva. Tofri täpne asukoht 
pole teada, kuid tõenäoliselt on 
tegemist metsataluga praeguse 
Lepiku kandis. Neljas talus elas 
17 inimest, katku surnud oli 34. 
14 tühjaks jäänud talus arvatak-
se katku ja nälga surnud olevat 
80 inimest.
1725. aasta adramaarevisjonis 
on külas juba 52 inimest. Kolmes 
elujõulises peres on lapsi sündi-
nud, ka on siia tulnud inimesi 

Pärnust, Virumaalt ja koguni 
Helsingist.
1739. aasta adramaarevisjoni 
ajaks on inimeste arv aga lausa 
plahvatuslikult kasvanud - külas 
elab 175 inimest ja majapidamisi 
on koos vabadikega üle 30. 
Samast adramaarevisjonist saab 
teada, et Ääsmäele on aastatel 
1732-1739 toodud terve hulk 
uusi talupoegi peamiselt Lõuna-
Eestist.
1732. aastal, kui Heinrich Johann 
Tunzelmann (1695-1759) mõisa 
ostis, oli see üsna laokil. Selge 
oli seegi, et 50 inimesega, kellest 
tööjõulisi ehk pooled, mõisa 
pidada ei saa.
Ilmselt kasutas Tartumaa 
kreisikomissar Tunzelmann 
oma sidemeid tööjõu juurde-
toomiseks. Huvitav on see, et 
paljud talunikud on mõisatest, 
millega Tunzelmannil on 
kokkupuuteid eraeluga seoses 
– ilmselt oli ta kas omanik või 
rentnik, sest tema arvukad järel-
tulijad on kas sündinud-surnud 
või abiellunud erinevates 
mõisates (tõenäoliselt ei toonud 
Tunzelmann oma peret kunagi 
Ääsmäele ja ajas asju peamiselt 
valitseja vahendusel). 
Nii on toodud inimesi mitmest 
Otepää kihelkonna mõisast, 
Sangastest, Rannust ja Kamb-
jast, aga ka Suure-Jaani kihel-
konnast. Lisaks veel Uue-
Antslast, Valgjärvelt, Rannust, 
Krüüdnerist, Rõngust ja mujalt.
Ümber on asustatud terveid  
talupoegade perekondi (abielu-
paar koos laste ja ühe või mõlema 
abielupoole eakate vanematega), 
kuid ka üksikuid peresid, mis 
koosnevad vanainimestest või 
naistest ja lastest. 
Peale talupoegade on toodud ka 

oskustööl isi 
nagu õllepruul,  
sepp ja mölder ning osast 
sissetoodutest on saanud 
mõisatöölised või teenijarahvas.

Kes Põhjast, kes Lõunast?
Kas on võimalik kindlaks 
teha, kes praegustest Ääsmäe 
põlisperekondadest on sisse 
toodute, kes katku üleelanute 
järglased? Kahjuks on see üsna 
raske ja võib õnnestuda vaid 
mõnel üksikul juhul.
Adramaarevisjonides on 
kirjas ainult peremeeste 
nimed ja ka 1716. aastal 
inkvisitsioonikomisjoni aru-
annet, kuhu tähendati üles 
kõik pereliikmed koos nime ja 
vanusega, pole Ääsmäe kohta 
säilinud.
Seega saab nimelisi andmeid 
ainult kirikuraamatutest, kuid 
ka seal pole sageli naiste, laste, 
vaeste või teenijate nimesid 
kirjas, vaid nad on määratletud 
oma toitjate või (umbkaudse) 
elukoha kaudu. 
Kuna pole säilinud Ääsmäe 
1774. aasta adramaarevisjoni 
ja ka Keila kiriku meetrikad 
on 18. sajandil üsna lünklikud 
ja ebatäpsete kannetega, ei saa 
enamasti otsi kokku viia 1782. 

