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Saue Keila Kernu ja Nissi vallad

Saue vald on ühinemismõtteid 
mõlgutanud juba pikka aega. 
Väiksemad ja Tallinnast kau-

gemale jäävad omavalitsused on 
olnud nendes aruteludes järjest 
avatumad ja seega kristalliseerus 
konkreetne kava kutsuda konsul-
tatsiooniks kokku just Kernu, Nis-
si ning Keila vallad. 

Kolm aastat tagasi kutsuti kaasa 
mõtlema ka Harku ja Saku valda 
ning Saue linna, aga neilt saa-
di ühemõtteliselt ja selgelt korvi. 
Keila vald on liitumisideega lähe-
nenud Keila linnale, aga pea aasta 
jagu kooskäimist, rahva arvamuse 
monitooringut (mis oli pooldav) ja 
numbrilist analüütikat ei ole tegu-
deni siiski jõutud. 

„Me ei soovinud kaasata neid, 
kes on selgelt mõista andnud, et 
neid ühinemine ei huvita. Ei ole 
mõtet enda ja teiste kallist aega 
vabanduste otsimisele kulutada, 
püüame töötada kiirelt ja konk-
reetselt ning läbi analüüsida liitu-
mine n-ö positiivse kaasamõtle-
mise võtmes,“ selgitab vallavanem 
Andres Laisk ühinemispartnerite 
valiku tagamaid.

Pilt on päris hea
Tulpdiagrammidesse on koonda-
tud võimaliku suurvalla peamised 
karakteristikud: teenusekeskused, 
rahvaarv ja demograafiline pilt. 
Mehaaniliselt on liidetud ka oma-
valitsuste eelarved, et saada ligi-
kaudselt aimu, milliseks kujuneks 
uue omavalitsuse finantsvõimekus, 
netolaenukoormus ning tegevu-
se tulem. Saue vallavanema sõnul 
leiab sealt positiivseid koosmõju-
sid, mis suurendavad loodava oma-
valitsuse finantsvõimekust. „Juba 
saadav matemaatiline mahuefekt 
võimaldaks pakkuda kvaliteetse-

maid teenuseid ja tasakaalustada 
Tallinna kui peamise tõmbekesku-
se mõju,“ kinnitab ka Keila Valla-
volikogu esimees Kadri Tillemann 
numbritele tuginevat potentsiaali. 

Ruumiloogika mõttes näeb 
Keilat, Sauet, Kernut ja Nissit 
ühendav ca 20  000 elanikuga 
suurvald päris lootustandev välja. 
Väiksemate tiheasustuste võrgus-
tik jaguneks ühtlaselt, piirkond on 
kaetud toimivate transpordikori-
doridega maanteedevõrgustiku ja 
raudteeühenduse näol. Ka visuaal-
se pildina meenutab neljast vallast 
koosenev ühendus tervikut, kuigi 
mõned augud jäävad sisse. Need 
väljendavad siis Saue linna ja Keila 
linna madalat ühinemisaktiivsust. 
„Ma loomulikult näeksin pikemas 
perspektiivis loogiliste kaasatule-
jatena ka Saue ja Keila linna. Aga 
see nõuab ilmselt teistsugust aega 
ja inimesi. Olen siiski veendunud, 
et 10 aasta pärast on Saue linn ja 
Laagri saanud üheks suureks tee-
nusekeskuseks,“ prognoosib 
Andres Laisk.

Hoiakud pigem pooldavad
Selles, et regionaalministri 
tõmbekeskuste Eesti mudel, 
mis peaaegu hakkas juba kuju 
võtma,  on valitsuse vahetusega 
ilmselt riiulisse tõstetud ja sealt la-
hendust ei tule, oldi ühel meelel. 
See on veel üks ajend, miks teema 
lauale tõsteti-  kui valitsuse tasan-
dil ei suudeta asja ära teha, peab 
kohalik tasand sellevõrra roh-
kem vasutust võtma. Kuigi 
esimesel arutelul osalenu-
tel kellelgi veel ametlike lä-
birääkimiste alustamiseks 
volikogu mandaati kaasas 
ei olnud, tundus Saue, 
Nissi, Keila ja Kernu valda-
de liitmise teema kõnetavat 
küll. 

„Omavalitsuste koostöö 
on küll hästi tore asi, aga elu 
näitab, et tegelikkuses see 

meie-teie efekt ei kao kuhugi ning 
terviku arendamise kontekstis see 
ei tööta,“ leiab Kadri Tillemann 
Keila vallast.

„20 aastat on meil olnud täie-
likku iseseisvust, aga tunnetame, 
et enam ei saa paljude asjadega 
hakkama. Kui muidu öeldakse, et 
ei saa ühineda, sest vallavanem ja 
volikogu esimees hoiavad oma ko-
hast kinni, siis Kernu meestel selle 
asja taha ei jää,“ lubab Kernu valla-
vanem Enn Karu. 

„Põhimõtteliselt on meil voli-
kogus liitumisteemat arutatud ja 
küsitud, kuhu poole me vaatame. 
Praktiliselt 100-protsendiliselt 

vaadati Saue poole. Seega ma ei 
näe, et oleks vastuseisu, pigem on 
hoiak pooldav, et alustada läbirää-
kimisi,“ toetab Karu ka Kernu Val-
lavolikogu esimees Kuldar Palo.

„Me anname endale aru, et ei 
saa kõrvale jääda. Juba praegu näe-
me oma vallas kohti, mis toimivad 
ebaefektiivselt, niimoodi edasi 
minna ei saa. Aga eks hirmud on 
ka – et keskus jääb kaugele, Nissi 
muutub ääremaaks. Aga selline 
Saue valla initsiatiiv näitab riigi-
mehelikkust, et on olemas vallad, 
kes võtavad suure pildi nimel vas-
tutuse,“ leiab Nissi Vallavolikogu 
esimees Kaido Katalsepp.

Saue valla juhtkonnas usutakse jätkuvalt, et suur ja tugev on parem kui väike ja 
tugev. Sellest usust kantuna initsieerisid sauevallakad liitumisarutelu Nissi, Ker-
nu ja Keila valdadega. Koosmõtlemise meeleolude, krediidivõimekuse ja ku-
lustruktuuri analüüsi põhjal võib öelda, et potentsiaali ühinemisläbirääkimiste 
alustamiseks on.

Kuhu tuleb vallamaja? Kes saab valla-
vanemaks? Ja nimi, mis nimeks saab?

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Kodus on Maali üks 
memmekamat sorti koer 
– liibub tihkelt perenai-
se säärte ümber. Õue 
jõudes toimub ümberke-
hastus: Maali nelja käpa 
sisse, koonuhoiakusse ja 
silmadesse tekib vastu-
tustunne. Õues sõltub 
Maalist kõik. Sõna otse-
ses mõttes tema perenai-
se elu ja toimetulek. 

Maali – 
puuduva meele 
leevendaja

LK  8

Värskendusideid 
arengukavasse 
otsiti mõttetalgu-
te korras

LK 2
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JUHTIMINE

Kui sageli valmivad aren-
gukavad paari eksperdi 
tagatubades, siis sel aas-
tal pilluti ideid valla kõige 
tähtsamasse dokumenti 
poolesaja pealises selts-
konnas mõttetalgute kor-
ras. 

Kes on kes vallamajas?

Koduvald
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EHITUS-, PLANEERIMISE JA MAAOSAKOND  

Abivallavanem
Kalle Pungas
654 1132; 506 6974

kalle.pungas@sau
evald.ee

Ehitus-, planeerimise ja 

maakorraldusvaldkonna ning 

arenduse -, keskkonna- ja 

järelevalve  tegevuse juhtimine, 

ja koordineerimine.

Ehitusnõunik 
Kalle Normann 

654 1135; 530 22293

kalle.normann@s
auevald.ee

Ehitus- ja kasutuslubade taotle-

mine, projekteerimistingimuste 

taotlemine hoonetele.

Jurist Sandra Marran

654 1147
sandra.marran@s

auevald.ee

Ehitus-, planeerimise ja 

maakorraldusvaldkonna 

asjaajamise seaduslikkuse 

kindlustamine, sh õigusaktide 

ja lepingute ettevalmistamine 

ning nende läbivaatamine.

Planeeringute spetsialist 

Maili Metsaots 
654 1157; 530 19887

maili.metsaots@s
auevald.ee

Ehitus- ja planeeringualase 

tegevuse  korraldamine ja 

kodanike nõustamine, reklaa-

milubade väljastamine.

Maakorraldusspetsialist 

Aime Renser
654 1134
aime.renser@sau

evald.ee

Hoonestusõiguse seadmise 

ja ribasusega erastamise 

eeltoimingud, isikliku kasutus-

õiguse seadmise menetluse 

ettevalmistamine.

Maaregistripidaja 

Ene Lepist  
654 1149 
ene.lepist@sauev

ald.ee

Maamaksu küsimused ja maa 

ostueesõigusega erastamine.

HARIDUSE-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND   

Abivallavanem 
Indrek Eensaar
654 1158; 51 14 930 indrek.

eensaar@saueval
d.ee

Haridus-, sotsiaal-, kultuuri-

valdkonna juhtimine ning 

ühistranspordi teemad.

Sotsiaalosakonna 

juhataja Mare Jallai 

654 1136; 562 10518 

mare.jallai@saue
vald.ee

Sotsiaalnõustamine, 

sotsiaaltoetuste määra-

mine, sotsiaaleluruumide 

küsimused, eakate üld-ja 

koduhooldus.

Lastekaitsespetsialist 

Sirli Sõstar-Peerna

654 1144; 5346 2560

sirli.sostar@sauev
ald.ee

Lastekaitseküsimused, 

koostöö lasterikaste pere-

dega ja hooldusperedega.

Hoolekandespetsia-

list Laine Elmik
654 1145; 513 7154

laine.elmik@saue
vald.ee

Abivajajate andmebaaside 

ja sotsiaalabi toetuste 

maksmise korraldamine.

Hooldustöötaja 

Anne Vainu
526 0147
Transporditeenuse 

pakkumine arsti juurde 

või kauplusesse minekuks 

valla sotsiaalbussiga, toi-

metulekuraskustes eakate 

kodukülastused.

Hooldustöötaja  

Rita Reino 
533 58149
Transporditeenuse 

pakkumine arsti juurde 

või kauplusesse minekuks 

valla sotsiaalbussiga, toi-

metulekuraskustes eakate 

kodukülastused.

Haridusnõunik Birgit 

Tammajõe-Tulp
654 1154, 512 4180

birgit@sauevald.e
e

Ülevallalised haridus-

küsimused, kooli- ja 

lasteaiakohad, koolikohus-

tuse täitmine, koolibussi 

logistika koordineerimine.

Kultuurinõunik 

Kaija Velmet
679 6786, 5563 4407 

kaija.velmet@sau
evald.ee

Ülevallaline kultuurite-

gevuse koordineerimine, 

koostöö valla kultuuriasu-

tuste, kodanikuühenduste, 

külakeskustega, noortetöö.

KANTSELEI   

Vallasekretär Marju Põllu 

654 1142 
marju.pollu@sau

evald.ee

Vallakantselei juhtimine, vallavolikogu- ja 

valitsuse õigusaktide vastavuse tagamine. 

Vallavalitsuse personalitöö teostamine, 

arhiivi korrashoiu tagamine.

Vallasekretäri abi Gedi Aver 

654 1151 
gedi.aver@saueva

ld.ee

Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide 

eelnõude ettevalmistamine,  vallasekretäri 

abistamine vallakantselei asjaajamise 

korraldamisel ja seaduslikkuse tagamisel.

Isikuregistripidaja Lia Krapivin 

654 1143 
lia.krapivin@saue

vald.ee

Kodanike elukohaandmete muutmine, 

sündide ja surmade registreerimine, 

elukohatõendite väljastamine.

Sekretär-asjaajaja Kristi Randma 

654 1130  
kristi.randma@sa

uevald.ee

Vallavalitsuse asjaajamise vahetu korralda-

mine efektiivse töö ja ladusa teenindamise 

kindlustamiseks. Sekretär-asjaajaja on 

kursis vallavalitsuse igapäevase töökorral-

dusega, vallavalitsuses teostatavate tööde 

ning koosolekute toimumisega.

Volikogu sekretär Caroli Kruus 

654 1141; 530 60013, 

karoli.kruus@sau
evald.ee

Saue Vallavolikogu ja tema komisjonide 

töö korralduslik ja tehniline teenin-

damine ning  Saue valla õigusaktide 

avaldamiseks esitamine Riigi Teatajas.

Jurist Kristin Lepikson

651 0211
kristin.lepikson@s

auevald.ee

Valla asjaajamise seaduslikkuse kindlusta-

mine ning volikogu liikmete ja vallavalitsu-

se teenistujate juriidiline teenindamine ja 

nõustamine ametialastes küsimustes.

RAHANDUSOSAKOND

Pearaamatupidaja 

Aino Must
654 1137; 569 54434

aino.must@sauev
ald.ee

Raamatupidamisarvestuse ja 

aruandluse korraldamine.

Vanemraamatupidaja 

Marina Maandi
654 1138 
marina.maandi@

sauevald.ee

Raamatupidamisarvestuse ja 

aruandluse korraldamine.

Finantsspetsialist

Elena Epner
651 0210
elena.epner@sau

evald.ee

Valla � nantsjuhtimiseks   

analüüside teostamine ning 

raamatupidamisarvestuse ja 

aruandluse korraldamine. Las-

teaedade kohatasude, reklaami, 

rendi-ja üüriarvete koostamine ja 

väljastamine, tasude jälgimine, 

võlgnevuste korral meeldetuletus-

te saatmine.

Osakonna juhataja

Margus Randma
654 1139
margus.randma@

sauevald.ee

Vallavalitsuse ja tema hallata-

vate asutuste raamatupidami-

se korraldamine, eelarvete ja 

eelarvestrateegia koostamise 

koordineerimine ja analüü-

simine, eelarve kasutamise 

kontroll ja hindamine.

HALDUSOSAKOND

Osakonna juhataja

Toomas Ütsik
toomas.utsik@sau

evald.ee

6541 150; 5514345

Vallaasutuste omanduses 

oleva hoonestatud kinnisvara 

haldamise, hooldamise ja  

investeeringute ning asutuste 

tööks vajalike tugiteenuste kor-

raldamine ja koordineerimine.

Haldur Boriss Teder

519 40310
boriss.teder@saue

vald.ee

Ääsmäe piirkonnas asuva 

kinnisvara haldus- ja hooldus-

tegevuse ning tugiteenuse 

planeerimine ja korraldamine.

Haldur Õie Lõmps

534 46890
oie.lomps@sauev

ald.ee

Laagri piirkonnas asuva 

kinnisvara haldus- ja hooldus-

tegevuse ning tugiteenuse 

planeerimine ja läbiviimise 

korraldamine.

E-teenuste juht 

Kaido Kallikorm
654 1140, 53474288

kaido.kallikorm@
sauevald.ee

Saue Vallavalitsuse ning 

hallatavate asutuste IT 

taristu ning IT tugisüsteemide 

asjakohase väljatöötamise 

ja funktsioneerimise koordi-

neerimine.

Kes on kes vallamajas?

ARENDUSE-, KESKKONNA- JA JÄRELEVALVE OSAKOND

Võrkude- ja järelevalve 

spetsialist  Arvo Brandmeister

654 1148; 509 0662 

arvo@sauevald.e
e

Euroopa Liidu veemajandusprojekti  

koordineerimine, vee- ja kanali-

satsiooniküsimuste lahendamine, 

kaevelubade menetlemine. 

Teedespetsialist

Indrek Brandmeister 

654 1155; 534 07008 

indrek.brandmeis
ter@sauevald.ee

Teede-tänavate hoolduse ning 

projekteerimise ning ehituse 

koordineerimine, liikluskorraldus, 

tänavavalgustus.

Keskkonnaspetsialist 

Katrina Utsar
654 1152; 534 46686

katrina.utsar@sa
uevald.ee

Jäätmetega seonduvad küsimused, 

puurkaevude rajamine, keskkonna-

mõju hindamised, raieload väljasta-

mine, koerte ja kasside pidamisega 

seonduv, keskkonnajärelevalve.

Arendusspetsialist Aali Llleorg

654 1153
aali.lilleorg@saue

vald.ee

Arengukavade ja projektitaotluste 

koostamine, koostöö MTÜdega, 

avalike haljasalade, mänguväljakute ja 

veekogude korrashoid jäätmetega (sh 

korraldatud jäätmeveoga) seonduvad 

küsimused.

Ehitusdokumentide 

spetsialist Anne Nargla

654 1146 
anne.nargla@sau

evald.ee

Ehitus- ja kasutuslubade 

väljastamine. majandus-ja 

kaubandustegevuse register.

Maanõunik Külli Terema 

654 1159
kylli.tedrema@sa

uevald.ee

Kinnistu sihtotstarbe 

muutmine, jagamine, 

liitmine, piiride muutimine, 

maade munitsipaalomandisse 

taotlemine, tagastamine, 

kompenseerimine.

JUHTIMIS- JA TUGITEENUSED

Vallavanem Andres Laisk 

654 1131; 504 7527

andres.laisk@sau
evald.ee

Saue Vallavalitsuse üldjuhtimi-

ne ja esindamine, suhtlemine 

volikoguga ja vallakodanikuga. 

Arendusnõunik 

Kadri Tillemann
654 1133   
kadri.tillemann@

sauevald.ee

Siseriiklikest ja Euroopa Liidu 

meetmetest rahastamisvõima-

luste ja projektide elluviimise 

korraldamine

Infojuht Anne-Ly Sumre 

654 1156; 525 4146 

annely.sumre@sa
uevald.ee

Saue valla veebilehe haldus 

ja toimetamine, vallalehe 

Koduvald toimetamine.

Hoolekandespetsialist 

Liis Aruoja 
662 7300; 58556836

liis.aruoja@sauev
ald.ee

Koduse lapse toetused, 

lastehoiud.

LK 10

Titega 
trenni ja 
laulutundi

LK 12

KODUVALD
annely.sumre@
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Heakorratalguid 
planeerib 
üksteist Saue 
valla küla

LK 3

Kindel on see, et kui 
kuskil on tekkinud sodi-
hunnik, siis tuuakse kohe 
ka juurde. Tuleb siis igal 
kevadel veidi luuda liigu-
tada ja ehk niimoodi saa-
bub võit sodiloopijate ja 
„koerakäbide“ üle.

TOPi 
liiklussõlm 
valmib 
novembri 
lõpuks

Topi liiklussõlm
nr 1  aprill 2014

Liiklussõlme tööde valmimise tähtaeg oli 
lepingu sõlmimise hetkel 30. september 2014, 
kuid et Grand Kapital OÜ-e kuuluvale kinnis-
tule puudus töövõtjal esmalt ligipääs, siis täp-
sustati ka töö lõpptähtaeg ja sätestati see 28. 
novembriks 2014. 

Lepingu raames ehitatakse ligi 1,3 kilomeet-
ri pikkune sõidutee Jälgimäe teest kuni Mak-
simarketi taguse raudteeni ning ehitatakse via-
dukt üle Pärnu maantee. Rajatakse kolm ring-
ristmikku ja ehitatakse ligikaudu 1,1 kilomeet-
rit jalgteid. Omanikujärelevalvet teostab ob-
jektil OÜ Vealeidja. 

Tööde käik ja lähituleviku tegevused
Töödega alustati 2. oktoobril 2013 ja april-

li alguse seisuga on teostatud e�evalmistus-
tööd, raadamistööd, paigaldatud on kommu-
nikatsioonid (gaas, vesi, drenaaž, reoveekana-
lisatsioon, sadeveekanalisatsioon, elekter, side 
ja osaliselt tänavavalgustus). Mullatöödest on 
teostatud ligikaudu 60%, tänaseks on valminud 
ka viadukti kalda- ja vahesambad.

MEELIS SEPPAM
AS TEEDE REV-2 PROJEKTIJUHT

Aprillist juunini teostatakse mullatöid ning 
ehitatakse alused. Asfalteerimistööde teosta-
mine on planeeritud juunist augustini. Viaduk-
ti avaehitus valmib juulikuuks. Liikluskorraldus-
vahendid paigaldatakse ja maastikukujundus-
töid teostatakse septembrist novembrini.