aastal tehtud hingerevisjoniga 
(seal on kõik inimesed talude 
kaupa koos nime ja vanusega 
kirjas) ja edasi juba 1834. 
aasta revisjoniga, kui pandi 
perekonnanimed. Olukorra 
teeb keeruliseks seegi, et ees-
nimede valik oli sel ajal üsna 
kasin (peamiselt Jürid-Jaanid-
Juhanid või Anud-Marid-
Madlid). Ka mõisnik paigutas 
talupoegi mitmesugustel põh-
justel (eelkõige tühjade talude 
taasasustamiseks) ümber ning 
Ohtu Mart võis järgmist last 
ristimisele viies olla hoopis 
Uustalu Mart, mis teeb asja 
veelgi keerulisemaks. Ka kipub 
eesnimi varieeruma – Peter-
Peep-Berent nagu ka Jaan-Juhan 
võivad olla üks ja seesama mees 
vastavalt sellele, mis rahvusest 
oli kroonukirjutaja.
Meetrikates on õnneks mõnel 
juhul mainitud paralleelnimed 
– kas isa nimi või nimi endise 
koduküla talu  ja Ääsmäe talu 
järgi.
Kergem on olnud taastada 
tavapärasest erineva nimega 
meeste suguvõsaliini. 
Näiteks õnnestus tõestada, 

et Gutmannide esiisa Thotzi 
Simo Hind ja tema poeg Danni 
on toodud Sangastest. Danni ja 
Hind on Ääsmäel ainukordsed 
nimed, seega on neid hea 
jälgida.
Kõrvutades küllalt ebatäpseid 
andmeid ja minnes perekonna-
nimede panemise ajast revisjone 
ja kirikuraamatuid pidi samm-
sammult tagasi, on tänaseks  
siiski osade suguvõsade 
tõenäoline päritolupaik õnnes-
tunud tuvastada. (Need 
andmed on toodud 1739. aasta 
adramaarevisjoni märkustes).
Visa töö ja kannatusega saab 
ehk midagi veel välja selgitada ja 
loodetavasti on selles uurimuses 
toodud andmetest abi neile, 
kelle juured kunagi, st kuni 
priinimede panemiseni Ääsmäe 
kandi mullas on olnud.
_____

*) Mõeldud on Ääsmäe küla 1938. 
aastani e endist mõisavalda, mille 
alla kuulusid praegune Ääsmäe ja 
Tagametsa küla ning Pällu küla 
Siugu ja Männiku talu.
Ettekande materjalid on kätte-
saadavad Harjumaa muuseumis 
Keilas ja alates veebruarist ka 
Ääsmäe raamatukogus.

ESIISA: 
Sangastest 
toodud Thotzi 
Simo Hinto 
7. põlve 
järeltulija Anton 
Gutmann. Tema 
ja ta venna 
lapselapselapsi 
elab Ääsmäel 
praegugi

Lääne-Harju kihelkondade suguvõsauurijad Harjumaa Muuseumis

Lääne-Harju sugupuude näitus Harjumaa Muuseumis on avatud kuni 13. veebruarini 2011. 
Näituse raames on 5. veebruaril alates kella 11-st muuseumisse oodatud kõik Lääne-Harju 
kihelkondade suguvõsauurijad, et omavahel kogemusi jagada või uuritud andmeid võrrelda ja 
vahetada. Ühtlasi on üritusele oodatud kõik suguvõsauurimisest huvitatud inimesed, kes soovivad 
saada praktilisi näpunäiteid suguvõsauurimise alustamiseks või teavet uuritavate suguvõsade 
kohta Keila, Harju-Madise, Nissi ja Hageri kihelkonnas. 

Palume suguvõsauurijail kokkusaamisele kaasa võtta oma genealoogilised andmebaasid 
(paberkandjal või elektrooniliselt). 

kirjutas Koidu Laagrist

Härmalõngad värelevad 
põõsastel ja puudel.
Loodus kinkinud nad on,
meile talvekuudel.
Päike mängib lumega, 
silmipimestavalt.
Lähen õue, seda ilu, 
vaatan imestavalt.

Lumi puhas meelitab, 
mind siin hange viskuma.
Lausa kutsub, ootab mind, 

riidest lahti kiskuma.
Võikski jääda lebama,

siia mõneks ajaks.
Võtaks elupaigana,
selle omal majaks.

Tuisueit ja külmapoisid,
teevad tähtsat tööd.
Hommikul ja südapäeval 
ning ka vastu ööd.
Hanged kõrged, jääkristallid,
säravad seal päikses.
Suures linnas, kodumetsas ja 
ka külas väikses.

Virmalised tantsivad kõrgel 
taevakaarel.

Nende ilu näha on,
mandril ja ka saarel.
Talv nii imeline on, 
kestku ta vaid veel.

Saaks siis uhke saaniga,
sõita talveteel.

Luulenurk

Talvest...

Vanamõisa küla 
ajalooraamatu 
esitlus
Koduvald

26. veebruaril kell 11.00 esit-
levad Vanamõisa  Seltsimajas 
kaks tegusat koduloohuvilist 
naist oma vastvalminud 
uurimistööd Vanamõisa aja-
loost.

Helle Koppel ja Evelin 
Povel-Puusepp on kaante 
vahele talletanud küla ja 
mõisa ajaloo muinasaegsest 
asulast, sõdadest ja katkust, 
põlistalude päriseks ostmisest 
ja põlisperede  saatusest. 
See on ühe küla lugu, milles 
kaudselt kajastub kogu Eesti-
maa ja tema rahva saatus. 
Esitlusel kannavad autorid ette 
katkeid raamatust ja huvilised 
saavad trükivärske teose ka 
koju kaasa osta.

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele Hüüru 

Bändi kauaaegse
dirigendi ALVAR LUHA 

surma puhul.

Hüüru pillimehed
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Koolisport

Kristjan Küttis
Ääsmäe Põhikooli 
kehalise kasvatuse õpetaja

2011. aasta algas Ääsmäe 
lastele sportlikult. Iseäranis 
neile, kes viibisid 6.-9. jaanua-
rini Käärikul talvelaagris 
nautides välitingimustes suu-
satamist ning sisetingimustes 
pallimänge.

Suures osas Saue valla 
poolt rahastatud laager sai 
tõepoolest oma alguse Kolme-
kuningapäeval, kui hulk noori 
keskpäeva paiku talvisesse 
Käärikusse saabus. Päevas toi-
mus kolm treeningut, millest ka-
hel käidi suusatamas ja õhtune 
trenn viidi läbi palli- ja jõusaalis. 
Lisaks sai iga päeva lõpus 
viibida Kääriku vastvalminud 
saunakompleksis, mis väsita-
vale päevale punkti pani. 

Kilomeetreid kogunes 
poolesaja alla
Suusaradadel kogusid kilo-
metraaži tugevamad 40 km ja 
need, kes sel talvel esmakordselt 
suusad alla saanud, jäid rahule 
ka 30 km läbimisega. Sõita sai 
alates 1 km rajast kuni Kekkose 
rajal 14 km-ni, viimasele 
sedakorda ei mindud. Ka kolm 
korda väiksemad rajad olid 
ülesehituselt vaheldusrikkad 
– leidus nii pikki tõuse kui 
langusi. 
8. jaanuari õhtupimeduses, aga 
valgustatud 2,5 km rajal, toimus 
suusavõistlus eraldistardist.  
Rajale mindi 30-sekundiliste 
vahedega, sõita võis nii klassi-

ka, kui uisutehnikas. Esimesed 
kolm olid Paul-Theodor Oja, 
Dan-Markkus Pajula ja Siim-
Edvard Sinimeri. Sulailm tabas 
meid alles viimasel päeval – 
ehk saime suurepärasest suusa-
ilmast rõõmu tunda pea terve 
laagris veedetud aja.

Lauatennisest korvpallini
Kääriku spordisaali võimlas 
toimus päeva kohta üks 
treening – mängiti erinevaid 
pallimänge alates lauatennisest 
kuni korvpallini. Kõige enam 
meeldis lastele aga viliseva palli 
lennutamine, millest räägiti ka 
päevi hiljem. Nimelt tegemist on 
palliga, mis eriti tugeval viskel 

häält teeb. Lastel huvitav visata 
ja kindlasti lisab motivatsiooni 
viskeoskuse arendamisel. 
Sarnaselt suusatamisele peeti 
ka lauatennises maha võistlus 
– esmalt alagrupiturniir ja 
hiljem play-off. Auhinnalised 
kohad alates kõige paremast: 
Siim Edvard Sinimeri, Eerik 
Kodasma ja Rauno Miller. 
Lisaks arendati üldist kehalist 
ettevalmistust jõusaalis, kus 
jooksulindid, jõumasinad ja 
batuut. 