Liikluspiirangud
Tallinn-Pärnu maantee kilomeetritel 15–16 

on kiirust piiratud 50 km/h ja kõrgusgabarii-
di piirang on 4,0 meetrit, seda kuni 26. juuni-

Tööliste ja ehitatava 
kaitsmisest
2011. aasta suvel tutvustas TREV-2 Maantee-
ametile Eesti oludes uudset ehitusaegset põrke-
piiret – toodet nimega Miniguard. 

Maanteeameti spetsialistidele tehti vastava-
sisuline e�ekanne ning Pärnu mnt 463 hoovi 
paigaldati ka 12 meetri pikkune näidis, millega 
Maanteeameti spetsialistid ka tutvusid. Maan-
teeametile nähtu meeldis ning tolleaegse töö tu-
lemust võib alates eelmisest aastast näha kõiki-
del suurematel riigihangetel – projektide teh-
nilistes kirjeldustes on ajutise põrkepiirde ka-
sutamine tehtud töövõtja jaoks kohustuslikuks.

Topi viadukti ehitus on TREV-2 jaoks esime-
ne objekt, kus tekkis ka reaalne vajadus ajutise 
põrkepiirde kasutamise järele. Kokku paigalda-
ti viadukti raketise sammaste kaitseks 378 meet-
rit ajutist põrkepiiret – neli 94,5 meetri pikkust 
juppi.Esmapilgul võib tekitada küsimusi, kas on 
otstarbekas paigaldada 94,5 meetri pikkune pii-
re 13 meetrit laia viadukti kaitseks? Vastus on, 
et piirde toimivuse tagamiseks on antud pikkus 
minimaalne. Põrkepiire koosneb omavahel seo-
tud 1,5m pikkustest ja 60 kilogrammi kaaluva-
test moodulitest ning piire on teeka�esse ankur-
datud vaid algusest ja lõpust.

Kolmandal päeval peale piirde paigaldust 
said nii ehitaja kui ka Maanteeamet veenduda 
piirde vajalikkuses ning toimivuses – 9. märtsil 
oli esimene sõiduauto juht nimetatud piirde en-
da peal ära „katsetanud“. Teelt väljasõidu tule-
musena on näha, et põrkepiire on on esialgsest 
asukohast vaid ca 0,5m nihkunud – täpselt sa-
mapalju lubab ka tootja 1300kg kaaluva sõiduau-
to teelt väljasõidu korral (kaheksakraadine kok-
kupõrkenurk, kiirus 80km/h).

Anton Kott
Projekteerija, AS Teede REV-2

Topi liiklussõlme 
viadukti ehitusest
Topi liiklussõlm on üheks osaks Tallinna lää-
nepoolse ringtee rekonstrueerimiskavadest, mis 
tagab Tallinna lähiümbruse  kiiresti arenevate 
elu- ja tööstusrajoonide ühenduse ja vähendab 
seeläbi ka Tallinna kesklinna liikluskoormust.  
Tulevikus lähistele rajatav Gate Tallinna kau-
banduspark suurendab piirkonna liikluskoor-
must tänasega võrreldes veelgi.  

Topi autoviadukt on vajalik Pärnu maantee-
ga ristuva liikluse viimiseks eri tasapindadele. 
Viadukti ehitustöödega alustati eelmise aasta 
oktoobris  ja betoonitööd valmivad juunis 2014. 
Viadukt on 12m lai ja 68m pikk, kummaski suu-
nas on üks sõidurada. Viadukt  ehitatakse mono-
liitsest raudbetoonist ja  silla liiklust kandva osa 
(silladeki) kandevõime tagamiseks pingestatak-
se see järelpingetrossidega. Nähtavad betoonpin-
nad viimistletakse  laudisemustriga. 

Kogu ehitusperioodi vältel on Pärnu maan-
tee mõlemal suunal kaherajaline liiklus, kiiru-
sepiiranguga 50km/h. Ohtlike tõstetööde ajal su-
letakse liiklus ajutiste valgusfooride abil. Naab-
ruses asuvate Salzburgi hotellikompleksi  ja elu-
majade kaitseks rajatakse nelja meetri kõrgused 
müratõkkeseinad. 

Viadukti tööprojekti koostas Järelpinge Inse-
neribüroo OÜ. Betoonosa ehitaja AS Raunopol 
on ligi 20-aastase tegutsemise jooksul osalenud 
paljude sildade ja sadamarajatiste ehitamisel.

Toomas Treufeldt
AS Raunopol

Trigoni juhitud Gate Tallinna nägemus on 
saada Baltikumi suurimaks jaekaubanduspar-
giks, mis pakuks uut perspektiivi Tallinna jae-
kaubandusmaastikule. Uue ristmiku valmimi-
sel saame alustada Gate Tallinna visiooni el-
luviimisega.

Kuna projektile kuulub üle 60 hektari maad, 
on Trigonil võimalik läheneda Eesti jaeturu-
le mastaapsemalt kui kesklinna tiheasustatud 
alal asuvad kontseptsioonid. Laagri Maksimar-
keti kõrval on Trigonil kokku üle 200 000 ruut-
meetri ehitusõigust, millest suurema osa on 

pühendatud erinevatele jaekaubandusformaa-
tidele. Gate Tallinna peamine fookus on pak-
kuda tarbijatele võimalikult laia tootevalikut 
ühest asukohast, mõistliku hinna eest. Selleks 
tahame Eestisse ja ka regiooni laiemalt tuua 
uusi formaate, mis on nii Eesti kui naaberrii-
kide tarbijatele väga atraktiivsed. 

Usume, et Gate Tallinnast saab Eesti ja eriti 
Tallinna tarbijate üks põhilisi sihtkohti, kus te-
hakse suuremad ostud ning veedetakse perega 
meeldivalt aega. Prognoosime, et Topi ristmik 
ja Gate Tallinn muudavad Laagri piirkonna po-

pulaarseks kaubandussihtkohaks Tallinnas nii 
kohalike kui ka turistide silmis. See omakor-
da loob piirkonnas uusi töökohti ning suuren-
dab kohalikku elanikkonda. Töötame aktiiv-
selt Gate Tallinna esimese faasi kontseptsioo-
nide kallal, loodame ehitustegevusega alus-
tada 2014. aasta lõpus või 2015. aasta alguses. 
Usume, et lähikuude jooksul saame välja tul-
la juba konkreetsete kontseptsioonide, brändi-
de ning ajakavaga esimese arendusetapi kohta. 

 Aivar Kempi
AS Trigon Capital

Märtsi keskel tõsteti 
Pärnu maanteed 
ületava viadukti kan-
detalasid. 
Foto:Eero Vabamägi, 
Delfi/Eesti Ajalehed

Maanteeamet ja AS Teede REV-2 sõlmisid Topi liiklussõlme ehituslepingu 
13. septembril 2013, tööde lepinguline maksumus on 6 659 759,43 eurot. Ehituse
projekti on koostanud K-Projekt AS. Juuliku-Tabasalu ühendustee osa moodustava 
Topi liiklussõlme ehitust rahastab ligikaudu 5,7 miljoni euro suuruses mahus 
Maanteeamet ja ühe miljoni euro ulatuses OÜ Chester Universal. 

ni 2014. Ümbersõit sõidukitele, mis on kõrge-
mad kui 4,0 meetrit, toimub maantee nr 11340 
(Tallinn–Saku–Laagri) kaudu. Juulis on kavas 
maantee nr 11340 Tallinn–Saku–Laagri kilo-
meetritel 16,8–17,0 kaheks nädalaks sulgeda, 
siis toimub ümbersõit Pärnu maantee kaudu. 
Palume liiklejatelt ehitustööde ajaks mõistvat 
suhtumist ja juhinduda ajutistest liikluskor-
raldusvahenditest. 

Liiklejate õnneks rohkem suuri liikluspii-
ranguid ei tule.

Baltimaade suurim jaekaubanduspark

ARVUD

 Mullatööd - 190 000 m3

 Asfaltbetoon – 12 000 tonni
 Viadukti betoon – 980 m3

 Müratõkkesein – 514 m
 Viadukti üldpikkus – 68 m
 Elekter – 3100 m
 Sidekanalisatsioon – 1000 m
 Tänavavalgustusmastid – 85 tk
 Haljastustööd – 52 000 m2

AS Teede REV-2
Pärnu mnt 463, 10 916 Tallinn
Telefon: +372 677 6500
E-mail: trev2@trev2.ee
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Arengukava mõttetalgutest oli 
kutsutud osa võtma erinevate 
valdkondade esindajaid: ko-

halikke ettevõtjaid, külaseltside liid-
reid, kolleege naabervaldadest ja ka 
vallamaja spetsialiste. Eriti rõõmustav 
on, et naabervaldadest kutse üle head 
meelt tunti ja ka aktiivselt osa võeti. 

Seminar toimus TTÜ innovat-
siooni ja ettevõtluskeskuses Mektory. 
See on must-kollaste dekoratsioonide-
ga tellisloss, kuhu teelised satuvad siis, 
kui tahavad midagi väga muuta. See 
on koht, kus tegeletakse uute tarkade 
ideede genereerimisega, innustatakse 
erinevate valdkondade omavahelist 
koostööd ja rakendatakse erinevaid 
meetodeid, mis tagavad edu. Seega 
oli Mektory väga sobilik valik ka Saue 
valla arenguseminari jaoks, sest inten-
siivse mõttetöö vallapäästmiseks oli 
tarvis erilist ja inspireerivat kohta.

Seminar toimus kahes osas, kõige-
pealt said kokkutulnud neljas rühmas 
pakkuda välja omi mõtteid olemas-
oleva Saue valla visiooni osas ja teha 
ettepanekuid, mis selles muuta võiks. 
Ettepanekuid ja mõtteid tuli üllatavalt 
palju. Nelja rühma kokkuvõtetest jäi 
enim kõlama vajadus muuta tunnus-
lauset „Saue vald  – rõõmu kodu“ ja 
tuua visiooni sisse eristumist või foo-
kust, rõhutati ühistranspordi lahenda-
mise ja ettevõtlusega tegelemise vaja-
dust ning koostöö olulisust.

Päeva teises pooles toimus mõtte-
vahetus konkreetsetel teemadel. Eel-
nevalt oli arengukava juhtgrupi poolt 
arengukavas käsitletavad teemad jao-
tatud kuude rühma: 1) haridus ja huvi-
tegevus; 2) kultuur, sport ja vaba aeg, 
noorsootöö; 3)  sotsiaalhoolekanne ja 
tervishoid, turvalisus, ühistransport; 
4)  ettevõtlus ja turism; 5)  tehniline 
taristu ja keskkond ning 6)  haldus-
korraldus ja omavalitsuste koostöö. 
Rohkem kui tunniajase rühmatöö tu-
lemusel valmisid nende valdkondade 
kohta ettepanekud, mida olemasole-

vas arengukavas muuta võiks. Päeva 
üks väärtuslikumaid osasid oli see, kui 
erinevate valdkondade ettepanekud 
ühiselt üle kuulati ja saadi laiapõhja-
line ülevaade kõikide valdkondade et-
tepanekutest.   

Edasi töötatakse esitatud ettepa-
nekud läbi vallavalitsuse poolt, voliko-
gus toimub esimene lugemine ja siis 
on (eeldatavalt maikuu lõpus) kõik hu-
vilised oodatud oma mõtteid ja arva-
musi ning ettepanekuid lisama, enne 
kui uuendatud arengukava lõplikule 
kinnitamisele läheb.
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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

AALI LILLEORG
arendusspetsialist

Värskendusideid arengukavasse 
otsiti mõttetalgute korras

JUHTIMINE

Saue valla kehtiv arengukava on koostatud aastal 2010. Iga-
aastaselt on seda vastavalt vajadusele ja seadusest tulene-
vale nõudele küll väikestviisi uuendatud, kuid nüüd, peale 
sügisel toimunud valimisi, on just 2014. aasta sobilik pisut 
värskema pilguga arengukavale otsa vaadata. 13. märtsil 
toimuski mõttekoda ehk Saue valla arengukava seminar. 

Mitmeid ettepanekuid oli erinevate 
spordiürituste sarjade kohta. Näi-
teks võiks olla ülevallaline sari, kus nt 
kepikõnd toimuks Ääsmäel, jooksuü-
ritus Laagris, suusatamine mõnes tei-
ses kohas jne. Teisalt jälle võiks olla 
ürituste sarjad koos naabervaldade-
ga, näiteks rattaretk juunis Saue val-
las, juulis Harku vallas, augustis Keila 
vallas jne. Samamoodi kepikõnnisar-
jad, jooksu- ja suusavõistlused.

Uudse ettepankuna toodi välja ka 
ülevallalise üritusena tuulelohe len-
nutamise võistlus. 

Vaba aja veetmise osas oli ette-
panek Maidlas supelranna väljaehi-
tamine.

Ühe intrigeerivama teemana tõs-
tatus ettevõtjate ja vallavalitsuse 
koostöövõimekuse teema, mis vajab 
lihtsaid ja kiireid tegevusi olukorra 
parandamiseks. 

Koostöö ja kogemustevahetami-
se osas oli mitmeid ettepanekuid. 
Nii on, võrreldes olemasoleva aren-

gukavaga, inimestel soov omavahe-
liste kas siis külaseltside või ettevõt-
jatevaheliste koostöökogude asemel 
regulaarseid kokkusaamisi korralda-
da vallavalitsuse esindajatega, et 
ühiselt operatiivselt arenguid pla-
neerida. Lisaks leidis mitmel korral 
rõhutamist rahvusvahelise koostöö 
vajalikkus. 

Arengukava vormistamise poole 
pealt oli ettepanek, et arengukava 
tekst võiks olla lihtsama keelekasu-
tusega ning selles sõnastatud ees-
märgid konkreetsed ja mõõdetavad. 

Üks oluline arengukoht lähematel 
aastatel on Ääsmäe kooli uuendami-
ne, staadioni ja terviseradade raja-
mine. 

Ühistranspordivõimaluste paran-
damine on üks kriitilisemaid aren-
guvajadusi, eriti hajaasustusega piir-
kondades. Kohaliku vajaduspõhise 
transpordilahenduse loomine oli sel-
les osas üks huvitav ettepanek, mis 
kindlasti kaalumist väärib.

MÕNED NÄITED ESITATUD ETTEPANEKUTEST:

• Saue valla asustusjaotuse muutmise taotlemine
• Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010. aasta määruse 

nr 31 „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste 
ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, 
spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eral-
damise tingimused ja kord“ muutmine

• Hüüru külas elektrivõrgu peremehetuks tunnistamine
• Saue Vallavalitsuse 8. septembri 2009.a korraldusega 

nr 539 kehtestatud Alliku küla Alliku tootmiskompleksi 
maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnista-
mine Alliku tee 16 kinnistu osas

• Ääsmäe külas asuvate maaüksuste munitsipaaloman-
disse taotlemine

Volikogus 27. märtsil  

Kuhu tuleb 
vallamaja? 
Kes saab 
vallavanemaks? 
Ja nimi, mis 
nimeks saab?
Hirm ääremaastumise ees
Inimeste hirmud muutuste eest on mõistetavad. Pelg, et n-ö 
servapiirkonna raamatukogud pannakse kinni, aiamaad võe-
takse ära, arstipunkti jõudmiseks tuleb varuda kolm tundi 
sõiduaega. „Mingid teenuste ümberkorraldused tuleb pike-
mas vaates kindlasti teha, ei ole ju mõtet liituda, kui kõik 
jääb samaks. Eesmärk on ikkagi teenuse kättesaadavuse üht-
lustamine eri piirkondades. Aga see, kuidas, ongi kõik läbi-
rääkimise koht,“ leiab Laisk. Et kui kusagil pannakse kool 
kinni, siis selle alternatiiviks on tõhusam transpordikorral-
dus; kui vallamaja on kaugel, siis koha peale tuleb teenuse-
punkt, kus asjad aetud saab. Või toetatakse rahaliselt rohkem 
külatasandi ühinguid, andes neile ka senisest enam avaliku 
teenuse vastutust. 

Äsja Kõue ja Kose valla ühendamise juures olnud Vello 
Jõgisoo ütleb, et just sellised teemad tulebki läbirääkimiste 
käigus paika panna. „Ja kuigi see, kuhu tuleb vallamaja ja 
kes saab vallavanemaks, ei saa olla liitumistemaatika põhikü-
simuseks, aitab selle ära otsustamine arutelud kännu tagant 
liikuma,“ teab Jõgisoo oma kogemusest.

Kuidas edasi?
Kui tahe ja motivatsioon on olemas, on liitumisprotsessid 
Eestis läbi viidud ka napi aasta jooksul. Esimesel kokkusaa-
misel otsustati, et ajadimensioonidest siiski veel ei räägita. 
Kogu protsessis taotletakse konsensust ja iga osapool saab 
aega oma plaani pidada ning oma arvamuse välja öelda. 
Lukku löödi vaid see, et Saue Vallavolikogu positiivse otsuse 
korral saadetakse aprilli lõpus Nissi, Kernu ja Keila vallale 
tähitud kiri läbirääkimiste alustamiseks, millele siis maikuu 
lõpuks potentsiaalsete partnerite poolt ametlikke seisukoh-
ti oodatakse. Seejärel saab lahtiste kaartidega edasi minna, 
leppida kokku põhimõtted ühendvalla valdkondlikest prio-
riteetidest vallamaja asukohani välja. Igal juhul hõlmavad 
läbirääkimised ka rahva arvamuse küsimist, referendum on 
ühinemisprotsessi kohustuslik komponent.

ALGUS
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TARVO VAU
Vanamõisa küla tal-
gujuht ja Laagri Lions 
klubi liige 
Et kõik ausalt ära rääki-
da, pean ma alustama 
sellest, et Laagi Lions 
klubi on otsustanud igal 

aastal ühes Saue valla külas heakorratöödel 
abiks olla. Möödunud aastal olime Hüürus  ja 
sel aastal on kord Vanamõisa käes. Lions-klubi 
soov on aidata ja olla nähtav, sest ega Lions-
liikumisest just liiga palju teada ei ole ja uudis-
künnise ületavad heateod kahjuks harvemini 
kui kaabakate tegemised. 

Vanamõisa eelmise aasta talgupäeval koris-
tasime kraavidest ja heinamaadelt  36 m3 prügi 
ja seda kõigest nelja tunniga. Kahjuks on paha-
tahtlikud inimesed ka vahepeal tööd teinud ja 
meie küla kraavid on jälle sodi ja rämpsu täis. 
Kindlasti mitte nii palju kui eelneval aastal, aga 
siiski. Kindel on aga see, et kui kuskil on tek-
kinud sodihunnik, siis sinna tuuakse kohe ka 
juurde. Tuleb siis igal aastal veidi puhastada ja 
ehk saavutame võidu sodiloopijate üle. Selle 
aasta talgute eesmärk on ikka jälle  teeäärte ja 
kraavide koristamine. Kui jõudu-jaksu ja aega 
üle jääb, läheme kindlasti appi Vanamõisa va-
baõhukeskusesse ja teeme miskit ära.

Heakorratööde juurde kuuluvad ka kindlasti 
külajutud ja uudised, mida sel päeval on väga 
mõnus ajada. Oleme ju oma igapäevastes te-
gemistes kinni ja aega vähe. Nüüd aga saab ka 
küla kaugemast otsast naabri või naabrinaise-

ga juttu puhuda, kiruda valitsust ja kiita oma-
valitsust või vastupidi.

Meie küla elanikud on tegelikult vägagi te-
gusad ja abivalmid selliste ettevõtmiste juures. 