Lumeskulptuuride ehitamise 
võistlus
Kääriku Puhke- ja Spordikesku-
se määrdemees Valdeko andis 

juba päev enne sulailma 
saabumist mõista, et laagri 
viimasel päeval võiksid lapsed 
ehitada lumeskulptuure. 
Nõnda ka tegime ja peale 
hommikust suusasõitu asuti 
usinalt ehitama. Ajalimiidiks 
oli 30 minutit ja selle ajaga võis 
luua vabal valikul midagi või 
kedagi. 
Poole tunni möödudes oli val-
minud ralliauto, olend teiselt 
planeedilt ja väike armas jänes, 
seejärel kutsuti kokku žürii 
(TÜ Kehakultuuriteaduskonna 
talispordialade didaktika 
lektor Allar Kivil, määrdemees 
Valdeko ja spordikeskuse 
administraator Eve), kes asus 
töid hindama. Žüriil oli raskusi 
otsustamisega kuna kõik tööd 
olid väärt esikohta ja nõnda 
pääsesid kõik osalejad võitjate 
torti sööma. 

Tänud vallavalitsusele
Ilma toetuseta poleks laager 
kindlasti toimunud, seetõttu 
tänavad korraldajad ja osavõt-
jad kohalikku omavalitsust, 
kes projektile täies mahus õla 
alla pani. Meeneks said lapsed 
albumid fotodega laagrist ja 
pusa laagri sümboolikaga.
Siinkirjutajale lisaks aitas 
mitmepäevast spordilaagrit 
läbi viia Margus Koor. Õpetaja 
Parksepa Keskkoolist, kel 
vastupidavusala viljelejana oli 
lastele nii mõndagi edasi anda. 
Loodame, et järgmiselgi aastal 
laager toimub ja et sel aastal 
lund ning suusatajaid ikka 
suusaradadele jaguks.    

Ääsmäe noored läbisid Kääriku 
suusaradadel kokku 300 km

KÄIB TÖÖ JA  VILE KOOS: hommikusöök ja puhketund seljataga 
suundutakse suusaradadele talvemõnusid nautima 

Eesti kõvemad 
maleässad 
osalevad Laagri 
Koolis toimuval 
kiirmaleturniiril 

Koduvald

5. veebruaril toimuvale Paul 
Kerese 95.  sünnipäevale 
pühendatud maleturniirile 
on korraldajad ligi 70 osaleja 
sekka suutnud meelitada ka 
kohalikud maleheerosed.

“Nõusoleku turniiril osalemi- 
seks on andnud Olümpia-
koondise liikmed suurmeistrid 
Kaido Külaots, Meelis Kanep, 
Olav Sepp, Igor Svõrjov, 
läbirääkimised käivad Alek-
sander Volodini ja Mihhail 
Rõtshagoviga, samuti osaleb 
veteranide esinumber IM - Hillar 
Kärner,” valgustas Ardi Tedre-
ma, kes on Laagri maleturniiri 
idee algataja. Korraldajad on 
saatnud võistluse teabe ja 
kutsed ka Läti ning Soome 
maleliitudele. Saue vallaelanike 
seast loodetakse saada kokku 
kümmekond osalejat. “Oluline, 
et saaksime male kaissu vallast 
noori hakkajaid malehuvilisi,” 
loodab Tedrema.
Laagri valiti turniiri korral-
damiseks põhjusel, et Tedrema 
ise on kohalik ja kuna maleelu 
on tema sõnul ebarahuldava 
rahastamise tõttu nutuses sei-
sus, siis tuleb asjavedajatel leida 
nö hambad ristis võimalusi Eesti 
maleelu poputamiseks ja male 
populariseerimiseks. “Saue vald 
on väga spordilembene ja ka 
vallavalitsus toetab võimalusel 
spordiüritusi. Tekkis mõte, et 
prooviks ka Saue valla kaasata 
malemängu illu ja võllu,“ selgi-
tab Tedrema. Teise aspektina  
toob ta välja, et on oluline 
huvilistele tõestada, et võrreldes 
Tallinnaga on etemaidki võist-
luspaiku, kus malemängust 
rõõmu saaks tunda. “Kui 
Laagri kiirturniir õnnestub ja 
vald leiab, et selline üritus on 
mõttekas ning vajalik, siis tahaks 
järgmisel aastal korraldada 
juba kahepäevase malefestivali.  
Laagris ei ole analoogseid 
male kiirturniire korraldatud 
- sellepärast on ka üle-eestiline 
huvi päris suur,” rõõmustab 
korraldaja.
Turniiri läbiviimiseks vaja-
mineva   maleinventari ja päde- 
va kohtunikebrigaadi tagab  
Eesti Male Toetusühing. 
Maleturniiri õnnestumisesse 
panustab ka vallavalitsus 
eraldades ürituse korral-
damiseks 640 eurot, millest poo-
le summa ulatuses premeeri-
takse Saue valla parimat 
maletajat.
Kõik malest huvitatud on 
oodatud turniiri jälgima 
kohapeal, 5. veebruaril algusega 
kell 11.00 Laagri Koolis.

Sport

Maia Voites
MTÜ Tuula Tutulus

Sel korral viis MTÜ Tuula 
Tutulus Pällu ja Tuula külade 
lapsed jõulupeole värskesse 
Ruila kooli spordihoonesse. 
Koos vaadati jõuluetendust 
”Kuidas Grinch varastas 
jõulud”. 

Toreda näitemängu esitajaks 
olid Ruila kooli 3. klassi õpilased 
koos oma vahva õpetaja Marge-
ga, kes on juhtumisi meie küla 
elanik. Jõuluvana oodates 
mängiti koos ringmänge. Järje-
kord jõuluvanale luuletuse 
lugemiseks oli väga pikk, aga 
kommipakke jagus ka kõige 
pisematele osalejatele.  
Pidutsemist jagus ka uue aasta 
algusesse, mil toimus tradit-
siooniline Tuula ja Pällu külade 
uusaastapidu. Peokohana sai-
me taaskord kasutada Tuula 
Kaubahoovi, mis korra aastas 
kohandatakse peoruumiks. Peol 
tutvustati ka uue külakeskuse 

projekti, ent ilmselt läheb paar 
aastat aega,  enne kui külarahvas 
saab seal üritusi korraldama 
hakata. 
Austusest Eesti krooni vastu oli 
selle aasta peoteemaks rahvuslik 
stiil. Piduliste seljas oli näha 
nii ehtsaid rahvariideid kui ka 
vahvate rahvuslike elementide-
ga rikastatud kostüüme. Lauad 
olid lookas omavalmistatud 

jõulutoitudest, hoidistest ja 
küpsetistest. 
”Aasta tegija” tiitli sai MTÜ 
Tuula Tutulus pikaajaline 
juhatuse liige Eve Riga, kelle 
panus külaelu edendamisse on 
läbi aastate olnud hindamatu.
Õhtu viis läbi meie oma küla 
professionaalne õhtujuht 
Valmar Dreger. Koos temaga 
on peod olnud väga lõbusad 

ja meeldejäävad ja nii ka sel 
korral. Tegevust jagus kõigile, 
sest õhtujuhil oli programm 
mitmekesine ning uusi mänge 
tuli nagu varrukast. Õhtu 
naelaks oli näitemäng, kus osad 
jagati kohapeal ning näitlejateks 
olid kõik külaelanikud.
Peole oli saabunud nii neid, 
kes alati aktiivselt üritustel 
osalevad, kui ka päris vastseid 
külaelanikke. Tundub, et kuul-
dused meie toredatest pidudest 
on levinud ka kaugemale, sest 
peol oli rõõm võõrustada ka 
külalisi kõrvalküladest.
Lisaks aktiivsele ”põhi-
programmile” oli ka loterii, kus 
iga loos võitis ning sai vaadata 
pilte eelmise aasta üritustest. 
Külarahvas sai mõnusalt aega 
veeta ning vapramad pidu-
lised lõid tantsu varajaste 
hommikutundideni.
Tahaksin tänada kõiki, kes on 
aidanud kaasa meie külaelu 
edendamisel ja ürituste korral-
damisel!

Tuula ja Pällu rahvas tervitas koos uut aastat Pidu
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SAUE VALD 20 - 
AEROFOTODE NÄITUS
01.02 - 28.02.2011
Laagri, Alliku, Hüüru, Vanamõisa
Vatsla, Kiia, Maidla, Jõgisoo, Valingu, Tuula 
ja teised Saue valla alad on jäädvustatud

NÄITUSE AVAMINE 3.02, KELL 11.00

EAKATE NÕUKODA
Eakate ühendused-liidud ning nende tegevuste korraldajad.

17. veebruaril kell 11.00  Saue valla Kultuurikeskuses toimub  ÜMARLAUD.
Räägime eakate eluolust ning eneseteostamise võimalustest.

Päevakorras EAKATE NÕUKOJA asutamine, mille eesmärgiks on muuta eakate elu 
mitmekesisemaks. Tutvustame Saue valla Kultuurikeskuse võimalusi ja koostöö algatusi.