ÜLLE RONDO
Jõgisoo küla talgujuht
Jõgisoo külas valiti küla-
vanem ja külakogu aastal 
2003. Talgute tegemine 
ühendas küla kogukon-
da. Ka Jõgisoo seltsima-

ja ehitasid meie esivanemad talgute korras. 
2003. aastast on suurt rõhku pööratud küla 
heakorrale. Sai kaardistatud metsaalused, 
kuhu oli juba nõukogude ajast maha jäänud 
prügi. Üheskoos külarahvaga said metsaalu-
sed puhtaks. Tänu ühistele talgutele hakkasid 
külaelanikud rohkem tähelepanu pöörama ka 
oma maja ümbrusele. Teeääred said niidetud, 
istutati lilli, teeotstesse pandi talu nimed. Lil-
led pandi nii paja, vankri kui korvi sisse või is-
tutati niisama teeäärde. Ligi kahekümnel perel 
on teeäärde toodud lillekompositsioonid ja 
neid lisandub iga kevadega juurde. Selline te-
gevus andis hoogu ja jõudu kogu küla prügist 
korda teha. Saue linna teeotsast kuni üle Kei-
la jõe vesiveskini on aktiivsete inimeste vahel 
ära jaotatud kilomeetrid. Need inimesed jäl-
givad oma osa, et see oleks puhas. Vana-Pär-
nu maantee liiklus on tihe ja võõrad viskavad 
autoakendest tühje pudeleid ja paberit. Tänu 
meie küla aktiivsetele inimestele on teeäärsed 
prügist puhtad ja seda aastaringselt. Seltsima-

ja juures on meil lisaks „Teeme ära!“ talgutele 
veel igakuised talgud, näiteks seltsimaja sise-
mine suurpuhastus, puude saagimine, võsa 
raiumine, lehtede riisumine, muru niitmine.

Kuna osa Jõgisoo seltsimaja liikmeid elavad 
Koppelmaal, hakkasime „Teeme ära!“ talguid 
korraldama koos. 

TORMI TABOR
Koidu küla talgujuht

Juba viies aasta järjest 
ajab kevad käed sügele-
ma. Prahti meil aastaga 
väga palju juurde ei teki, 
peab tikutulega otsima. 

Käime siiski kogu küla läbi, aga see on pigem 
stiilis „vinge retrobussi omanikud poleerivad 
oma kallima enne kevadist esimest sõitu lapiga 
läikima“. Puhas koostegemise rõõm. Koidu kü-
lalehes (fb.com/koidu) on tehtud otseseid vih-
jeid „koerakäbidele“ läänepoolsete külatäna-
vate ääres. Samuti on teeäärsetes kraavides ja 
Laagri piiril kahtlaseid musti kotte märgatud. 
Kontrollime üle ja kui konteinerit muud moo-
di täis ei saa, ületame Laagri ja Koru suunas 
ka küla piire. Lisaks „poleerimisele“ lõikame 
Koidu parkides võsa vähemaks ja pikendame 
suure tee äärde eelmisel aastal istutatud män-
nipuude rida. Lõunapausil arutame küla tule-
vikuplaane. Talgupäevani on veel aega, kõik 
head ideed on külalehe kaudu oodatud! Ega 
ei pea ilmtingimata ühinema talgute aktsioo-
niga, aga kui süda annab märku, siis ei tohiks 
seda tähelepanuta jätta.

Talgupäev on hea võimalus 
panustada oma kodukandi 
heaks ning üheskoos elu-

keskkonna parandamiseks midagi 
ära teha. Endale meelepärase talgu 
võib leida muidugi ka kodukandist 
väljastpoolt. Peamine on aktiivne 
osavõtt, seda nii talgulise kui ka 
talgu eestvedajana. Sellel aastal 
juba registreeritud talgutega saab 
tutvuda „Teeme ära!“ kodulehel 
www.teemeara.ee. 

Kuigi enamik talguid on koon-
datud põhitalgupäevale 3.  maile, 
saab oma talgu „Teeme ära!“ kesk-
konnas registreerida ka teisteks 
kuupäevadeks. Erinevaid talguid, 
kus osaleda, leiab juba alates april-
likuust.

Talgupäevad Saue valla külades
Tuulas toimuvad sel aastal kevad-
talgud kahel päeval: 20.  aprillil 
kell 10 ja 17. mail kell 10. Kogu-
netakse Tuula külakeskuse hoone 
juures. Esimesel päeval korrasta-
takse Tuula külakeskuse hoone 
ümbrust, tehakse hoone lähiümb-
ruses muru rajamiseks vajalikke 
töid, istutatakse ilupõõsad ja he-

kitaimed. Teisel päeval toimub ki-
viaia ehituse koolitus, selle käigus 
alustatakse külakeskuse hoone 
kõrvale parkla piirdeks plaanitava 
kiviaia rajamist, istutatakse suve-
lilli, vajadusel tehakse ka korras-
tus- ja haljastustöid. Kontakt: Eve 
Riga, 5667 7791.

Kauri tee, Alliku küla talgu-
päev: 26. aprillil, algus vahemikus 
10-11.00. Kontakt: Lea Poola,  
534 12423.

Vanamõisa talgupäev: 26. aprillil 
algusega kell 10. Korrastustöid jät-
kub mitme piirkonna tarbeks. Pä-
rast talgupäeva saab mõnusalt aega 
veeta Vanamõisa Vabaõhukeskuse 
grillkojas ühisel piknikul. Kontakt 
ja registreerimine: tarvo@wau.ee, 
5017 742, www.vanamoisa.ee. 

Jõgisoo ja Koppelmaa talgupäe-
vad toimuvad kahel päeval: 26. ap-
rillil ja 3.  mail algusega kell  11 
Jõgisoo seltsimaja juures ning 
Koppelmaa aiandusühistus. 

Kiia talgupäev - 1. mail kell 11. 
Kogunetakse Kiia küla mänguväl-
jaku juures. Kontakt: Helmut Paa-
bo, 503 3713.

Koidu küla talgupäev toimub 

3.  mail algusega kell  10. Koidu 
küla on registreerinud oma talgu-
päeva ka „Teeme ära!“ veebilehel.

Maidla küla talgupäev „Maidla 
ja Pärinurme puhtaks!“ toimub 
3.  mail algusega kell  11. Plaanis 
on Maidla ja Pärinurme ümbruse 
korrastustööd. Talgupäeval kogu-
netakse Maidla seltsimaja juures. 
Kontakt: Ene Mitt, 5342 7155.

Aila küla, Pikamäe tee talgu-
päev toimub 3.  mail algusega 
kell  11. Plaanis on korrastada Pi-
kamäe tee piirkond ning lähiümb-
ruse teeääred. Kogunetakse Aila 

külas Pikamäe teel. Kontakt: Janis 
Ivask, 5010 945.

Ääsmäe ja Tagametsa talgupäev 
toimub 3. mail kell 10 Ääsmäe 
külapaltsil. Talgulistele pakutakse 
mõnusat päeva heas seltskonnas, 
sooja suppi ja õhtul on simman. 
Kontakt: 556 60875

Saue vald toetab sarnaselt eel-
misele aastale ka sel korral talgu-
te läbiviimist vajalike tarvikutega. 
Oma talguplaanist ning soovidest 
tuleks varakult teada anda aadressil  
katrina.utsar@sauevald.ee. Roh-
kem infot saab küsida telefonil 
6541 152.
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OHTLIKE JÄÄTMETE 
JA VANAREHVIDE 
KOGUMISRING 

LAUPÄEVAL, 
26. APRILLIL 
Laagri alevikus võetakse 
ohtlikke jäätmeid ja vana-
rehve vastu Kuuse tn 29 
(vana katlamaja juures) kell 
9.00-12.00.
  
JÄÄTMEBUSSI JA 
REHVIKOGUMISAUTO 
SÕIDUGRAAFIK
08.30 - 08.45  Koidu küla, 
Koidu elurajoon, Koidu 
põik ja Koidu tn ristmik

09.00 - 09.15 Alliku küla, 
Kotka tee ja Kauri tee 
ristmik

09.30 - 09.45 Vatsla küla, 
Kodasema ja Vatsla tee 
nurk

10.00 - 10.15 Hüüru küla, 
Hüüru mõis

10.30 - 10.45 Kiia küla, 
korvpalliväljak

11.00 - 11.15 Alliku küla, Va-
namõisa seltsimaja parkla

11.30 - 11.45 Vanamõisa 
küla, Suurevälja tee/Rõika 
tn ristmik

12.00 - 12.15 Vanamõisa 
küla, Vanamõisa/Välja tee 
ristmik

12.30 - 12.45 Aila küla, 
Pikamäe tee sissesõit

13.00 - 13.15 Valingu küla, 
Suurekivi elurajooni sisse-
sõit

13.30 - 13.45 Aila küla, 
jäätmemaja ees

14.00 - 14.15 Jõgisoo küla, 
Lõokese tn sissesõit

14.30 - 14.45 Koppelmaa 
aiandusühistud

15.00 - 15.15 Tuula küla, 
kortermajade kõrval

15.30 - 15.45 Ääsmäe küla, 
koolimaja parkla

16.00 - 16.15 Maidla küla, 
keskuse autobussipeatus

16.30 Maidla aiandusühis-
tud, kaupluse ees

Ohtlikud jäätmed on patareid, 
akud, vanad värvid, lahustid ja 
õlid, ravimid, päevavalgus ja 
säästulambid, elavhõbedaga 
kraadiklaasid, tundmatud või 
mittevajalikud kemikaalid jms.  

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA 
VALD ON SUUR JA GRAA-
FIK TIHE, SIIS EI SAA JÄÄT-
MEBUSS EGA REHVIAUTO 
ETTENÄHTUD KELLAAJAST 
KAUEM PEATUDA: OLGE 
PALUN VARAKULT KOHAL!

NB! Edaspidi saavad Saue 
valla elanikud tasuta kodused 
ohtlikud jäätmed ära anda 
jooksvalt vastavalt vajadusele 
Pääsküla jäätmejaamas, aad-
ressil Raba 40.   

Ohtlike jäätmete ko-
gumisringi läbiviimist 
toetab Keskkonnain-

vesteeringute Keskus

Mis seal talgutel õieti tehakse?

Kevadisi heakorratalguid planeerib 
vähemalt üksteist Saue valla küla

HEAKORD

Sel kevadel toimuvad Eesti eri paigus juba traditsiooniks saanud kevadised 
talgupäevad. „Teeme Ära!“ talgupäev toimub tänavu 3. mail.

KATRINA 
UTSAR
keskkonna-
spetsialist
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DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK 

Saue Vallavolikogu 30.01.2014 ot-
susega nr 11 võeti vastu ja suunati 
avalikustamisele Alliku külas Koru 
tn 6a (72701:005:0513, sihtotstarve 
tootmismaa 100%, suurusega 8 000 
m²) kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu, eesmärgiga kinnistu sihtotstarbe 
muutmine äri-, elamu ja transpordi-
maaks, jagamine kolmeks krundiks, 
millest ärimaa krundile määratakse 
ehitusõigus olemasoleva 1-korruselise 
hoone laiendamiseks (1-korruse pea-
leehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks 
ning elamumaa krundile määratakse 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. Üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt planeeritava 
kergliiklustee ehitamiseks ja teeninda-
miseks. Koru tn 6a kinnistul paikneva 
hoone juurdeehitamisel (1-korruse 
pealeehitamisel) ja hoone rekonst-
rueerimisel olemasolevat ehitusalust 
pinda ei suurendata. Koru tn 6a kinnis-
tu detailplaneering on algatatud Saue 

Vallavolikogu 30. juuni 2011. aasta ot-
susega nr 44. Detailplaneeringu alga-
tamisel võeti aluseks kehtiv Saue valla 
üldplaneering (kehtestatud 2005), 
mille kohaselt kinnistu asub tiheasus-
tusalal, millele ei ole määratud juhtots-
tarvet. Saue valla uue üldplaneeringu 
seletuskiri, (kehtestatud Saue Valla-
volikogu 29. novembri 2012. aasta 
otsusega nr 89), sätestab, et olemas-
olevaid katastriüksusi võib kasutada 
edasi nende senise kasutusotstarbe 
järgi. Koru tn 6a kinnistu sihtotstarve 
on tootmismaa 100% (endine siht-
otstarve põllumajanduslike tootmis-
hoonete maa) ning seetõttu sisaldab 
detailplaneering Saue valla üldpla-
neeringu muutmise ettepanekut. Äri-
maa vajadus on põhjendatud kinnistul 
asuva loomapidamishoone ümberehi-
tamiseks ärihooneks st kasutusotstar-
belt tavandihooneks. Elamumaa krun-
di moodustamine ning ehitusõiguse 
määramine üksikelamu ja abihoonete 

rajamiseks on põhjendatud, kuna 
kinnistul asuvad 1924. aastal rajatud 
elamu varemed (elamukoht) ja 1936. 
aastal rajatud laut, mida on hiljem 
laiendatud ja ümber ehitatud. Mõle-
mad hooned on kantud ehitisregistris-
se. Saue valla uues üldplaneeringus ja 
Harjumaa kergliiklusteede teemapla-
neeringus on ette nähtud prioriteet-
susastme kergliiklustee ehitamiseks 
teekoridor (tee kulgeb Laagri-Padu-
la-Saue kergliiklusteelt üle Koru tn 
silla Koru planeeringualale ja seejärel 
Kotka tee elamupiirkonda. Planeerin-
guga moodustatakse transpordimaa 
krunt planeeritava kergliiklustee ehi-
tamiseks ja teenindamiseks (suuruse-
ga 401 m²) ning samas tagatakse ka 
juurdepääs Koru 6a naaberkinnistule 
(Laagri alajaam). Kergliiklustee pla-
neeritakse kinnistu lääne poolsesse 
serva olemasolevate elektriõhuliinide 
kaitsevööndisse. Kinnistu asub Saue 
valla üldplaneeringu kohasel tiheasus-

tusega alal, Pääsküla jõe kalda 100 m 
piiranguvööndis ja osaliselt 50 m ehi-
tuskeeluvööndis, sh asuvad osaliselt  
ehituskeeluvööndis nii olemasolev 
loomakasvatushoone kui ka olemas-
olevad elamu varemed. Looduskaitse-
seaduse § 38 lõike 4 punkti 5 kohaselt 
ei laieneks ehituskeeld olemasoleva 
ehitise esmakordsele juurdeehitisele 
juhul, kui juurdeehitise maht on väik-
sem kui üks kolmandik olemasoleva 
ehitise kubatuurist. Detailplaneerin-
guga aga soovitakse suurendada 
olemasoleva loomapidamishoone 
(planeeritava ärihoone) ehitusmahtu 
ühe korruse pealeehitamise teel roh-
kem, kui üks kolmandik olemasoleva 
ehitise kubatuurist. Seetõttu taodeldi 
detailplaneeringuga looduskaitse-
seaduse § 40 sätestatud korras ehi-
tuskeeluvööndi vähendamist, st luba 
ehituskeeluvööndis juba olemasoleva 
hoone ehitusmahu suurendamiseks 
ehk sellele ühe korruse pealeehita-

miseks. Ehituskeeluvööndi vähenda-
mine võib toimuda Keskkonnaameti 
nõusolekul looduskaitseseaduse § 40 
lõike 3 alusel. Keskkonnaamet andis 
oma 25.03.2014 kirjaga nr HJR 14-
9/14/21964-4 nõusoleku Pääsküla jõe 
kalda ehituskeeluvööndi vähendami-
seks vastavalt planeeringu põhijooni-
sel välja toodud ulatuses.

Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 14.04.2014-11.05.2014 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-
ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue valla-
majas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus 
on võimalik tutvuda detailplaneeringu 
materjalidega. Valla veebilehel on või-
malik tutvuda planeeringu jooniste ja 
seletuskirjaga. 

Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistilt Maili Metsa-
otsalt 654 1157 maili.metsaots@saue-
vald.ee.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Võimalust pakutakse järg-
mistes piirkondades Ühte-
kuuluvusfondi abiga rajatud 

torustike (sh liitumispunktide) ula-
tuses: Hüüru küla, Vanamõisa küla, 
Laagri aleviku Pilliroo piirkond.

Meetme eesmärk on liitumistem-
pot juba valminud torustikega kii-
rendada ning seeläbi tagada parem 
teenuse kvaliteet (täna on uued to-
rustikud ja pumplad alakoormatud). 
Meede on suunatud piirkondadesse, 
kus liitumistempo on aeglane.

Järelmaksu tingimused
Ehitustööde järelemaksu on või-
malik saada kuni 3 000 eurot (koos 
käibemaksuga) kinnistu või elamu-
ühiku (nt ridaelamuboks) kohta, jä-
relmaksu tähtaeg on kuni 24 kuud. 
Intressi ei ole. Tarbija omafinant-
seering on 10%, kuid mitte vähem 
kui 200 eurot. Omafinantseering 
tasutakse enne tööde alustamist et-
temaksuna. Kui tööde maksumus 
ületab piirmäära, siis ülejäänu tuleb 
tarbijal tasuda ise vastavalt arvele. 
Tööd teostavad Koveki töömehed 
või tema poolt valitud alltöövõt-
ja, ise tehtud töö või tarbija valitud 
töövõtja kuludele järelemaksu ei või-

maldata. Samuti ei võimaldata järel-
maksu juba tehtud kulutustele ning 
ei finantseerita töid, mille korraldus 
ei vasta ehitusnõuetele (nt kinnis-
tuomanik soovib töid ilma nõutava 
kirjaliku nõusolekuta või nõuab so-
bimatu materjali kasutamist). 

Taotlejalt eeldatakse korrektset 
varasemat maksekäitumist (täpse-
malt vaadake tingimusi Koveki ko-
dulehel www.kovek.ee). Järelmaksu 
ei võimaldata ehitusfirmadele, kin-
nisvaraarendajatele või üksikisikute-
le, kelle tegevusest on selgelt näha 
(Koveki kaalutlusõigus), et kinnistu 
on müügiobjekt ning taotlev isik seal 
veeteenust tarbima ei hakka. Eeldu-
seks on ka, et tarbija liitub mõlema 
teenusega (nii vesi kui kanalisat-
sioon). Kes on varasemalt ühe Kove-
ki pakutava teenusega juba liitunud, 
nende puhul on erandina aktseptee-
ritav ka ühe teenuse torustiku raja-
mine programmi mahus.

Protsess:
1. Soovija esitab järelemaksutaot-
luse (saadaval Koveki kodulehel  
www.kovek.ee).
2. AS Kovek kontrollib soovija 
maksekäitumist, kokkulepitud ajal 
mõõdetakse töömaht kinnistul 
ning tarbijale esitatakse vastav hin-
napakkumine ning lepingu eelnõu 
koos maksegraafikuga. Ühtlasi pa-
kutakse välja võimalik töö tegemise 

aeg ning sõlmitakse tarbimisleping. 
Järelmaksu- ning tarbimislepingu 
tingimused on saadaval Koveki ko-
dulehel.
3. Klient aktsepteerib hinnapakku-
mise, allkirjastab lepingu ja tasub 

omafinantseeringu.
4. Koveki töötajad ajavad Saue vallas 
korda vajalikud ehitusformaalsused 
(kirjalik nõusolek).
5. Kokkulepitud ajal teostatakse 
tööd, avatakse teenuse tarbimine.

6. Klient tasub graafiku järgi mak-
seid ning mõõtja järgi tarbitud tee-
nuste eest.

Järelmaksu võimaldatakse kirja-
liku nõusoleku taotlemise kuludele 
(tasud, riigilõiv), ehitustöödele ala-
tes kinnistu liitumispunktist kuni 
veemõõdusõlmeni (kaasa arvatud). 
Veemõõdusõlm võib olla kuni 2 
meetri kaugusel hoonesse sisenemi-
se kohast. Muud hoonesisesed tööd 
järelmaksu alla ei kuulu, soovi korral 
võivad neid töid teha Koveki tööme-
hed eraldi arvega tasumisel (järel-
maksualuste tööde hulka ei arvata). 
Artiklis toodud teenuse tingimused 
ei ole loetletud ammendavalt. Kovek 
jätab endale õiguse programmi tin-
gimusi programmi kestel muuta, kui 
selleks tekib möödapääsmatu vajadus 
(v.a juba sõlmitud lepingud).

Kovek pakub projektipiirkondades kinnistusiseste 
torustike rajamise teenust järelmaksuga

VESI JA KANALISATSIOON

Alates 2014. aasta aprillist pakub Kovek võimalust ehitada järelemaksuga kinnistusisesed torusti-
kud EL Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritud projektipiirkondades. Tegemist on piiratud mahuga 
(100 000 eurot) programmiga, mida Kovek finantseerib omavahenditest. Mahu täitumisel on eelis 
taotlejal, kelle taotlus jõuab vee-ettevõtteni varem. Võimalus on mõeldud mugavusteenusena, Ko-
vek ajab ise korda vajalikud ehitusformaalsused ning tarbija rolliks on vaid võimaldada ligipääs 
objektile ning tasuda õigeaegselt arveid.