Lisainfo ja registreerimine: Saue valla Kultuurikeskus
53 465 917, veskitammi@sauevald.ee

TERVISLIKU TOITUMISE JA ELUSTIILI KURSUS
9. ja 16. veebruaril tervisetreener Monica Lauri juhendamisel toimub kursus, mis tutvustab 
Harvardi uue toitumise püramiidi, igapäeva elus vajalikke põhitoitaineid, toidu valmistamise 

meetodeid ja retsepte ning regulaarse liikumise vajalikkust.

Inimese jaoks on võrdse tähtsusega nii tugev keha kui ka tugev vaim. Lisaks personaal- ja 
rühmatreeningutele viib Monica Lauri läbi erinevaid koolitusi treenimise ja toitumise teemadel.

Lisainfo ja registreerimine: Saue valla Kultuurikeskus
53 465 917, veskitammi@sauevald.ee

SUHTEALANE ÕHTUSEMINAR
Veebruaris saab alguse õhtuseminaride sari, mille esimene loeng toimub 15. veebruaril, 

algusega kell 18.00. Suhtlemistreener ja Imago nõustaja Sille Jõgeva,  kes on aastaid koolitanud 
suhteteemadel nii lapsevanemaid kui organisatsioone ja läbi viinud individuaalseid nõustamisi, on 

pakkunud esimese teemana  – Armuda on lihtne, armastust hoida keeruline. 

Õhtuseminari eesmärgid on arutleda üheskoos nautimisväärse elukestva armastuse teemadel. 
Kas see on reaalne või ainult ilus unistus? Mõista alateadvuse jõudu, mis mõjutab meid paarilise 

valimisel ja konfliktide tekkimisel. Õppida ja praktiseerida Imago dialoogi, mis on osutunud 
tõeliselt efektiivseks abivahendiks suhte hoidmisel ja parandamisel

Lisainfo ja registreerimine: Saue valla Kultuurikeskus
53 465 917, veskitammi@sauevald.ee

Uus asi  saue  valla kultuurikeskuses

Veebruar-Sõbrakuu
Sõbrapäeva tähistamine erinevates 
seltsimajades ja spordiklubides
Üleeestiline kiirmaleturniir Laagri 
Koolis
Eakate ümarlaud Saue valla 
Kultuurikeskuses
Projekti “Laagri Rularamp“ 
käivitamine
Tudengite kontsert, Hüüru mõisas

Märts-teatrikuu
„Teater tuleb maale“ - Hüüru 
mõisas 

Aprill-Naljakuu
Volbripidustused erinevates seltsi-
ja kultuurimajades ja külades
Jüriöö Sügisjooks 

Mai-Talgukuu
Koristustalgud eripiirkondades

Juuni-Suvealguskuu
Lastekaitse päeva tähistamine 
erinevates seltsi-ja 
kultuuriasutustes
Folgifestival Vanamõisa 
Lõkkeplatsil

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jaanipäeva tähistamine erinevates 
külades
Saue valla jalgrattaretk
Hageri Kihelkonnapäevad

Juuli
Kõva mehe jooks

August-Suvelõpukuu
Suvelõpuüritus ja külade päev

September- Koolialguskuu
Saue valla Sügisjooks
Tere kool ja aabitsapidu Saue valla 
Kultuurikeskuses
Sügislaadad erinevate seltsimajade 
juures
Jaan Teemanti mälestamine

Oktoober
Tudengite kontsert Hüüru mõisas

November
Saue valla aastapäev 20 

Detsember_Jõulukuu
Erinevad jõuluüritused

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Kultuurikalender 2011
Suuremate ürituste ajakava

(kuupäevad ja korraldajad lisatakse Saue valla Kultuurikalendrisse jooksvalt: 

Vabariigi 
Aastapäeva

Ööklubi
Vabariigi 
Aastapäeva

Ööklubi

Vanamõisa 
Seltsimajas

Allika tee 10 

DJ ARNO KUKK
Mody Duo idamaine tantsutrupp

23.veebruaril
sissepääs alates 20.00
23.veebruaril

Avatud Baar pilet 10 EUR-i 
koos suupistelauaga

info: ave@kodukyla.ee
Tel. 51 40761

sissepääs alates 20.00

Üritusele lisab pidulikkust
Vanamõisa Segakoor

Piletid eelmüügis Vanamõisa seltsimajas, 
kohapeal pileteid ei müüda

Saue Vallavalitsus ja Saue valla Kultuurikeskus ootavad Laagri 
piirkonna noori osalema ühisprojektis „LAAGRI RULARAMP“

Milline see täpselt välja peaks nägema? Mis atribuudid seal on? Nendele küsimustele ootame ideid 
just noortelt endilt. Oodatud on kõik noored osalema oma ideedega ja projekti koostamisel.