AARE SÕER
ASi Kovek 
juhataja

Summa:  kuni 3000 eurot 
(koos käibemaksuga)

Tähtaeg: kuni 24 kuud

Intress: puudub 

Omafinantseering: 10%, kuid 
mitte vähem kui 200 eurot

Lisainfo:  
www.kovek.ee (viited esilehel),  
info@kovek.ee või tööajal 
telefonil 6796 757

JÄRELMAKSU TINGIMUSED:



Tõsi, tuleb tunnistada, et ca 
95% tarbijaist võtavad tao-
lisi toiminguid rahulikult 

ning ajapikku on ka kontrollime-
toodika järjest tõhusamaks muu-
tunud. Siiski on teatav arv kliente, 
kelle pahased kirjad või telefonikõ-
ned ajendasid seda artiklit kirjuta-
ma. Taolisest tagasisidest jookseb 
läbi mitmeid levinud müüte, mida 
miskipärast usutakse ning seeläbi 
endale asjatuid sekeldusi tekitatak-
se. Alljärgnevalt püüangi selgitada 
viimase aasta jooksul silma jäänud 
tüüpiliste vaidluskohtade sisu. 

PÕHILISTEKS 
VAIDLUSKOHTADEKS ON:
• omavoliline tarbimine,  
• kinnistul asuva torustiku (kin-

nistupaigaldise) ja veemõõtja 
kontrollimine ja 

• veemõõdusõlmede rajamine 
ning nende rajamise kulude 
kandmine.

Läbiva paralleelina peaks mär-
kima, et enim probleeme tekib 
piirkondades, kus ühel või teisel 
viisil on teenus olnud tasuta või 
sümboolse tasu eest – probleemide 
üks põhjus on soovimatus kulusid 
kanda.

Saue vallas reguleerib ühisvee-
värgi ja –kanalisatsiooniga seondu-
vat määrus „Saue valla ühisveevär-
gi ja  -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri“ (edaspidi määrus).

Omavoliline tarbimine
Omavoliline tarbimine on kokku-
võtvalt tegevus, mis on suunatud 
teenuse (vesi või kanalisatsioon või 
mõlemad) tarbimisele selle eest ta-

sumata. Levinud müüt on, et võt-
tes tänavatorustikust näiteks vett, 
teavitamata sellest vee-ettevõtet, 
on see iseäranis kaval tegu ja kuna 
veemõõtjat ja lepingut pole, on 
see puhas vee-ettevõtte mure. Te-
gelikkus on paraku midagi muud. 
Määrus sätestab võimalused, kui-
das saab omavoliliselt tarbitud tee-
nuse eest tagantjärele arve esitada. 
Koveki praktikas pole ette tulnud 
ühtegi „vahele jäänud“ tarbijat, kes 
oleks sellise tagantjärele tasumise 
võimalusest teadlikud olnud – üld-
juhul arvatakse naiivselt, et ilma 
lepingu ja veemõõtjata polegi alust 
raha küsida. Sätted määrusest:

• Omavolilise veevõtu ilmsikstulekul 
tasub klient vee-ettevõtjale hüvitust 
toru läbilaskevõime järgi avamis-, 
plommi eemaldamis-, rikkumis või 
ühenduskohas arvestusega, et toru 
töötab kogu ristlõikega 24 tundi öö-
päevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek. 
Veearvesti ja veemõõdusõlme plom-
mide rikkumise või eemaldamise või 
arvesti näitude moonutamise kor-
ral võetakse läbilaskevõime mää-
ramisel aluseks arvesti arvestuslik 
siseläbimõõt. Kui omavoliliselt võe-
tud vett oli võimalik juhtida ühis-
kanalisatsiooni, lisatakse hüvitusele 
tasu selle ärajuhtimise eest. Hüvitus 
arvutatakse, lähtudes kehtivatest 
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise 
teenuste hindadest.

• Omavolilise veekasutuse või reo- 
ning sademevee ärajuhtimise kest-
vus arvutataksetagasi päevani, 
millal vee-ettevõtte esindaja või 
volitatud isik võis veenduda oma-
volilise veekasutuse või reo- ning sa-
demevee ärajuhtimise puudumises, 
kuid mitte üle kuue kalendrikuu 
tagasi.

Tüüpilise eramaja korral (tava-
liselt pole omavolilise tarbimise al-

gus täpselt kindlaks määratav) võib 
taoliselt arvutatud kuue kuu kogus 
ületada 3000 m3 ning rahaline 
nõue olla vahemikus 3000 - 6000 
eurot. Selliseid nõudeid on meil 
ka esitatud ning tarbijad on need 
ka tasunud. Lisaks lubab määrus 
omavolilise tarbimise avastamisel 
veevarustuseilma hoiatuseta sul-
geda (sellisel juhul ei avata seda ka 
enne tarbija poolsete kohustuste 
täitmist).

Omavoliline tarbimine on ra-
haliselt vägagi tarbija mure ning 
üsna kulukas – pole mõtet helli-
tada lootusi, et ilma lepingu või 
mõõtjata ei saa vee-ettevõte mida-
gi teha. Ei ole kuigi arukas riski-
da 100-eurose kokkuhoiu nimel 
avastamise korral mitme tuhande 
euro maksmisega. Kui tekkis häda-
vajadus avada teenus lepinguta või 
mõõtjata, on tarbijal tõendamis-
kohustus, et ta on teenust vähem 
tarbinud ja seda saab näiteks teha 
Koveki üldmeilile info@kovek.ee 
saadetud teatega. Kes tarbib prae-
gu omavoliliselt ja seda artiklit 
loeb, siis tasub teada, et alustades 
ise asjade kordaajamist, saavad ka 
teie kohustused juba tarbitu eest 
olema mõistlikud.

Kinnistupaigaldise ja mõõtja 
kontrollimine
Koveki töötajad puutuvad tihti 
kokku arusaamaga, et vee-ettevõt-
ja kontrollija võib lihtsalt ukse taha 
jätta. Selline arvamus on sügavalt 
ekslik. Vee-ettevõtjal on kontrolli-
mise õigus, vee-ettevõtja töötajatel 
on olemas vastavad tunnistused. 
Kovekil on õigus kontrollida tabi-
jate kinnistusisese torustiku seisu-
korda, veemõõdusõlme ja teenuse 
tarbimist kinnistul. Juhul, kui tar-
bija ei võimalda kontrollimist, on 
vee-ettevõtjal õigus ka teenus (vesi, 
heitvee ärajuhtimine) sulgeda. 

Palume teil teha Koveki tööta-
jatega mõistlikku koostööd. Pole 
kuigi arukas leiutada kunstlikke ta-
kistusi kontrollimisele – kui tööta-
jad ühel hetkel tajuvad, et tegemist 
on tahtliku venitamisega, siis võib 
selline tegevus lõppeda näiteks vee 
sulgemisega.

Viimastel aastatel ehitatud to-
rustikega piirkondades viiakse läbi 
kontrolli ilma tarbijat tülitamata ja 
seda teeb Kovek järjest kasvava ti-
hedusega. Selleks tarbija kinnistule 
ei siseneta, seda, kas tarbimine on 
avatud või mitte, on võimalik kont-
rollida liitumispunktist kinnistu 
piiril. Seepärast ei ole tark loota, et 
ilma tarbija nõusolekuta kontrolli-
da ei saa ja kui kontroll tuleb, siis 
keeratakse vesi kinni. Taolisi piir-
kondade kontrolle teeb Kovek ette 
teatamata juhuslikult valitud päe-
vadel, avastatu fikseeritakse aktiga 
ilma tarbija juuresolekuta.

Liigsete sekelduste vältimiseks 
palub Kovek leida vajalik pool tun-
di kuni tund, et saada toimuvast 
ülevaade ja tööd tehtud. Soovist 
kinnistut külastada teatab Kovek 
piisavalt ette ja on paindlikud, tao-
lised käigud on toimunud ka näda-
lavahetustel või õhtusel ajal peale 
tööd.

Veemõõdusõlmede rajamine ja 
kulude kandmine

Veemõõdusõlm on paigaldis, 
mis on ette nähtud vee mõõtmi-
seks. Veemõõdusõlm ei koosne 
ainult mõõtjast, taolised „sõlmed“ 
on tegelikult minevikust jäänud 
anakronism, mis peaks lähiaastatel 
Saue vallast lõplikult kaduma.

Koveki nõutava veemõõ-
dusõlme tüüpjoonis on saadaval 
kodulehel www.kovek.ee. Uute 
piirkondade tarbijate liitumisel 
tekib alatasa küsimus, miks peab 
tarbija rajama veemõõdusõlme ja 

miks ei tee seda vee-ettevõtja oma 
veemõõtja paigalduse kohustuse 
mahus. Veemõõdusõlme rajamise 
kulud kannab tarbija. Sõlme en-
nast on vaja edasise teenindamise 
lihtsustamiseks, kui näiteks kor-
rusmajal puuduvad veemõõdusõl-
mes vajalikud kraanid, kujuneb 
regulaarsest mõõtja vahetusest 
üsna tülikas operatsioon mõlemale 
poolele.

Kuigi see pole määruses väga 
täpselt sõnastatud, on veemõõ-
dusõlme rajamine (sh kulud) tar-
bija kohustus, veemõõtja paigaldus 
vee-ettevõtja kulu ja kohustus. 
Meie töömehed on ehitanud hul-
galiselt veemõõdusõlmesid ja soovi 
korral võib igaüks selle ehitustee-
nuse tellida. Täiendavad veemõõt-
jad (nt kastmisvesi) paigaldatakse 
täielikult tarbija kulul.

Kovek pakuks parema meele-
ga lepingus ja seadustes näpuga 
järje ajamise asemel mõistlikku 
koostööd. Koostööd ei saa teha 
ühepoolselt – kui inimesed teevad 
ülalpool kirjeldatud linnalegendi-
de ajel mõtlematuid tegusid, siis 
varem või hiljem satutakse vee-et-
tevõtjaga istuma laua taga vastas-
tikku. Kovekil on hea meel tõdeda, 
et enamik tarbijaid mõistab mõist-
liku koostöö eeliseid.
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AARE SÕER
ASi Kovek 
juhataja

Kindlasti on paljud valla elanikud pannud tähele Koveki töötajate huvi oma kinnistul või majas toimuva 
vastu, mis puudutab vee ja kanalisatsiooniteenuse tarbimist. Üsna võrdeliselt taolise kontrolli intensiivistu-
misega on kasvanud ka eri kanaleid pidi vee-ettevõtjani jõudvate märkuste arv. 

See ebameeldiv tarbijakontroll
VESI JA KANALISATSIOON

Kovek tänab 56 Hüüru 
küla elanikku, kes on oma 
tarbimisasjad korda ajanud 
ning kellega oleme üle saanud 
esialgsetest arusaamatustest:

Jõe tee 2, 6, 7, 9, 12; Kalda 
tee 7A ja 10, Kiviaia 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 15;  Lepiku 6 ja 8, 
Piibelehe põik 2, 3, 6; Piibelehe 
tee 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 19, 21, 25, 27, 29; Priimula tee 
2, 4, 6, 8, 15; Pääsukese 6, Saare 
14, Salu 1, 5, 13; Tamme 2, Veski 
tee 2, 3, 5, 12; Ööbiku 4, 5, 5A, 9. 

Omavalitsuse ja ettevõtjate 
vaheliste koostöövõima-
luste leidmine võib tihti 

jääda vaid   ideeks paberil.  Otsest 
puutumist neil kahel ju tegelikult 
ei ole.  Jah, omavalitsus saab olla 
nõuandjaks planeeringute menet-

lemisel, kui tegemist on loodava 
ettevõtte või laiendamisplaanidega. 
Omavalitsus saab uurida arvamusi, 
kas ettevõtja on rahul taristuga ja 
arvestada võimalusel firmaomanike 
nägemust valla arengust. Aga ette-
võtluse käivitamine ei ole valla üles-
anne ja ettevõtluse arendamiseks 
ressursse napib. 

Küll aga on valla ülesanne taga-
da elanike hea elukvaliteet ja piir-
kondlik areng. Kodulähedane töö-

koht on kindlasti üks olulisi inimese 
rahuloluallikaid. Mõned uuringud 
on koguni leidnud, et minimaalne 
distants töö- ja elukoha vahel on 
tööõnne üks kolmest võtmetin-
gimusest. Kui vallaelanikul oleks 
võimalus loobuda tundidepikkusest 
liikluslogistikast, jõudes selle arvelt 
lapsele lasteaeda õigel ajal järele 
või metsa jooksuringile, võiks seda 
nimetada ka sammuks parema elu-
kvaliteedi suunas.

Saue vald on võtnud aktiivsema 
poosi, innustamaks teemakohast 
infovahetust. Kui seni oli kohali-
kele ettevõtjatele vallalehes reklaam 
nagunii poole hinnaga, siis nüüd 
on töökuulutuste vahendamine 
täiesti tasuta. Kasutada saab pakku-
miste kuvamist nii valla veebilehel 
kui kord kuus ilmuvas paberlehes. 
Ideaalis võiks vallasisesed kommu-
nikatsioonikanalid olla ettevõtjaile 
esmaseks pöördumiseks uue tööjõu 

otsinguil. Kodu lähedal töövõima-
lust omav elanik on oma elukorral-
dusega rohkem rahul, olles sellevõr-
ra ka motiveeritum töötaja, mis on 
selge kasutegur ettevõtjaile.  Nii et 
tegemist võiks olla win-win olukor-
raga.

Saue valla ettevõtjad saavad tasuta töökuulutuste 
reklaamimise võimaluse kohalikes teabekanalites

ETTEVÕTLUS

Valla kommunikatsioonikanalites – paberlehes, veebilehel ja Facebooki seinal – 
on alates 10. aprillist valla territooriumil paiknevate vabade töökohtade reklaam tasuta.

TASUTA TÖÖKUULUTUS-
TEKS PÖÖRDU:
reklaam@sauevald.ee
6541 156

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD



Topi liiklussõlm
nr 1  aprill 2014

Liiklussõlme tööde valmimise tähtaeg oli 
lepingu sõlmimise hetkel 30. september 2014, 
kuid et Grand Kapital OÜ-e kuuluvale kinnis-
tule puudus töövõtjal esmalt ligipääs, siis täp-
sustati ka töö lõpptähtaeg ja sätestati see 28. 
novembriks 2014. 

Lepingu raames ehitatakse ligi 1,3 kilomeet-
ri pikkune sõidutee Jälgimäe teest kuni Mak-
simarketi taguse raudteeni ning ehitatakse via-
dukt üle Pärnu maantee. Rajatakse kolm ring-
ristmikku ja ehitatakse ligikaudu 1,1 kilomeet-
rit jalgteid. Omanikujärelevalvet teostab ob-
jektil OÜ Vealeidja. 

Tööde käik ja lähituleviku tegevused
Töödega alustati 2. oktoobril 2013 ja april-

li alguse seisuga on teostatud e�evalmistus-
tööd, raadamistööd, paigaldatud on kommu-
nikatsioonid (gaas, vesi, drenaaž, reoveekana-
lisatsioon, sadeveekanalisatsioon, elekter, side 
ja osaliselt tänavavalgustus). Mullatöödest on 
teostatud ligikaudu 60%, tänaseks on valminud 
ka viadukti kalda- ja vahesambad.

MEELIS SEPPAM
AS TEEDE REV-2 PROJEKTIJUHT

Aprillist juunini teostatakse mullatöid ning 
ehitatakse alused. Asfalteerimistööde teosta-
mine on planeeritud juunist augustini. Viaduk-
ti avaehitus valmib juulikuuks. Liikluskorraldus-
vahendid paigaldatakse ja maastikukujundus-
töid teostatakse septembrist novembrini.

Liikluspiirangud
Tallinn-Pärnu maantee kilomeetritel 15–16 

on kiirust piiratud 50 km/h ja kõrgusgabarii-
di piirang on 4,0 meetrit, seda kuni 26. juuni-

Tööliste ja ehitatava 
kaitsmisest
2011. aasta suvel tutvustas TREV-2 Maantee-
ametile Eesti oludes uudset ehitusaegset põrke-
piiret – toodet nimega Miniguard. 

Maanteeameti spetsialistidele tehti vastava-
sisuline e�ekanne ning Pärnu mnt 463 hoovi 
paigaldati ka 12 meetri pikkune näidis, millega 
Maanteeameti spetsialistid ka tutvusid. Maan-
teeametile nähtu meeldis ning tolleaegse töö tu-
lemust võib alates eelmisest aastast näha kõiki-
del suurematel riigihangetel – projektide teh-
nilistes kirjeldustes on ajutise põrkepiirde ka-
sutamine tehtud töövõtja jaoks kohustuslikuks.

Topi viadukti ehitus on TREV-2 jaoks esime-
ne objekt, kus tekkis ka reaalne vajadus ajutise 
põrkepiirde kasutamise järele. Kokku paigalda-
ti viadukti raketise sammaste kaitseks 378 meet-
rit ajutist põrkepiiret – neli 94,5 meetri pikkust 
juppi.Esmapilgul võib tekitada küsimusi, kas on 
otstarbekas paigaldada 94,5 meetri pikkune pii-
re 13 meetrit laia viadukti kaitseks? Vastus on, 
et piirde toimivuse tagamiseks on antud pikkus 
minimaalne. Põrkepiire koosneb omavahel seo-
tud 1,5m pikkustest ja 60 kilogrammi kaaluva-
test moodulitest ning piire on teeka�esse ankur-
datud vaid algusest ja lõpust.

Kolmandal päeval peale piirde paigaldust 
said nii ehitaja kui ka Maanteeamet veenduda 
piirde vajalikkuses ning toimivuses – 9. märtsil 
oli esimene sõiduauto juht nimetatud piirde en-
da peal ära „katsetanud“. Teelt väljasõidu tule-
musena on näha, et põrkepiire on on esialgsest 
asukohast vaid ca 0,5m nihkunud – täpselt sa-
mapalju lubab ka tootja 1300kg kaaluva sõiduau-
to teelt väljasõidu korral (kaheksakraadine kok-
kupõrkenurk, kiirus 80km/h).

Anton Kott
Projekteerija, AS Teede REV-2

Topi liiklussõlme 
viadukti ehitusest
Topi liiklussõlm on üheks osaks Tallinna lää-
nepoolse ringtee rekonstrueerimiskavadest, mis 
tagab Tallinna lähiümbruse  kiiresti arenevate 
elu- ja tööstusrajoonide ühenduse ja vähendab 
seeläbi ka Tallinna kesklinna liikluskoormust.  
Tulevikus lähistele rajatav Gate Tallinna kau-
banduspark suurendab piirkonna liikluskoor-
must tänasega võrreldes veelgi.  

Topi autoviadukt on vajalik Pärnu maantee-
ga ristuva liikluse viimiseks eri tasapindadele. 
Viadukti ehitustöödega alustati eelmise aasta 
oktoobris  ja betoonitööd valmivad juunis 2014. 
Viadukt on 12m lai ja 68m pikk, kummaski suu-
nas on üks sõidurada. Viadukt  ehitatakse mono-
liitsest raudbetoonist ja  silla liiklust kandva osa 
(silladeki) kandevõime tagamiseks pingestatak-
se see järelpingetrossidega. Nähtavad betoonpin-
nad viimistletakse  laudisemustriga. 

Kogu ehitusperioodi vältel on Pärnu maan-
tee mõlemal suunal kaherajaline liiklus, kiiru-
sepiiranguga 50km/h. Ohtlike tõstetööde ajal su-
letakse liiklus ajutiste valgusfooride abil. Naab-
ruses asuvate Salzburgi hotellikompleksi  ja elu-
majade kaitseks rajatakse nelja meetri kõrgused 
müratõkkeseinad. 

Viadukti tööprojekti koostas Järelpinge Inse-
neribüroo OÜ. Betoonosa ehitaja AS Raunopol 
on ligi 20-aastase tegutsemise jooksul osalenud 
paljude sildade ja sadamarajatiste ehitamisel.

Toomas Treufeldt
AS Raunopol

Trigoni juhitud Gate Tallinna nägemus on 
saada Baltikumi suurimaks jaekaubanduspar-
giks, mis pakuks uut perspektiivi Tallinna jae-
kaubandusmaastikule. Uue ristmiku valmimi-
sel saame alustada Gate Tallinna visiooni el-
luviimisega.

Kuna projektile kuulub üle 60 hektari maad, 
on Trigonil võimalik läheneda Eesti jaeturu-
le mastaapsemalt kui kesklinna tiheasustatud 
alal asuvad kontseptsioonid. Laagri Maksimar-
keti kõrval on Trigonil kokku üle 200 000 ruut-
meetri ehitusõigust, millest suurema osa on 

pühendatud erinevatele jaekaubandusformaa-
tidele. Gate Tallinna peamine fookus on pak-
kuda tarbijatele võimalikult laia tootevalikut 
ühest asukohast, mõistliku hinna eest. Selleks 
tahame Eestisse ja ka regiooni laiemalt tuua 
uusi formaate, mis on nii Eesti kui naaberrii-
kide tarbijatele väga atraktiivsed. 

Usume, et Gate Tallinnast saab Eesti ja eriti 
Tallinna tarbijate üks põhilisi sihtkohti, kus te-
hakse suuremad ostud ning veedetakse perega 
meeldivalt aega. Prognoosime, et Topi ristmik 
ja Gate Tallinn muudavad Laagri piirkonna po-

pulaarseks kaubandussihtkohaks Tallinnas nii 
kohalike kui ka turistide silmis. See omakor-
da loob piirkonnas uusi töökohti ning suuren-
dab kohalikku elanikkonda. Töötame aktiiv-
selt Gate Tallinna esimese faasi kontseptsioo-
nide kallal, loodame ehitustegevusega alus-
tada 2014. aasta lõpus või 2015. aasta alguses. 
Usume, et lähikuude jooksul saame välja tul-
la juba konkreetsete kontseptsioonide, brändi-
de ning ajakavaga esimese arendusetapi kohta. 

 Aivar Kempi
AS Trigon Capital

Märtsi keskel tõsteti 
Pärnu maanteed 
ületava viadukti kan-
detalasid. 
Foto:Eero Vabamägi, 
Delfi/Eesti Ajalehed

Maanteeamet ja AS Teede REV-2 sõlmisid Topi liiklussõlme ehituslepingu 
13. septembril 2013, tööde lepinguline maksumus on 6 659 759,43 eurot. Ehituse
projekti on koostanud K-Projekt AS. Juuliku-Tabasalu ühendustee osa moodustava 
Topi liiklussõlme ehitust rahastab ligikaudu 5,7 miljoni euro suuruses mahus 
Maanteeamet ja ühe miljoni euro ulatuses OÜ Chester Universal. 

ni 2014. Ümbersõit sõidukitele, mis on kõrge-
mad kui 4,0 meetrit, toimub maantee nr 11340 
(Tallinn–Saku–Laagri) kaudu. Juulis on kavas 
maantee nr 11340 Tallinn–Saku–Laagri kilo-
meetritel 16,8–17,0 kaheks nädalaks sulgeda, 
siis toimub ümbersõit Pärnu maantee kaudu. 
Palume liiklejatelt ehitustööde ajaks mõistvat 
suhtumist ja juhinduda ajutistest liikluskor-
raldusvahenditest. 

Liiklejate õnneks rohkem suuri liikluspii-
ranguid ei tule.

Baltimaade suurim jaekaubanduspark

ARVUD

 Mullatööd - 190 000 m3

 Asfaltbetoon – 12 000 tonni
 Viadukti betoon – 980 m3

 Müratõkkesein – 514 m
 Viadukti üldpikkus – 68 m
 Elekter – 3100 m
 Sidekanalisatsioon – 1000 m
 Tänavavalgustusmastid – 85 tk
 Haljastustööd – 52 000 m2

AS Teede REV-2
Pärnu mnt 463, 10 916 Tallinn
Telefon: +372 677 6500
E-mail: trev2@trev2.ee

TALLINN

PÄRNU



Praegu on ilmselt veel vii-
mane hetk pingelise lõ-
puspurdi eel, mil noortel 

on ka tegelikult võimalik võtta 
üks vaba õhtupoolik, et vestelda 
üksteisega, maitsta head-paremat 
ja ehk panna üht-teist ka tulevi-
ku tarbeks kõrva taha. Nimelt 
oli kohale kutsutud ka tuntud 
mälutehnikate koolitaja Tauri 
Tallermaa, kes rääkis õppimisest, 
õpetamisest ja sellest, kas meie 
ajul on piirid ja kui, siis millal 
mõistus otsa saab. 

Peale koolitust said kõik oma-
vahel mõnusalt vesteldes mul-
jeid vahetada ja üksmeelselt oldi 
seda meelt, et selline vastuvõtt 
oli väga toredaks üllatuseks ja 
koolitusest palju abi. Koduvald 
küsis ka noorte sauevallakate 
edasiste plaanide kohta ja kui 
eelmisel aastal jäi kõrva, et väga 
paljud soovisid oma edasist koo-
liteed jätkata geenitehnoloogia 
saladusi tudeerides, siis sel kor-
ral oli valdavaks koolieelistuseks 
TTÜ. Valdkonnad, tõsi küll, 
natuke varieerusid, kuid siiski 

ületasid teised erialad mäekõrgu-
selt infotehnoloogia, majandus 
ja majandusõigus. Väga toreda 
ja kindlameelse erandina jäi sil-
ma noormees, kes teadis väga 
täpselt, et teda ootab kõigepealt 
kaitsevägi ja siis kindlasti Balti 
kaitsekolledž. Samuti jäi kõrva, 
et peaaegu kõik noored seosta-
sid oma õpinguid Tallinnaga, 
vaid 2-3 neist ütles, et kaaluvad 
ka Tartu võimalusi. Eesti meedia 
viimase aja läbivaks jooneks on 
olnud  mure, et noored pühivad 
kodumaa tolmu jalgelt ja enam 
tagasi tulla ei soovi. Abiturien-
tide vastuvõtul oli kaks noort, 
kes ütlesid, et lähevad kindlasti 
mujale õppima – üks Londonis-
se ja teine Šotimaale. Kusjuures 
Šotimaale suunduv noormees ei 
kibele sinna mitte välismaaihalu-
ses, vaid seetõttu, et tema valitud 
eriala veel Eestis ei õpetata. 

Nii et noored ei ole hukas! 
Vastupidi – nad on nutikad, hea 
huumorimeele ja suure südame-
ga ehk siis just sellised nagu vaja. 
Ja loodetavasti kulub nende eda-
sisisel teel ära ka valla poolt kin-
gitud pleed. Kes mingil põhjusel 
vastuvõtul kohal olla ei saanud, 
saab oma kingituse kätte Saue 
valla kultuurikeskusest.

On juhtunud, et ühel ja 
samal päeval korralda-
takse nii linnas kui vallas 

mõni kontsert või spordiüritus, 
mis paneb elanikud nukrasse sei-
su – tahaks ehk osaleda mõlemal 

pool ja valida on raske. Teinekord 
on küsimus ka informeerituses, 
kommunikatsioonikanalid on ju 
linnal ja valla erinevad ning mõni 
üritus üle raudtee naabrite juures 
võib seetõttu teadmata jääda.

Esimene ametlik kokkulepe 
on juba ka sõlmitud – nii ilmuvad 
valla- ja linnalehes kord kuus rek-
laamplakatid, kus mõlemad poo-
led oma olulisemaid sündmusi ka-

jastavad. Plaanis on koguni paar 
korda aastas teha n-ö erilehekülg 
vastastikuse kultuuriinfoga. Et-
tepanekuid oli veelgi: korraldada 
näiteks lumelinna üritust üle aasta 
kord linnas, kord vallas; ühildada 
erinevaid spordisündmusi ühise 
sarja alla; talvel sõita sisse ühised 
suusarajad linna-valla piiridest 
hoolimata; anda välja infovoldik, 
kus aasta lõikes mõlema kultuuri-

üritused koos kajastatud; mõelda 
ka ühise elektroonilise kulutuuri-
kalendri formaadi peale.

Selle aasta plaanid on küll nii 
vallal kui linnal juba tehtud, kat-
tuvusi kuupäevades võib ehk ette 
tulla, aga et olukorda tulevikus 
parandada, kohtuvad kultuuriko-
misjonid uuesti septembris, kui 
on 2015. aasta ürituste ja eelarve-
te kavandamise aeg.
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Sauekate kultuurielu ei pea ametlik 
piirijoon takistama

KOOSTÖÖ

Saue linna ja valla kultuurikomisjonid said märtsi alguses kokku, et ühiste idee-
dega parandada vallas ja linnas toimuvate sündmuste kooskõlastamist ja in-
folevi nii, et linnarahvas saaks-teaks väisata valla omi ja vastupidi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Sauevallakaist abituriendid pürgivad 
valdavalt Tallinna Tehnikaülikooli 

HARIDUS

Märtsikuu viimasel reedel olid kõik 59 Saue valla tänavust abiturienti kutsutud 
kultuurikeskusesse vastuvõtule. Abiturientide vastuvõtt on juba traditsiooniline 
ettevõtmine, kuid esimest korda kutsuti koolilõpetajad kultuurikeskusesse enne 
eksamite algust.

KAIJA 
VELMET
kultuurinõunik

Mälestame kauaaegset 
Hüüru küla elanikku 

MEIDA JAMŚTŚINSKIT
Avaldame kaastunnet omastele.

Hüüru küla elanikud

ÜÜRILE ANDA 
PISIKONTOR (14 m²) 

Laagri keskuses Vae 2. 
Tel. 679 6830, 

e-post: info@sagro.ee

Viis omava-
litsust toetab 
ideed rajada 
riigigümnaa-
sium Laagrisse

Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi kava näeb 
ette aastaks 2020 rajada 
riigigümnaasiumid maa-
konnakeskustesse. Veeb-
ruaris kutsus Saue vald 
Lääne-Harjumaa omava-
litsused ühise laua taha, 
et arutada ideed rajada 
riigigümnaasium Laagri 
alevikku. Tänaseks on 
viie valla – Kernu, Nissi, 
Keila, Vasalemma ja 
Padise – volikogud and-
nud sellele plaanile oma 
toetushääle.

Keila linn ideed ei toeta, vaid soovib 
riigigümnaasiumi näha enda territoo-
riumil. „Olemasolevad õppehooned 
võimaldavad Keilasse riigigümnaasiu-
mi loomist, mistõttu on linn jätkuvalt 
huvitatud nii linna kui lähipiirkonna 
õpilastele üldkeskhariduse omandami-
se võimaldamisest ja pöördub vastava 
ettepanekuga ise Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi poole,“ seisab vastuses 
Saue valla ettepanekule.

Saue linn avaldas juba veebruari-
kuisel kohtumisel, et ka seal ollakse 
huvitatud riigigümnaasiumist ja Laagrit 
rajatava riigigümnaasiumi asukohana ei 
toetata.

Harku vald ei ole seda küsimust vo-
likogus veel arutanud ja seega pole ka 
hetkel ei toetavat ega keelduvat otsust. 

Saku Vallavolikogus on teema üleval 
olnud, aga ka seal on olnud jutuks soov 
saada riigigümnaasium pigem Saku 
alevikku, kuid konkreetset otsust veel 
ei ole.

Paralleelselt läbirääkimistega naa-
beromavalitsustega, on Saue vald asu-
nud menetlema ka Laagri Kooli kõrval 
asuva ja praegu tühja kinnistu detail-
planeeringut, kuhu peakski positiivsete 
stsenaariumite puhul tulema kavanda-
tava riigigümnaasiumi asukoht.

Haridus- ja Teadusministeeriu-
mist on antud indikatsioon, et eda-
siste otsuste tegemiseks oodatakse 
ära Poliitikauuringute Keskuse Praxis  
uuringutulemused „Eesti põhikooli- ja 
gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 
2020“, mis valmis aprilli alguses. Peale 
tulemuste analüüsi ollakse ministeeriu-
mis valmis teemaga edasi minema. 

Kuigi riigigümnaasiumide reaalse 
ehitamiseni Harjumaal jõutakse tõe-
näoliselt alles 2017. aastal, siis see ni-
mekiri, kuhu ja mida, peaks lukku löö-
dama juba 2014. aasta jooksul.

RIIGIGÜMNAASIUM LAAGRISSE
6 * JAH - (Kernu, Nissi, Keila,  
Vasalemma, Padise ja Saue vald)
2 * EI - (Keila linn, Saue linn)
2* EI TEA - (Harku ja Saku vald pole  
oma seisukohta veel andnud)

Kui mõnel neist noortest läheb korda gümnaasium medaliga lõpetada, 
siis vallavalitsus premeerib tublide tulemuste eest - 100 eurot kulla ja 70 eurot 
hõbeda eest.



Maali on 9 aastat vana, paberite jär-
gi puhastverd labrador-retriiver. 
Praegu kevadiselt lahtise karvaga 

ja viis kilo ülekaalus. Maali armastab süüa, 
koduköögis tiirleb ta lakkamatult ümber pe-
renaise Rea, silmis anuv pilk: „Ma pole mitu 
nädalat, ei, mitu kuud juba süüa saanud ja kui 
ma kohe seda jäätist ei saa...“ Maali tõuoma-
dustesse on geneetilise koodiga kaasa pandud 
aitamisvajadus, võibolla just seetõttu ei taha 
ta oma pimedast perenaisest sammugi maha 
jääda, mine tea, millal teda vaja võiks minna. 

Maali pühendab kogu oma elu Reale ja 
tema abistamisele – olles ühelt poolt kõige 
kallim sõber, teiselt poolt leevendamas pe-
renaise nägemispuuet. Jah, bussinumbreid 
Maali küll ei tunne, liftinuppu vajutada ei tea, 
aga tema juhendamisel jõuab Rea ujulasse ja 
kauplusesse, sõudmistrenni ja sõbraga kohvi-
kusse. 

Viimased seitse aastat on olnud Maali Rea 
kaaslaseks kõiges. Kuidas oli elu ilma Maalita, 
Rea enam mäletada ei tahagi, niipalju rikka-
maks ja rõõmsamaks on koer teinud tema te-
gemised ja mõtted. Kuigi igal lemmikloomal 
tekib oma peremehega side, siis seda ühte-
kuuluvustunnet, mis on pimedal inimesel ja 
tema juhtkoeral, sõnadesse panna polegi või-
malik. See kuulub justkui esoteerika valdkon-
da ja hingesuguluse kategooriasse.

Juhtkoeraks kasvamine
Kui Maali väike oli, pidi temast saama hoo-
pis narkokoer. Võibolla oleks tänaseks nii 
mõnedki kilod mõnuaineid Maali nuuski-
mise tulemusena tuvastatud, aga Rea õnneks 
seda ei juhtunud ja temast koolitati hoopis 
juhtkoer pimeda inimese abistamiseks. Maa-
li sündis 2005. aasta jaanuaris  pesakonnas, 
kus oli peale tema veel 9 kutsikat. Kuna tema 
isa Soomes juhtkoerana tegutses, uuriti järel-
tulijaidki selle pilguga, et kelles oleks ainest. 
Maalis ja tema vennas Tõnnus oligi. 

Juba paari kuu vanuses tehti kutsikatele 
katsed. Kaaluti koerte karakterit, et poleks 
liialt arg ega ka rumalalt julge, et ei kardaks 
kõrgust ja oleks parajal määral uudshimulik. 
Juhtkoer peab olema hea südamega, mitte lii-
ga agressiivne ega ka mitte liialt loid.  

Reeglina kasvavad juht- ja teised inimeste 
aitamiseks treenitavad kutsikad esimese aas-
ta-poolteist kasvuperes, inimeste juures, kes 
teadlikult võtavad omale looma lühikeseks 
perioodiks, teadmisega, et temast tuleb ühel 
hetkel loobuda. Kasvuperes veel üleliia dres-
suuri ei toimu, loom elab loomupärast kut-
sikaelu, saades kaasa vaid lihtsama koolituse 
istu-lama-koht-anna käppa-vaimus korraldu-
sed. Üks reegel tavaliselt siiski on – liikuva-
te objektide järele jooksmisest peab kutsikat 
hoidma. Maali on selles osas erand, temal oli 
võimalus oma lapsepõlv veeta peres, kus ta 
sündis.
Ca pooleteise aasta vanuselt läks Maali 

treeneri käe alla pooleks aastaks dressuuri. 
Temaga liiguti erinevates kohtades: linnas, 
maal, siseruumides ja väljas, õpetati sõitma 

erinevates transpordivahendites ja rahulikult 
viibima erinevatel üritustel. Maali pidi igas 
olukorras jääma väärikaks ja rahulikuks, teda 
ei tohtinud segada ei müksud bussis ega kont-
serdiheli kõlarites. Alles siis kohtus Maali oma 
tulevase perenaisega ja tutvumisperioodi ni-
metatakse koera ja kasutaja kokkuõppeks.

Rea ütleb, et tema ja Maali iseloomud so-
bisid kohe, kuigi vahel olla ka nii, et juhtkoera 
ja tema kasutaja suhet toimima ei saagi. Nii 
nagu inimeste maailmaski.

Tandemina läbi liikluse
Kui Rea ja Maali Laagri tänavatel kahekesi 
koos liiguvad, on tempo tavaliselt päris kõrge. 
Ühelt poolt on kodupiirkonna trajektoorid 
mõlemale pähe kulunud ja ootamatusi pole 
peljata. Teiselt poolt tingib selle ka Maali pe-
renaise elurütm. Tänu Maalile saab Rea nüüd 
kodust välja. Koos käiakse Õismäel ujumas ja 
Harkus sõudmistrennis. 

Kui see kahene tandem tänavail kulgeb, siis 
ikka nii, et Maali esimeste käppade jagu ees-
pool, Rea rakmetest kinni hoides paar sammu 
taga. Maalit on õpetatud hoidma otse suun-
da, püsima kõnniteel ja enne sõidutee ületust 
jääma seisma. Seisma jäämine tähistabki reeg-
lina olukorra muutust ja edasi tohib loom lii-
kuda vaid perenaise märguandel. Maali oskab 
ka laveerida mööda erinevatest takistustest 
– postidest, puudest, aukudest, lompidest, 
majanurkadest, autodest – ikka selle arvestu-

sega, et Rea ka neist ohutult mööduda saaks.  
Kui ees on trepp või näiteks bussiaste, annab 
Maali sellest märku seisma jäämisega, pannes 
esikäpad astme peale. Rea tunnetab looma 
kehaasendi muutust läbi rakmete.

Maali teab hästi ka erinevate märksõnade 
tähendusi, kui öelda talle „trepp“, „pink“, 
„buss“, „õue“, siis juhatab ta Rea õigesse 
suunda. Vähe sellest, kui lisada täpsustus otsi 
vasak sebra, siis viib loom perenaise lähima 
vasakpoolse ülekäigurajani. Tuttavatel Laagri 
kandi teedel tunneb Rea end Maaliga koos 
päris turvaliselt. Aga nüüd, kus raudteel uued 
ja vaiksed rongid, on Rea ületuskohti natuke 
pelgama hakanud. Seda ju Maali seletada ei 
oska, kui kaugel see rong parasjagu asub. 

Igas olukorras vaikne ja väärikas. Peaaegu.
Ühistranspordis käitub Maali vaikselt ja vää-
rikalt. Poeb bussiistme alla ja mõnikord on 
kaasreisijad olnud üllatunudki, kui õige pea-
tuse tulles pingi alt asjalik käpakomplekt välja 
sirutub. Kui Rea ujulasse läheb, istub Maali 
talle öeldud kohas nagu kivikuju, mingu siis 
aega tund või kolm, ei liiguta kõrvu ega pil-
guta silmagi. Ta ei lase end segada mööduja-
test, sagimisest, helidest. Koos Reaga osales 
Maali koguni Rakvere punklaulupeol, kus 
perenaine esinemas käis.  