Kui oled huvitatud osalema sellest projektist,  anna endast teada hiljemalt 
25. veebruariks e-posti aadressil: veskitammi@sauevald.ee. 

Kontaktisik: Ingrid Novikova, Saue valla Kultuurikeskuse juhataja.

JÕGISOO SELTSIMAJAS
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA PIDU

   26.02.2011 kell 19
*külas üllatusesinejad, *tantsuks mängib ansambel

* käsitöö näitus-müük, *töötab puhvet      
                            

PILET: 3 EUR 
info: 501 2033; 604 0882, jogisoo@hot.ee               
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Info ja ajakava: www.laagritervis.ee või 58438067
Aadress: Veskitammi 22 (Laagri kooli hoone)

Lisaks ÕNNELOOS (peaauhind 3 kuu kaart)
ja SOODUSHINNAD!

Spordiklubi "Laagri tervis" kutsub

SÕBRAPÄEVALE
Pühapäeval, 6.veebruaril kell 12.00 - 18.00

Pakume TASUTA:

jõusaal (teie päralt on ka meie treenerid)

meditatsioonitund
aurusaun

karastusjoogid

dr. RENE BÜRKLANDI loeng
"Tervis ja tasakaal Hiina meditsiinis"

rühmatreeningud - JOOGA, TBA, BODYPUMP
(eelregistreerimisega)

Soodsa hinnaga lemmikloomatoit 
nüüd ka Sauel!

Taani kvaliteet (Premium klass) ja 
taskukohane hind – 

Wildelife koeratoit  5kg kõigest 7,99 €
Wildelife koeratoit  10kg kõigest 23,50 €

Caramira koeratoit(Regular) 
18kg kõigest 25,40 €

SAUE LOOMAKLIINIK 
Lemmikloomade vaktsineerimine, 

ravi, päevakirurgia. 
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit 

ainult 75.- (tavahind 175.-)

Sooja 1, Saue     tel. 600 3382
E-R 15.00-19.00, L 10.00-13.00

www.sauekliinik.ee

Koos euro saabumisega 
on alanud  AS Protten F.S.C. 

Keila esinduskaupluses

suur ALLAHINDLUS!
Tule ja tutvu pakkumistega

OLETE OODATUD!
  PALDISKI MNT.19, KEILA 

TEL:  674 7575

E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD





 








   


Probleemsete ja ohtlike puude langetamine 
suurte kogemustega eksperdilt.

Langetan raskesti ligipääsetavaid ja keeruka 
asukohaga puid igal aastaajal, vajadusel 

kasutan köistehnikat või tõstukit. 

Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse 
564 82680 

Lumekoristus katustelt, 
jääpurikate tõrje ja lume 

äravedu hoovidest.
Olemas traktor, veoauto, 

tõstukid ja korralik 
turvavarustus.
Tel. 562 02233

ABC Building OÜ

Pakun kvaliteetset maamõõduteenust. 
Katastritööd, geodeetilised 

alusplaanid, ehitiste märkimine. 

Töö kiire ja usaldusväärne. 
15 aastane töökogemus. 

Tel. 554 0070

Soovin rentida maja 
Saue vallas Saue 

linna lähedal. 

Helistada 506 5259

      

 


 
 


 



  





  







 Kunstiõpetajast 
loominguline 

lapsehoidja hoiab teie 
lapsi mõnel päeval 

nädalas 
 kontakttelefon

 580 49758, 635 6593 - Mall
 

  


BeeBIvÕIMleMINe

BEEBIMASSAAŽ 
lOeNGuD laPsevaNeMatele 

laste lOOvustuNNID 
laagris, 

saue valla Kultuurikeskuses 

www.pardike.ee
evelin@pardike.ee ��� �2 �2� 
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Väljaandja toimetaja: anne-ly sumre
kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: anne-ly sumre
trükk: printall

saue vallavalitsus
veskitammi 4, laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 

Seisan selle eest, et uue majanduskasvu 
viljad jõuaksid Saue valda.

Uued töökohad, paindlik lastehoid 
ja hea haridus!

Kalev Lillo
Teie kandidaat Riigikogusse 

Saue vallas

512