Kuigi Maali on kõvasti distsiplineeritum, 
kui nii mõnigi teine kodukoer, siis aeg-ajalt 
eksitavad tedagi instinktid. Õues ringi luusi-

vad kassid teda suurt ei morjenda, aga teised 
koerad, eriti pisikesed nähvitsad, teevad olu-
korra ärevaks küll. Kui aega on, laseb Rea 
Maali neil hetkil ikka jooksma ka.  Aga ega 
ta kaua ära ole. Õige pea meenuvad Maalile 
tema kohustused ja ta on kõpsti Rea kõrval 
tagasi. 

Inimesed kipuvad Maalit tänaval nähes või 
peatuses bussi oodates ikka nunnutama ka. Et 
nii tubli ja korralik loom. Tahetakse pai teha 
ja koeraga kontakti saada. Aga Maali jääb sel-
listes olukorades stoiliselt rahulikuks. Võõrad 
inimesed teda väga ei huvita. On see siis nüüd 
koolituse või iseloomu küsimus, pigem vist 
ikka viimase, arvab Rea. 

Inimesed on valdavalt hoidvad
Aga muidugi on ka juhtumeid, kus inimesed 
kipuvad Rea ja Maali peale häält tõstma. Eriti 
markantsed olid näited, kus ühistranspordi 
reisisaatjad Read koos koeraga välja puksi-
ma hakkasid, sest loom oli suukorvistamata. 
Juhtkoertel aga ei peagi suurkorv olema ja 
Maalit lihtsalt lemmikuks pidada on ka suh-
teliselt raske, sest rakmed ja nende peal olev 
märgistus peaks andma selge signaali, et te-
gemist on töökoeraga.  On olnud ka häiri-
vaid kontakte nii pangasaalis kui kaupluses, 
aga neid ei ole Rea sõnul kindlasti massiliselt. 
Inimesed on pigem hoidval ja kaitsval posit-
sioonil. Ja need, kes torisevad, on ilmselt juba 
olemuselt koeravastalised.

Maali elu on võrreldamatult sisukam, kui 
nii mõnelgi teisel koeral. Aga kui mõnikord 
venivad päevad pikaks, annab Rea oma koe-
rale kohe teadlikult ka n-ö vabu päevi. Maali 
on siis isegi solvunud, kui Rea ema või sõbra-
ga end välja asutab ja tema koju jääma peab. 
Kuigi Maali on Reale silmade eest ja abiks 
igapäevases eluolus, on ta kindlasti naise jaoks 
eelkõige sõber. 

Maali jaoks Rea puue ei ole mingi teema, 
tema on igal ajal, iga ilmaga valmis minema 
perenaisega kuhu iganes, kauaks iganes.  Sõp-
ruse puhul ju aeg ja ilm ei loe.
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Maali – puuduva meele leevendaja
PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kodus on Maali üks memmekamat sorti koer – liibub tihkelt perenaise säärte ümber ja lausa ot-
sib füüsilist kontakti. Õue jõudes toimub ümberkehastus: Maali nelja käpa sisse, koonuhoiakusse 
ja silmadesse tekib vastutustunne ja otsustavus. Õues sõltub Maalist kõik. Sõna otseses mõttes 
tema perenaise elu ja toimetulek.

• Maali on sündinud 2. jaanuaril 2005. 
aastal.

• Maali ametlik omanik on SA Juht- ja 
Abikoerte Kool, Rea juures on ta n-ö 
rendil.

• Maali treener ja kasvataja on Anu 
Lokke, kes on  praegu Abi- ja Teraapia-
koerte Ühingu treener. 

• 2008. aasta suvel saavutas Maali 
esikoha Eesti juhtkoerte võistlusel ja 
kolmanda koha Eesti-Soome juhtkoer-
te maavõistlusel.

• Igal aastal aprilli viimasel kolmapäe-
val tähistatakse enam kui 60 riigis 
üle kogu maailma juhtkoerte päeva. 
Sel aastal on see 30. aprillil. Eestis on 
juhtkoerte päeva tähistamine alles uus 
nähtus, aga Eesti Juhtkoerte Kasu-
tajate Ühing on võtnud üheks oma 
südameasjaks tutvustada ühiskonnale 
juhtkoera olemust, vajalikkkust ja 
õigusi.

MAALI



Lasteaia nädalad on kogu õppeaasta 
vältel jagatud erinevateks teema-
deks, mille vaimus toimub tegut-

semine ja õppeprotsess. Teemad on olnud 
lindudest-loomadest aiasaadusteni, tüd-
rukutest-poistest sõpruseni. 

Aprilli esimestel päevadel vallutasid 
Ääsmäe lasteaiamaja koerad: värvilisest 
paberist ja vetsupaberirullist meisterda-
tud lontkõrvad riiulitel, plastiliinist värvi-
kirevad penid aknalaual, fotod kodustest 
lemmikutest rühmasaali seina peal reas. 
Räägiti erinevatest tõugudest, sellest, 
mida koerad söövad ja mida nad õnne-
lik olemiseks vajavad. Kodused lelukastid 
vaadati ka üle ja saagist koondati saalinur-
ka muljetavaldav koeranäitus. 123 erine-
vad loomakest – karvaseid ja kummist, 
suuri ja väikseid, takse ja dogisid.

Kuna ühte päeva oli pikitud 
ka kohtumine elus koertega, täp-
semalt pimedat inimest ja liiku-
misraskustega inimest abistavate 
juhtkoertega, tehti vähemalt ühes 
rühmas läbi ka kogemusliku puu-
dutusega mäng. Üks põngerjatest 
sidus silmad kinni, teine võttis 
juhtkoera rolli  ja püüdis sõpra 
laudade vahelt turvaliselt mööda 
talutada ja tooli peale istuma ai-
data. 

Päris elusad juhtkoerad Roosi 
ja Pepe võitsid aga lihtsalt ja sirg-
jooneliselt laste südamed. Käsipõ-
sakil kuulas järeltulev põlv, kuidas 
pime inimene koera abil tänavail 
hakkama saab, kuidas koer aitab 
oma kaaslase nii bussi peale kui 
presidendi vastuvõtule. Pelg eri-
nevuste ees ja erinevate inimeste 
mõistmisel sai Ääsmäe lasteaias 
kindlasti kraadi võrra väiksemaks.  
Kui seda üldse oligi.  
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Puudega või ilma?

Millest ma siis tegelikult tahtsin 
rääkida? Juhtus nii, et min-
gil meeltesegaduse hetkel tuli 

Laagri Lions klubi mõttele teha puid 
heategevuslikuks ärajagamiseks! Mõel-
dud-tehtud, aga ega ikka nii lihsalt asi ei 
käinud. Kusagilt on ju metsa vaja ja see, 
et seda ümberringi justkui on, ei tähenda, 
et võib tormata langetama. Tänapäeval 
on metsal omanikud ja mõni kurjem võib 
kokkuleppimata metsatöö eest tagumiku 
haavleid täis lasta.

Tänu meie klubiliikme Marguse hea-
le sõbrasuhtele Aivar Riisaluga õnnestus 
kokku leppida, et saame tasuta Aivari met-
sast puid. Tublimad ja tugevamad võtsid 
saed ja kirved ning tormasid metsa. Võiks 
poeetiliselt kirjeldada, kuidas mets täitus 
sae undamisest ja higised mehed rassisid 
palkide kallal, aga eks see ole ju iseenesest 
kõigile selge! 

Lisaks sellele, et me puid tasuta võisime 
lõigata, aitas Aivar ka need metsast oma 

õuele toimetada. Edasi läks juba ladusa-
malt ja rahvastki kogunes rohkem. Te-
gelikult arusaadav ka, et rohkem rahvast 
kogunes – enam ei olnud ju vaja oma elu 
metsikus looduses ohtu seada! Saagisime 
puud parajaks ja lõhkusime ära ning ladu-
sime kambakesi ettevalmistatud puidust 
raamide vahele. Püüaks küll mitte üle kii-
ta, aga ka siin oli Aivar kõvasti abiks, ve-
dades oma väiketraktoriga täislaotud pui-

duraamid ilusasti kokku.  Ausalt öeldes sai 
neid ikka päris suur hunnik. Kuna eesmär-
giks oli, nagu ülalpool mainitud, vastavalt 
Lions-liikumise põhimõtetele heategevus, 
siis saigi juba kohe sügisel osa puid abivaja-
jatele ära kingitud.  Talv küll seekord oma 
kõige karmimat külge ei näidanud, kuid 
siiski on tagasiside olnud positiivne – soe 
tuba on ka meie klubi poole kaasa toonud 
sooje tänusõnu ja nii on ju kõigil soojem!

HEATEGU

See küsimus võib üles kerkida mitmes kontekstis. Ühel juhul on see 
reguleeritud seadusega ja määratleb mõne inimese võimet erine-
vate asjade ning eluga toime tulla. Teisel juhul on tegemist külmal 
ajal tekkiva küsimusega, kui omad soojendusseadet, mida rahva-
päraselt ahjuks või pliidiks kutsutakse ja sinna sooja tekitamiseks 
on vaja midagi sisse pista. 

RAIVO KOKSER
LC Laagri
Eesti Lions-liikumise 
liikmeskonna esimees

Keila keskväljakule tuleb ärimaja
Elioni endine hoone Keskväljakul hakkab pärast 
renoveerimist kandma pretensioonikat nime � Keila 
Ärimaja. Kunagise postkontori maja külge ehitatud 
telefonijaama hoone Keskväljak 13A renoveeri-
takse büroohooneks. Hoone Keskväljaku-poolne 
nurk kaetakse PVC fassaadikangaga, nagu Tehni-
kaülikooli raamatukogul Tallinnas. Selle must värv 
muudab nurgamahu visuaalselt kõrgemaks ja linna-
pildi atraktiivsemaks. Hoone tänavapoolsesse kül-
ge tuleb uus sissepääs, mille treppi ja selle kõrvale 
kavandatud puidust massiivse seljatoega pinki toe-
tab tänavaäärne puudeallee.

Hoone omanik Andrus Sipsaka ütles Keila Le-
hele, et ärimaja nimi sündis arhitektidega aru pi-
dades, samuti on nende idee katta nurgaseinad 
fassaadikangaga ning ehitada tänava äärde põnev 
istumiskoht. Maja renoveerimisprojekti arhitektid 
on Liina Link, Doris Orasi ja Katrin Tääker. 

Kes majja kolivad? Hoone haldusega igapäeva-
selt tegelev Siim Sipsaka sõnul avab maja üürnikele 
uksed maikuus, kui siseruumide remondiga ollakse 
ühele poole saadud. „Välisfassaadiga läheb natu-
ke kauem aega, see peaks valmima juuliks. Ruumi-
de üürimise vastu on huvi üles näidanud mitmed 
erinevad Keila ettevõtjad. Juba töötab majas trü-
kiteenuseid pakkuv firma Nivano, mais kolib kõr-
valmajast siia üle G4S harukontor, suvest alustab 
majas tööd juuksur. Alumisel korrusel peaks mais 
uksed avama uudse ja põneva disainilahendusega 
laste mängutuba.“   

Keila Leht, 21. märts

Kernu valusa valiku ees –  
kumb põhikool säilitada

Kernu vallas on praegu kaks põhikooli, Kernus ja 
Ruilas, kuid laste arvu vähenemine on pannud val-
la ja kogukonna valusa valiku ette: mõlemat pole 
põhikoolina tulevikus nähtavasti võimalik säilitada, 
kirjutab Harju Elu.

Löögi alla on sattunud Kernu põhikool, sest Ker-
nu-Haiba piirkonnas on lapsi vähem. Viimase küm-
ne aasta jooksul on sealne elanikkond vähenenud 
10%, samas on Laitse-Ruila piirkonnas kasvanud 
elanike arv 29% võrra ning rahvastik on seal noo-
rem. Sel õppeaastal õpib Kernu põhikoolis 60 last, 
Ruilas kaks korda rohkem – 123.

Vallavanem ei salga fakti, et Kernus on lapsi vä-
hem ning et see on koht aruteluks, mismoodi jätka-
ta. „Kümmekond aastat tagasi oli seal koolis lapsi 
veel 150, nüüd 60. Ja tendents näitab langust ka 
edaspidi,” ütleb ta. „Peame rahvaga arutama, mis 
saab.”

Kuid kooli muutmist algkooliks ei otsustata vaid 
arve vaadates. Kernu kool on, nagu vallavanem 
ütleb, kogukonna jaoks sümboliks. Sellest ei soo-
vita niisama lihtsalt loobuda. Vallavanem on enda 
sõnul suhelnud ka „hea võitluskaaslase“, Padise 
vallavanema Leemet Vaikmaaga, sest sealkandis 
on täpselt sama mure. „Neil on samuti kaks põhi-
kooli, Padise ja Risti, aga rahvaarv veel väiksem kui 
meil. Ja seal ei jõutud arutelust kaugemale.“ Padise 
vallas oli nimelt plaanis muuta Ristil asuv põhikool 
6-klassiliseks lasteaed-algkooliks (sama ideed on 
pakutud välja ka Kernu kooli jaoks), kuid kohaliku 
kogukonna survel seda siiski ei tehtud.

Harju Elu, 7. märts

Noppeid naabritelt 

Suured koerad, väiksed koerad – 
näitusel ja päriselus

HARIDUS

Ääsmäe Lasteaias oli aprilli esimene nädal pühendatud teemale 
„Suured koerad, väiksed koerad“. Kutsadest vaadati filme, neid 
joonistati ja vooliti, toodi kodust näitusele nii kummi- kui karvalelu-
sid. Erutavaimaks elamuseks sai kohtumine ka elusa isendiga – kü-
las olid juhtkoerad Pepe ja Roosi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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EHITUS-, PLANEERIMISE JA MAAOSAKOND  

Abivallavanem
Kalle Pungas
654 1132; 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
Ehitus-, planeerimise ja 
maakorraldusvaldkonna ning 
arenduse -, keskkonna- ja 
järelevalve  tegevuse juhtimine, 
ja koordineerimine.

Ehitusnõunik 
Kalle Normann 
654 1135; 530 22293
kalle.normann@sauevald.ee
Ehitus- ja kasutuslubade taotle-
mine, projekteerimistingimuste 
taotlemine hoonetele.

Jurist Sandra Marran
654 1147
sandra.marran@sauevald.ee
Ehitus-, planeerimise ja 
maakorraldusvaldkonna 
asjaajamise seaduslikkuse 
kindlustamine, sh õigusaktide 
ja lepingute ettevalmistamine 
ning nende läbivaatamine.

Planeeringute spetsialist 
Maili Metsaots 
654 1157; 530 19887
maili.metsaots@sauevald.ee
Ehitus- ja planeeringualase 
tegevuse  korraldamine ja 
kodanike nõustamine, reklaa-
milubade väljastamine.

Maakorraldusspetsialist 
Aime Renser
654 1134
aime.renser@sauevald.ee
Hoonestusõiguse seadmise 
ja ribasusega erastamise 
eeltoimingud, isikliku kasutus-
õiguse seadmise menetluse 
ettevalmistamine.

Maaregistripidaja 
Ene Lepist  
654 1149 
ene.lepist@sauevald.ee
Maamaksu küsimused ja maa 
ostueesõigusega erastamine.

HARIDUSE-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND   

Abivallavanem 
Indrek Eensaar
654 1158; 51 14 930 indrek.
eensaar@sauevald.ee
Haridus-, sotsiaal-, kultuuri-
valdkonna juhtimine ning 
ühistranspordi teemad.

Sotsiaalosakonna 
juhataja Mare Jallai 
654 1136; 562 10518 
mare.jallai@sauevald.ee
Sotsiaalnõustamine, 
sotsiaaltoetuste määra-
mine, sotsiaaleluruumide 
küsimused, eakate üld-ja 
koduhooldus.

Lastekaitsespetsialist 
Sirli Sõstar-Peerna
654 1144; 5346 2560
sirli.sostar@sauevald.ee
Lastekaitseküsimused, 
koostöö lasterikaste pere-
dega ja hooldusperedega.

Hoolekandespetsia-
list Laine Elmik
654 1145; 513 7154
laine.elmik@sauevald.ee
Abivajajate andmebaaside 
ja sotsiaalabi toetuste 
maksmise korraldamine.

Hooldustöötaja 
Anne Vainu
526 0147
Transporditeenuse 
pakkumine arsti juurde 
või kauplusesse minekuks 
valla sotsiaalbussiga, toi-
metulekuraskustes eakate 
kodukülastused.

Hooldustöötaja  
Rita Reino 
533 58149
Transporditeenuse 
pakkumine arsti juurde 
või kauplusesse minekuks 
valla sotsiaalbussiga, toi-
metulekuraskustes eakate 
kodukülastused.

Haridusnõunik Birgit 
Tammajõe-Tulp
654 1154, 512 4180
birgit@sauevald.ee
Ülevallalised haridus-
küsimused, kooli- ja 
lasteaiakohad, koolikohus-
tuse täitmine, koolibussi 
logistika koordineerimine.

Kultuurinõunik 
Kaija Velmet
679 6786, 5563 4407 
kaija.velmet@sauevald.ee
Ülevallaline kultuurite-
gevuse koordineerimine, 
koostöö valla kultuuriasu-
tuste, kodanikuühenduste, 
külakeskustega, noortetöö.

KANTSELEI   

Vallasekretär Marju Põllu 
654 1142 
marju.pollu@sauevald.ee
Vallakantselei juhtimine, vallavolikogu- ja 
valitsuse õigusaktide vastavuse tagamine. 
Vallavalitsuse personalitöö teostamine, 
arhiivi korrashoiu tagamine.

Vallasekretäri abi Gedi Aver 
654 1151 
gedi.aver@sauevald.ee
Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide 
eelnõude ettevalmistamine,  vallasekretäri 
abistamine vallakantselei asjaajamise 
korraldamisel ja seaduslikkuse tagamisel.

Isikuregistripidaja Lia Krapivin 
654 1143 
lia.krapivin@sauevald.ee
Kodanike elukohaandmete muutmine, 
sündide ja surmade registreerimine, 
elukohatõendite väljastamine.

Sekretär-asjaajaja Kristi Randma 
654 1130  
kristi.randma@sauevald.ee
Vallavalitsuse asjaajamise vahetu korralda-
mine efektiivse töö ja ladusa teenindamise 
kindlustamiseks. Sekretär-asjaajaja on 
kursis vallavalitsuse igapäevase töökorral-
dusega, vallavalitsuses teostatavate tööde 
ning koosolekute toimumisega.

Volikogu sekretär Caroli Kruus 
654 1141; 530 60013, 
karoli.kruus@sauevald.ee
Saue Vallavolikogu ja tema komisjonide 
töö korralduslik ja tehniline teenin-
damine ning  Saue valla õigusaktide 
avaldamiseks esitamine Riigi Teatajas.

Jurist Kristin Lepikson
651 0211
kristin.lepikson@sauevald.ee
Valla asjaajamise seaduslikkuse kindlusta-
mine ning volikogu liikmete ja vallavalitsu-
se teenistujate juriidiline teenindamine ja 
nõustamine ametialastes küsimustes.

RAHANDUSOSAKOND

Pearaamatupidaja 
Aino Must
654 1137; 569 54434
aino.must@sauevald.ee
Raamatupidamisarvestuse ja 
aruandluse korraldamine.

Vanemraamatupidaja 
Marina Maandi
654 1138 
marina.maandi@sauevald.ee
Raamatupidamisarvestuse ja 
aruandluse korraldamine.

Finantsspetsialist
Elena Epner
651 0210
elena.epner@sauevald.ee
Valla � nantsjuhtimiseks   
analüüside teostamine ning 
raamatupidamisarvestuse ja 
aruandluse korraldamine. Las-
teaedade kohatasude, reklaami, 
rendi-ja üüriarvete koostamine ja 
väljastamine, tasude jälgimine, 
võlgnevuste korral meeldetuletus-
te saatmine.

Osakonna juhataja
Margus Randma
654 1139
margus.randma@sauevald.ee
Vallavalitsuse ja tema hallata-
vate asutuste raamatupidami-
se korraldamine, eelarvete ja 
eelarvestrateegia koostamise 
koordineerimine ja analüü-
simine, eelarve kasutamise 
kontroll ja hindamine.

HALDUSOSAKOND

Osakonna juhataja
Toomas Ütsik
toomas.utsik@sauevald.ee
6541 150; 5514345
Vallaasutuste omanduses 
oleva hoonestatud kinnisvara 
haldamise, hooldamise ja  
investeeringute ning asutuste 
tööks vajalike tugiteenuste kor-
raldamine ja koordineerimine.

Haldur Boriss Teder
519 40310
boriss.teder@sauevald.ee
Ääsmäe piirkonnas asuva 
kinnisvara haldus- ja hooldus-
tegevuse ning tugiteenuse 
planeerimine ja korraldamine.

Haldur Õie Lõmps
534 46890
oie.lomps@sauevald.ee
Laagri piirkonnas asuva 
kinnisvara haldus- ja hooldus-
tegevuse ning tugiteenuse 
planeerimine ja läbiviimise 
korraldamine.

E-teenuste juht 
Kaido Kallikorm
654 1140, 53474288
kaido.kallikorm@sauevald.ee
Saue Vallavalitsuse ning 
hallatavate asutuste IT 
taristu ning IT tugisüsteemide 
asjakohase väljatöötamise 
ja funktsioneerimise koordi-
neerimine.

Kes on kes vallamajas?

ARENDUSE-, KESKKONNA- JA JÄRELEVALVE OSAKOND

Võrkude- ja järelevalve 
spetsialist  Arvo Brandmeister
654 1148; 509 0662 
arvo@sauevald.ee
Euroopa Liidu veemajandusprojekti  
koordineerimine, vee- ja kanali-
satsiooniküsimuste lahendamine, 
kaevelubade menetlemine. 

Teedespetsialist
Indrek Brandmeister 
654 1155; 534 07008 
indrek.brandmeister@sauevald.ee
Teede-tänavate hoolduse ning 
projekteerimise ning ehituse 
koordineerimine, liikluskorraldus, 
tänavavalgustus.

Keskkonnaspetsialist 
Katrina Utsar
654 1152; 534 46686
katrina.utsar@sauevald.ee
Jäätmetega seonduvad küsimused, 
puurkaevude rajamine, keskkonna-
mõju hindamised, raieload väljasta-
mine, koerte ja kasside pidamisega 
seonduv, keskkonnajärelevalve.

Arendusspetsialist Aali Llleorg
654 1153
aali.lilleorg@sauevald.ee
Arengukavade ja projektitaotluste 
koostamine, koostöö MTÜdega, 
avalike haljasalade, mänguväljakute ja 
veekogude korrashoid jäätmetega (sh 
korraldatud jäätmeveoga) seonduvad 
küsimused.

Ehitusdokumentide 
spetsialist Anne Nargla
654 1146 
anne.nargla@sauevald.ee
Ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine. majandus-ja 
kaubandustegevuse register.

Maanõunik Külli Terema 
654 1159
kylli.tedrema@sauevald.ee
Kinnistu sihtotstarbe 
muutmine, jagamine, 
liitmine, piiride muutimine, 
maade munitsipaalomandisse 
taotlemine, tagastamine, 
kompenseerimine.

JUHTIMIS- JA TUGITEENUSED

Vallavanem Andres Laisk 
654 1131; 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee
Saue Vallavalitsuse üldjuhtimi-
ne ja esindamine, suhtlemine 
volikoguga ja vallakodanikuga. 

Arendusnõunik 
Kadri Tillemann
654 1133   
kadri.tillemann@sauevald.ee
Siseriiklikest ja Euroopa Liidu 
meetmetest rahastamisvõima-
luste ja projektide elluviimise 
korraldamine

Infojuht Anne-Ly Sumre 
654 1156; 525 4146 
annely.sumre@sauevald.ee
Saue valla veebilehe haldus 
ja toimetamine, vallalehe 
Koduvald toimetamine.

Hoolekandespetsialist 
Liis Aruoja 
662 7300; 58556836
liis.aruoja@sauevald.ee
Koduse lapse toetused, 
lastehoiud.
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Mängu ettevalmistused 
algasid juba sügisel 
ning nüüd käivad veel 

viimased jõupingutused selle ni-
mel, et telemäng lõpuks noorteni 
tuua. Telemängus võtavad omava-

hel mõõtu 4 võistkonda: roheline, 
punane, sinine ning kollane. Võist-
konnad  peavad vastused leidma 
küsimustele väga erinevatest vald-
kondadest: loodus, filmimaailm, 
varia jne. 

Telemängu läbiviimiseks on 
mängu autor Andrew ehitanud 
vastavalt võistkonna värvidele nu-
pud, mis tekitavad hämaras ruu-
mis vägeva efekti. Võistkond, kes 

vajutab küsimuse järel esimese-
na nuppu, saab vastamisõiguse. 
Punktiskooride edasikandmiseks 
on kasutusele võetud tahvelarvu-
tid. Küsimused tuuakse mängijate 
ning pealevaatajateni televiisorite 
vahendusel. Kogu üritus jäädvus-
tatakse filmilindile. Mängu for-
maat on üles ehitatud nagu ehtne 
telemäng, mida õhtuti kodus tele-
ka taga vaatame. 

Nagu igal aastal, jõudis 
ka sel aastal kätte keva-
dine koolivaheaeg – 
seekord küll lumega, 
aga kohale ta jõudis. 
Ääsmäe noortekesku-
se noored kogunesid 
18. märtsi õhtupoolikul 
taaskord noortekesku-
sesse, et maha pidada 
juba traditsiooniks saa-
nud öö noortekeskuses. 
Alustuseks valmistasime osale-
jatega toetavad loosungid meie 
saalihokitiimile, kes samal õhtul 
kooli võimlas Tallinna Saalihokilii-
gas mängu maha pidasid.  Loo-
sungitest oli kindlasti suur kasu, 
kuna saime olla tunnistajaks meie 
saalihokitiimi suurele võidule. 
Tüdrukud panid proovile end küp-
sisetordi tegemisel – valmisid neli 
imemaitsvat torti, mida noored 
väga hea isuga ka sõid. Seejärel 
pidasime maha ühe toreda võist-
kondliku viktoriini. Otse loomu-
likult ei puudunud noortekesku-
se öölt ka paljude lemmik „Just 
Dance“ turniir.
Seejärel asusid tüdrukud taas 
tööle köögipoolel, et valmistada 
kõigile osalejatele õhtusöögiks 
kuumad võileivad. Kui kõht täis, 
liikusime üheskoos võimlasse, kus 
meie noortekeskuse juhatuse tub-
lid noormehed viisid läbi erinevaid 
sportmänge. Lisaks mängisime 
õhtu jooksul erinevaid laua- ja 
kaardimänge, vaatasime erinevaid 
filme ning veetsime üheskoos 
meeldivalt aega. Varahommikul 
noortekeskusest lahkunud noored 
olid tagasi juba järgmisel päeval 
avamise ajal ning vahetasid ühes-
koos muljeid möödunud ööst 
noortekeskuses. Öö noortekesku-
ses oli väga tore ning jääme oota-
ma järgmist aastat!

KERTTU VETEMA
noorsootöötaja Ääsmäelt

Kiires elutempos jääb vähe 
aega raamatute lugemiseks, 
pigem veedame õhtuid pe-

rega teleri ees. Nii puutuvad lap-
sedki üha enam kokku meedias 
leviva, mitte just alati õige, keele-
kasutusega. Tammsaare väljendas 
oma keelemõtet: „Armastage oma 
emakeelt, siis õpite armastama ka 
võõrast keelt.“ Lasteaiaõpetajatena 
soovime väga, et lastele kodus roh-
kem ilusas emakeeles raamatuid ette 
loetaks, laps õpib maailma mõistma 
ja mõtestama ju emakeele najal.

Olen jõudnud tõdemuseni, et 

igal aastal emakeelepäeval  korral-
datav luuletuste lugemise konkurss 
loob hea võimaluse õpetada lapsi 
väärtustama emakeelt.

14.  märtsil toimus Veskitammi 
lasteaias seitsmendat korda Saue 
valla lasteaedade luuletuste luge-
mise konkurss. Selleks olid lapsed 
õppinud vanemate ja õpetajate abi-
ga selgeks palju kauneid luuletusi. 
Lapsi tervitasid kehvade lumeolude 
tõttu varakult talveunest ärganud 
Karumõmm ja kuldselt särav Ke-
vadpäike, kes samuti lastele luule-
tuse lugesid ja lastega koos mänge 
mängisid. Žürii, kuhu kuulusid Lia 
Nirk, Silva Kiilberg ja Kristi Tamm, 
tunnistas parimateks etlejateks sellel 
aastal 3-aastase Oskar Pohla RAM 
Veskimöldre lasteaiast, 4-aastased 

Samuel Loitloo Laagri lasteaiast ja 
Mikk Maiste Veskitammi lasteaiast, 
5-aastase Ander Õisnurme Ääs-
mäe lasteaiast, 6-aastase Nora Ma-
rii Orava Veskitammi lasteaiast ja 
7-aastase Heiko Pohlaku Nõlvaku 

lasteaiast. Luulekonkurssi sponso-
reeris Veskitammi lasteaia hoole-
kogu esimees Urmo Trei R-Kiosk 
Estonian OÜst, kes tõi võitjatele 
kingiks „Looduse entsüklopee-
diad“.

Kaardi pealt võid ära võtta, 
südamest ei kätte saa...

HARIDUS

Nii kõlasid Heiki Vilepi luuleread emakeelepäeval Veskitammi lasteaias ja nii 
tunneme, kui räägime oma Eestimaast ja emakeelest. 

Öö noortekeskuses

Nagu päris - 17. aprillil toimub Ääsmäe 
noortekeskuses telemängu salvestus

NOORED

17. aprillil muutub Ääsmäe noortekeskuse õhkkond täielikult, kuna siis viiakse läbi 
telemängu formaadis mälumäng. Idee algataja oli Ääsmäe küla elanik Andrew 
Macks, kes tänu oma tehnikaoskustele ja -kogemustele tegi ettepaneku selline 
mäng meil läbi viia. Andrew omab aastatepikkust töökogemust IT-valdkonnas 
ning tema tööandjate hulka on kuulunud ka Skype. 

KERTTU 
VETEMA
noorsootöötaja
Ääsmäelt

LISAINFO

ANNELII 
PINTMANN
Veskitammi 
lasteaia õpetaja 

OOTAME TEID KÕIKI 
17. aprillil kell 19.00 
Ääsmäe 
noortekeskusesse, 
et üheskoos olla 
tunnistajaks ühe vahva 
telesaate sünnile.

„Väga proff värk. Me ei 
saanud arugi, et kee-
gi oleks käinud. Õhtul 

hakkasin arvutit otsima, keerasime 
maja tagurpidi ja  polnud. Siis avas-
tasime, et riiulist on kadunud ka 
kaamerakott, kus olid objektiiviga 
peegelkaamera ja videokaamera. 
Endiselt ei saa aru, mismoodi sees 
käidi ja millal?“ imestab sauevalla-
kas Koidu külast. „Meil läks kuurist 
minema kallis maanteeratas, pol-

nud küll eriti uus, aga kahju ikka,“ 
nendib teine. „Öösel varastati trepi-
kojast kaks jalgratast. Hoidke rattad 
lukus ja silmad lahti, Laagri kandis 
taas pikanäpumehed liikvel,“ hoia-
tab kolmas. „Redise tänaval on löö-
dud autoaknad sisse, politsei sõnul 
ka Kuuse tänaval. Autost polnud 
midagi võtta. Samal ajal öösel on 
nähtud heledat autot ilma tuledeta 
ringi sõitmas,“ tuleb neljas raport. 

Sarnaseid signaale tuleb mujalt-
ki, ka Tabasalu kandist on murette-
kitavad teated omanikku vahetanud 
autorehvide ja velode kohta. Rae 
valla ühest külast viidi ühe ööga sa-
laja kaasa 7 jalgratast.

Statistikast plahvatuslikku kasvu 
ei näe
Saue valla konstaabli Signe Nõm-
me sõnul ei ole samas suurenenud 
vargusjuhtumeid Saue vallas tähel-
datud. Siiski on tuntav tendents – 
kevadel soojemate ilmade saabudes 
varastatakse rohkem jalgrattaid. 
„Soovitus vallakodanikele on, et 
pikemale reisile või ka lihtsalt näda-
lavahetuseks ära sõites paluda naab-
reil või tuttavatel n-ö naabrivalvet 
teostada. Nähes mingit kahtlast lii-
kumist, anda politseile või turvatee-
nistusele teada,“ soovitab Nõmm. 
Ka leiab Nõmm, et kui on võimalus 
paigaldada valvekaameraid, oleks 

see teretulnud, pahategijate tegevust 
see pärsiks ning oleks ka võimalus 
kindlaks teha, kes mingil konkreet-
sel kellaajal liikus.

Küll on aga statistika järgi sa-
genenud märtsikuus Saue vallas 
lõhkumised. Vandaalide ohvriks 
langevad  autode aknad, peeglid ja 
autodes olevad esemed. „Lapseva-
nematel palume kodus rääkida, et 
kambas mitte minna rumalustega 
kaasa, loopida kividega sõidukeid. 
See, et endiselt on võõrale terri-
tooriumile valdaja loata sisenemine 
keelatud, kehtib ka võõrastesse  au-
tosuvilatesse ning autodesse sisene-
misel,“ ütleb Nõmm.

Politsei ei ole suurendanud pat-
rullide arvu, kuid endiselt reageerib 
igale väljakutsele. Inimesed võiksid 
oma tähelepanekutest rohkem koha-
likele konstaablitele teada anda – kus 
on suuremad noorukite kogunemi-
sed, kas on mingit  sõidukit  nähtud 
kohtades, kus on toimunud lõhku-
mised, vargused jne. „Hea näide 
on märtsis toimunud bussiootepa-
viljoni lõhkumisest, kus kodanikud 
panid korrarikkuja paviljoni istuma 
ning kutsusid välja politseipatrulli,“ 
meenutab Nõmm. 

Kui avastatad varguse või sisse-
murdmise, helista koheselt lühi-
numbrile 110.

Kevad muudab pahalased aktiivseks – rattaid kaob mitmekaupa, 
autoaknad pekstakse puruks nii päeval kui öösel

TURVALISUS

Märtsis sagenesid Facebookis teated varguste ja vandaalitsemiste kohta. Politsei otseselt juhtumite plah-
vatuslikku kasvu ei kinnita, küll aga olevat kevadeti ahvatlevamad näppamiste objektid just jalgrattad.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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Teisipäevahommikutel on 
kultuurikeskuses üleval op-
timistlik trenni-vibe. Näitsi-

kud tõstavad hooga oma põnne lae 
alla, et triitseps saaks koormust ja 
biitseps kasvaks. Pepulihas areneb 
jalgade väljaastetega, beebi kukil 
koormust lisamas. Uudne treening 
Babyfit on treener Ave Lähkeri sõ-
nul suunatud küll emade füüsilise 
vormi parandamiseks, aga kerge 
trenni saavad lapsedki, kuigi pea-
asjalikult on nad emale treeningva-
hendiks. 

„Pisikesega kodus olles on raske 
leida aega iseendale, trenni minemi-
seks vaba tunnikese leidmine võib 
olla tõesti päris keeruline. Babyfit 
ongi suurepärane kombinatsioon, 
kus ema saab beebi kaasa võtta ja 
teha trenni koos temaga,“ ütleb 
Ave. Kui tita tõmbab trenni keskel 
nutujoru üles, pole sellest midagi, 
vabalt võib temaga kultuurikesku-
ses tiiru ringi jalutada. Kui lapsel 
pole parasjagu tuju kaasa võimelda, 
saab ta mängutekil lelusid patsutades 
end hästi tunda, silmside kõhulihast 
treeniva mammaga on turvaliselt 
olemas. 

Noor emme Merili Ring, kes 
oma 7-kuuse poja Marviniga baby-
fiti trennis käib, nendib, et eesmärk 
on eelkõige iseenda füüsilise vormi 
parandamine ja see tõesti töötab: 

„Peale esimest korda olid käed-jalad  
järgmisel päeval ikka väga kanged. 
Ei saanud õieti keera ega pöörata. 
Iga järgmise trenniga on paremaks 
läinud. Nüüd ei tunne enam lihastes 
mingit valu - keha on koormuse ja 
pingutusega harjunud,“ jagab Merili 
kogemusi. Ka pisikesele Marvinile 
meeldib. Ema sõnul on poisi suu lau-
sa naerul sellest, mis temaga tehakse 
ja pärast trenni kipub kohe hea uni 
tulema. „Tavaliselt tuleme trenni 
vankriga jalutades, pärast trenni tee-
me hea ilma korral ka kohe pikema 
jalutuskäigu sinna otsa,“ ütleb Me-
rili. 

Kui Babyfit hoolitseb pigem 
emade füüsise eest, siis beebivõim-
lemine keskendub pisikeste enda 
lihastoonuse tõstmisele. Harjutused 
valitakse vastavalt lapse eale. 

Uue asjana saab kultuurikesku-
ses nüüd ka beebimassaaži teenust. 
Beebi ju suhtlebki esimestel elukuu-
del maailmaga peamiselt puudutuste 
abil. Titale on silitamine ja mudimi-
ne emotsionaalselt olulised, aga see 
võib aidata paljude hädade vastu, 
alates köhast ja nohust, aga paran-
dab ka lihaste arengut ja kehatunne-
tust – uni on sügavam, verevarustus 
parem. Vastsündinu masseerimisvõ-

teteks on silitamine, silumine, hõõ-
rumine, patsutamine ja väristamine. 
Masaaži hulka kuuluvad ka igat sorti 
liigutused käte, jalgade ja jalalaba-
dega, keretõsted puusadest ja kiiku-
mised. Beebimassaaži seanss kestab 
kuni kakskümmend minutit.

Kui lapse esimene sünnipäev 
juba seljataga, on kultuurikesku-
ses võimalus ühineda pesamunade 
stuudioga. Muusikalises võtmes 
tunnikese jooksul lauldakse, hüpi-
tatakse, mängitakse rütmipille ja sü-
lemänge. See kõik ei arenda pelgalt 
lauluoskust, vaid ka loovust, aga ka 
lapse turva- ja kindlustunnet. Varsti 
juba tuttavaks saavad laulud ja helid 
loovad beebile neid kuuldes heaolu-
tunde. Ka sotsiaalsed oskused are-
nevad  – koos omasugustega vaibal 
käputades ja nägusid tehes harjuvad 
pisikesed maailma ja teiste inimes-

tega suhtlema. Alahinnata ei saa ka 
titejuttude ajamist teiste emadega, 
tihti tulevad jutuks vastastikused 
kogemused, mured ja õnnestumised 
beebiteemadel. Selgeks õpitud lau-
lude-mängudega saavad beebid ka 
esimese lavakogemuse: emadepäeval 
ja jõulude ajal teevad stuudiolased 
tavaliselt ka väikese etteaste.

Lisaks saab väikelapsega osaleda 
kultuurikeskuses toimuvates loov-
tundides. Seal saab koos vanemaga 
näiteks martsipani pisikeste näppude 
vahel mudida ja sellele võimete piires 
kuju ja vormi anda, värvidega pa-
berile esimesi kunstikatsetusi teha, 
aga ka kuuske ehtida, lihavõttemune 
kaunistada, vahumullisajus lustida 
jne. Iga laps omas tempos ja omal 
viisil. Oma käte kasutamine treenib 
koordinatsiooni ja õhutab katsetama 
ja läbi mängu maailma avastama.

Titega trenni ja laulutundi
EMAD JA LAPSED

Kolmkümmend aastat tagasi mähkisid noored emad oma beebikribalad kookonisse ja kussuta-
sid vankrit ümber maja. Arvati, et tite närvikava ja tervise huvides ei maksa rahva sekka tikkuda, 
kodus on kõige turvalisem. Tänapäeval lahutavad emad juba koos paarikuiste lastega meelt küll 
kinos ja puhvetis, treenivad spordiklubides enese ja järeltulija lihaseid, võtavad suuna lauluringi 
ja mängukooli. Ka Laagri kandi värsketel lapsevanematel on valikuid pea igaks nädalapäevaks.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Babyfiti trennis tõstavad näitsikud  hooga oma põnne lae alla, et triitseps 
saaks koormust ja biitseps kasvaks. Pepulihas areneb jalgade väljaastetega, 
beebi kukil koormust lisamas.

Liikumisaasta eesmärk on suu-
rendada liikumisharrastusega 
tegelejate osakaalu, tõsta lii-

kumise ja sportimise alast teadlik-
kust ning panna inimesed rohkem 
märkama sporti ja liikumisharras-
tust. Iga inimene peaks liikuma vä-
hemalt 30 minutit järjest kaks korda 
nädalas.

Kui oled aastaid vähe liikunud, 
pole ammu sportinud või ei ole seda 
üldse kunagi teinud, siis alusta liht-
samate tegevustega. 

Saue vallas keskendume sel aas-
tal liikumisharrastusele: jalutamine, 
kepikõnd, õues sportimine ja seome 
aktiivse liikumise geopeituse ning 
ajalooliste objektide avastusretke-
ga. Geopeitus on suurepärane viis 
ühendamaks tuntud välispordialasid 
põneva aardejahiga.

Oleme südameasjaks võtnud 
koostada liikumisharrastajatele geo-
radade kaart, kuhu on märgitud 
Saue valla georajad, mida saab lä-
bida koos perega või üksi liikudes, 
jalutades, jalgrattaga sõites, lõbusa 
seltskonnaga sörkides. Kaardil on 
Hüüru-Püha-Kiia, Jõgisoo- Kop-
pelmaa-Ääsmäe ja Laagri-Vanamõisa 
georajad. Radade äärde jäävad Hüü-

ru mõis, Jõgisoo seltsimaja, nahk-
hiirte looduskaitseala, Keila jõgi, 
ohvrikivi ja aardejahi huvilistele on 
märgitud radadel võimalus otsida ja 
leida aardeid, mõelda välja lahendusi 
peidetud ülesannete lahendamiseks, 
läbida ja ületada takistusi, avastada ja 
tunda rõõmu leidudest.

Kaart on leitav Saue valla kodule-
helt pildifailina. Aaretejahi huvilised 
suuname aga edasi www.geocac-
hing.com  eestikeelsele lehele, kus 
Saue valla goeaarete asukohtadel on 
ühine tunnus – SAUEVALLAKAS!

Lisainfo: Kadri Barr 5693 9799, 
Ingrid Novikova 5346 5917, veski-
tammi@sauevald.ee

Seome aktiivse liikumise geopeituse 
ning ajalooliste objektide avastusretkega 

VABA AEG

Kuidas terve ja heas vormis püsida? Sel aastal tutvustame liikumisharrastusega tegelemiseks 
sobivaid võimalusi ja erinevaid liikumisviise ning pöörame tervisele tähelepanu õues liikudes.

INGRID 
NOVIKOVA
Saue valla 
Kultuurikeskuse 
juhataja

HUVIRINGID JUHENDAJA TOIMUMISAEG
BABYFIT treeningud  
(3-12 kuud)  UUS!

Ave Lähker, tel 5018577, 
ave.lahker@gmail.com

T 10.45

Imikute ja väikelaste 
massaaž UUS!

Ly Liiv, tel 56634330, 
lyliivale@gmail.com

kokkuleppel E-R

Muusikastuudio Vikerkaar:
Sirje Liiv, tel 6797842,  
sirje.muusika@gmail.com

 

Pesamunade stuudio  
(1-2.a.)

 E  11.00

Pesamunade stuudio  
(2-3.a.)

 T  11.00

Pereklubi Kollane Pardike:
Evelin Talvar, tel 53482828,  
evelin@pardike.ee   
www.pardike.ee

Beebivõimlemine  
(sünd. sept-dets 2013)

 N 12.00

Beebivõimlemine  
(sünd. veeb- mai 2013)

N 13.00

Beebivõimlemine (sünd. 
juuni-aug 2013)

 N 14.00

väikelaste loovustund  
(1-2.a.)

Laura Niinesaar N 10.00

väikelaste loovustund  
(2-3.a.)

Laura Niinesaar N 11.30

Laagri Mängutuba,  
vaba mänguaeg

 
E 10-14.00, T 10-
14.00, K 10-14.00 



SOUNDS of SEPTEMBER on 
neljaliikmeline Eesti pop-al-
ternatiiv-rokkbänd Tallinnast. 
Selle nime all alustati tegevust 
2012. aasta lõpus. 2013 liitus 
bändiga laulja Teele Viira. Mais 
2013 avalikustas SOUNDS of 
SEPTEMBER oma esimese singli 
„Life is a Journey”.  Bändi kohta 
öeldakse, et on tegemist rokk-
bändiga, kuid nende muusikas 
kuuleb mõjutusi erinevatest stii-
lidest, nagu popp, klassikaline 
rokk ja muud stiilid. Bändi laul-
ja Teele Viira on karismaatiline, 
energiat täis Saaremaa tüdruk. 
Kitarrist on Alan Urva, kes ka-
sutab oma helide mõju sama 
maitsvalt kui nagu Jamie Oliver 
köögis. Rütmilise tausta eest 
hoolitseb Rauno-Marko Mura-
kas bassil ja Silver Ulvik trummi-
del.

Ansambel CLARITY sai algu-
se sõprade koosviibimisel Tar-
tus. Lauljana liitus Viljandist pärit 
Lauri Antsov. 2012 septembris 
ilmus esimene raadiosinge, Lau-
ri Antsovi kirjutatud „Julgus kadunud“. Lugu sai 
popiks raadios Elmar. 2012 järgnes teine singel 
„Tüdruk“, 2013 jõudis kuulajateni kolmas singel 
„Iga päev on elamiseks täna“ ja sügisel avaldati 
neljas singel „Tormihoiatus“. Oma lühikese te-
gutsemise aja jooksul on esinetud koos mitmete 
Eesti tuntud ansamblitega, nagu FIX, Singer Vin-
ger, Shanon, Toe Tag, Smilers ja Sõpruse Puies-
tee.  Viimased ülesastumised olid 6. märtsil TV3 
saates „Kolmeraudne“, kus esitati vastvalminud 
singlit „Täna Öösel“ ja 7. märtsil esineti Tallinnas 
Rock Cafés naistepäeva kontserdil koos palavalt 
armastatud Smilersiga.

Lisaks astub volbriööl lavale ka Saue Muu-
sikakooli noortebänd Mental Floss juba teada-
tuntud headuses. Väravad avatakse kell 19 ja 
pilet maksab 6 €, alla 140 cm pikkused nõiad 
saavad sisse tasuta. Umbes kell 20 alustavad nn 
soojendusbändid ja põhiesinejad kella kümne 
paiku. Avatud kohvik.
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EMADEPÄEVA
KONTSERT 

11. mail kell 14 
Hüüru mõisas

Esinevad Hüüru tantsutüdrukud ja 
Estonia esibariton 

Jassi Zahharov

Kontsert on 
      külastajatele tasuta

 

 

 

3. mail kell 10.00-14.00 
 Saue valla Kultuurikeskuses 

Veskitammi 8, Laagri 

KIRBUTURG 
 

OOTAME KÕIKI 
 

OSTMA-MÜÜMA-VAHETAMA  
 
 

Lastekaubad, raamatud, riided, 
mänguasjad jms 

 
Registreerimine: Marika Grünberg           

gsm 56676272 heakaup@hotmail.com 
 

  Turg toimub kultuurikeskuse õuel      
 

    KOHATASU 1 EUR  
 

VANAMÕISA TALGUD
26.04, algusega 10.00

HEA KÜLARAHVAS!
TEEME OMA KÜLA ILUSAMAKS JA PUHTAMAKS

KAASALÖÖMIST OOTAVAD TÖÖD:
1.  Vabaõhukeskuse koristus, lillede istutamine

2. Välja elurajooni teeääred ja kraavid
3. Laagri-Alliku teeäär kuni jõeni

4. Suurevälja teeäär ja põld
5. Alliku Palgiküla koristus

6. Tutermaa teeääred ja kraavid

PÄRAST TÖÖD VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE 
GRILLKOJAS ÜHINE PIKNIK!

KAASA VÕTKE LABIDAS, REHA  JA HEA TUJU! 

OSAVÕTUST TEATADA  ENNE 24.04.14.         
 TEL:  5017 742  •  TARVO@WAU.EE 

INFO: WWW.VANAMOISA.EE

TEELE VIIRA 
& SOUNDS OF 
SEPTEMBER

SOOJENDAVAD: 
MENTAL FLOSS 
ja NOORED

VOLBRITULI 
JA LENDAVAD 

NÕIAD!
Pilet 6 € Alla 140 cm nõidadele sissepääs tasuta!

CLARITY

VOLBRIÖÖ
ROKKIV
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
KATUSEGA TERRASSIL, väravad avatakse 19.00 

30. aprill 2014

Volbriöö koos lendavate 
nõidade ja hea muusikaga

30. aprillil toimub Saue vallas Vanamõisa vabaõhukes-
kuses katusega väliterrassi all „ROKKIV VOLBRIÖÖ“, pea-
esinejateks on TEELE VIIRA & SOUNDS OF SEPTEMBER ning 
CLARITY. Tegemist on vahva sündmusega, kuhu on ooda-
tud igas vanuses külastajad. Ühiselt süütame suure volbri-
tule, volbrikostüüm ja lendavad nõiad on teretulnud.

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

Ette helistada 5036623
 

Kui sul on bänd, energiat ja sarmi ning hea 
repertuaar, mis tahaks lava pealt jagamist, 
siis lisaks peaesinejatele ootame Volbriöö 
rokile noortebände end tutvustama ja esi-
nema! Oma esinemise soovist anna teada 
hiljemalt 11. aprilliks: Katrin Krause, tel 
5140 761, katrin@kodukyla.ee.



 On kasvamas kuskil 
üks pisike puu
ja vajab see puu sinu 
sõprust ja hoolt… 
Ott Arder

Laagri Huvialakooli 
(Laagri Kool) kooliks 

ettevalmistuse 
ringi peaeesmärgiks on lapse arengu 

igakülgne toetamine. Erinevate 
teadmiste, oskuste arendamine seda 

lähtuvalt iga lapse individuaalsust 
silmaspidades. See on võimalus toetada 

lapse loomupärast uudishimu. Ühe 
mudilase tuhat miksi päevas on piisav 

tõestus tohutule teadmistejanule.

Laagri Huvialakool
annab teada:

ON ALANUD 
REGISTREERIMINE

2014/2015 õppeaasta
LOOVUSKOOLI RÜHMADESSE

(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)
Täpsem info

www.laagrihuvialakool.ee 
telefonil 6 517 635 või 6 517 633,

või e-mailiga: 
taigur@laagrihuvialakool.ee 
Kontaktisik: Taigur Tooming
Veskitammi 22, Saue vald

Müüa lõhutud
küttepuid kuni 60 cm.

Hind alates 34 eur ruum.
Tel. 52 50 893

e-mail:
info@vahergrupp.ee

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

10.04

Kirjanik ja džäss – Hemingway
JÜRI AARMA toob publiku ette He-
mingway elu loomingu, muusika eest 
hoolitseb  MART SOO TRIO.

Kell 18 Saue valla Kultuurikeskuses. 
Piletid: 7 eur/ 3 eur (õpilane, pensionär) Saue valla Kultuurikeskus  6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

11.04

Klubiüritus „Jazz ja vein“.
Meeleolukas koosviibimine džässiga, 
mille käigus saab täiendada oma 
teadmisi veinimaailmast.

Kell 20 Ääsmäel Kasesalu 16. Pilet 10 €, 
piletiraha kanda Ääsmäe Külakogu 
kontole EE91220022101206618, selgi-
tuseks „klubiüritus ja piletite arv“.

MTÜ Ääsmäe Külakogu

Kohti on piiratud arv ja jagub 
vaid 40 kiiremale. Lisainfo 
ja registreerumine: aasmae.
kylakogu@gmail.com,
55660875

12.04
Laagri Malefestival 2014.
Võistlustest osavõtt on tasuta.

Kell 11 Saue valla Kultuurikeskuses,              
III etapp Saue valla kaksikmalemeistri-
võistlused  2014. 

Ardi Tedrema, Laagri 
Male Arendamise ja 
Edendamise Keskus-
klubi

Lisainfo ja registreerumine: 
laagri.male@gmail.com,                  
5853 3653, Ardi Tedrema

13.04
Südamepäev Jõgisool. Osalemine 
tasuta, soovijad saavad kaasa 
liikumispäeviku.

Kell 10 Jõgisoo seltsimajas. Loeng, 
tervislike salatite valmistamise töötuba, 
tervisenäitajate mõõtmine, kepikõnd ja 
kõnd liikumisõpetaja juhendamisel.

Jõgisoo Haridusselts Lisainfo: Maarika  5300 0615 
või jogisoo@hot.ee 

13.04
Kevadpühade lilleseadete koolitus
Tule ja valmista endale kena uksepärg 
või lauakaunistus kevadpühadeks!

Kell 11 Ääsmäe Külakogu ruumides
Kaasa võtta kaseoksad, pajuoksad, omal 
valikul valitud lilled. Kohapeal saab osta 
ka sobivaid lisandeid kaunistamiseks.

MTÜ Ääsmäe Külakogu 55660875;
aasmae.kylakogu@gmail.com

15-
17.04

Südamenädal Laagris 

15. aprill kell 18.30 tasuta kepikõn-
nikoolitus, kogunemine kultuurikeskuse 
juures Laagris. 17. aprill kell 11 eakate 
südamenädala hommik

Saue Vallavalitsus, Saue 
valla Kultuurikeskus

6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

16.04

NyTrend väike lilleseade töötuba. 
Lauakaunistuste valmistamine: 
kevadpühade lauakaunistus „Tibude 
puu“

Kell 19-20.30 Saue valla Kultuurikesku-
ses. Töötuba toimub, kui on koos vähe-
malt 4 osalejat. Osavõtutasu 12 €.

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo ja registreerumine: 
nytrend.info@gmail.com,             
5130 565  Auli Männikust

16.04
Toitumisnõustamine – lapse toitumine 
ning toitumine raseduse ajal.
Osavõtutasu  7 €

Kell 19-20.30 Saue valla Kultuurikesku-
ses. Toitumisnõustaja Liis Keevallik Saue valla Kultuurikeskus  6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

17.04 Telemälumäng Ääsmäel

Kell 19 Ääsmäe noortekeskuses EXIT
Kaamerad, küsimused, vastamisnupud 
ja kõik muu, mis korraliku TV mälumän-
gu formaadi juurde käib. 

Ääsmäe noortekeskus 
EXIT Lisainfo  5822 6554

19.04
KINO Mel Gibsoni fi lm „Kristuse 
kannatused“. Keskööpalvus „Öine 
valgus“

Kell 21.45 Saue valla Kultuurikeskuses, 
peale fi lmi ülestõusmispühade kesköö-
palvus küünlasäras

Laagri Kristlik Kogudus www.laagrikogudus.ee

20.04 Tuula küla talgupäev Kell 10-13 Tuula küla keskuses MTÜ Tuula Tutulus Eve Riga  tel 566 77791

21.04

Kursus „Sisemine rahu“. Kursuse 
eesmärk on saada teadlikuks iseendast. 
Kursus on mõeldud nii meese kui 
naise. Vajalik eelregistreerumine.

Kell 19-21 Saue valla Kultuurikeskuses
Osavõtutasu  10 €. Juhendajad Rikka 
Toman, Kristina Tamm. 

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo ja registreerumine: 
info@siseminerahu.eu, 
5020 796 Kristina Tamm

23.04
Toitumisnõustamine – maksa 
detoksifi katsioon ehk kuidas puhastada 
organismi. Osavõtutasu 7 €

Kell 19-20.30 Saue valla Kultuurikesku-
ses. Toitumisnõustaja Liis Keevallik Saue valla Kultuurikeskus  6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

24.04
Kohtumisõhtu kirjanikuga. Raamatu 
„Minu Kairo, kakofoonia Niiluse kallas“ 
autor Saale Fischer

Kell 18 Saue valla Kultuurikeskus. Tasuta Saue valla Kultuurikeskus  6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04
KINO.KINO.KINO.
Dokumentaalfi lm „Õlimäe õied“

Kell 11 ja 19 Saue valla Kultuurikeskuses
Pilet 3 €; sooduspilet 2 € (õpilased, 
pensionärid)

Saue valla Kultuurikeskus  6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

26.04
Laagri taluturg. Roheline vahetus, 
taluturg, hoovikohvik.

Kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuse 
õuel Saue valla Kultuurikeskus  6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

26.04
Talgud Vanamõisas Osavõtust teatada 
enne 24.04 Kell 10 Vanamõisa külas MTÜ Vanamõisa Küla

Tarvo Vau  5017 742, 
tarvo@wau.ee
www.vanamoisa.ee 

26.04 Saue valla X JÜRIÖÖJOOKS

Kell 17-24 Ääsmäe külas Kasesalu tn-l
Põnev pereüritus erineva võimekuse 
ja oskustega rahvasportlase erinevate 
etapipikkuste ja üllatusülesannetega. 

Ääsmäe Külakogu

Kontaktisik Ave Kruus
http://aasmae.weebly.com/
aasmae.kylakogu@gmail.com
5566 0875

30.04

Rokkiv volbriöö. Volbrituli ja lendavad 
nõiad! Esinevad: Teele Viira & Sounds 
of September, soojendavad Mental 
Floss ja noored, Clarity

Kell 19 Vanamõisa Vabaõhukeskuse 
katusega terrassil. Pilet 6 €, alla 140 cm 
nõidadele sissepääs tasuta

MTÜ Vanamõisa Küla katrin@kodukyla.ee;  5140 761

30.04
NyTrend väike lilleseade töötuba. 
Lilleseade vahtplasti „Minu esimene“.
Juhendaja Auli Männikust

Kell 19-20.30 Saue valla Kultuurikesku-
ses. Töötuba toimub, kui on koos vähe-
malt  4 osalejat.  Osavõtutasu 12 €.

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo ja registreerumine:
nytrend.info@gmail.com,             
5130 565  Auli Männikust

2.05 Eakate jututuba Kell 10 Hüüru mõisas (iga kuu esimesel 
reedel). Tasuta

MTÜ Sügiskuld, MTÜ 
Hüüru Külakeskus

3.05 Kirbuturg. Kohatasu 1 € Kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuse 
õuel

Marika Grünberg, Saue 
valla Kultuurikeskus

 5667 6272; heakaup@hotmail.
com 

3.05 Talgud Ääsmäel Kell 10 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.kylakogu@gmail.com
 5566 0875

3.05 Talgud Jõgisool ja Koppelmaal Kell 11 kogunemine Jõgisoo seltsimajas 
või Koppelmaa A/Ü juures. 

Info Jõgisoo kohta: Ülle  5012 
033
Info Koppelmaa kohta: Rene  
5664 6175

3.05 Talgud „Maidla ja Pärinurme puhtaks!“ Kell 11 kogunemine Maidla seltsimajas MTÜ Maidla Külaselts Info Ene Mitt 5342 7155 
ene@sillaotsa.ee

5.05

Kursus „Sisemine rahu“. Kursuse 
eesmärk on saada teadlikuks iseendast. 
Kursus on mõeldud nii meese kui 
naise. Vajalik eelregistreerumine.

Kell 19-21 Saue valla Kultuurikeskuses
Osavõtutasu 10 €. Juhendajad Rikka 
Toman, Kristina Tamm. 

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo ja registreerumine: 
info@siseminerahu.eu,                
5020 796 Kristina Tamm

7.05
NyTrend väike lilleseade töötuba. 
Kevadine lillekimp „Spiraalkimp“
Juhendaja Auli Männikust

Kell 19-20.30 Saue valla Kultuurikesku-
ses. Töötuba toimub, kui on koos vähe-
malt 4 osalejat. Osavõtutasu 12 €.

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo ja registreerumine:
nytrend.info@gmail.com,            
5130565  Auli Männikust
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81. RABAJOOKS
13. aprillil 2014 kell 11.00

KORRALDAJAD: TOETAJAD:

Rabajooks toimub Pääskülas Harku raba teedel.
Stardipaik - Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses.
Start on avatud 11.00 – 12.00, finiš kuni kella 13.00-ni.
Ühisstart toimub iga viie minuti järel.
Rabaringi pikkus on 6,3 km.

Rabajooksul osavõtumaksu ei ole.

www.rabajooks.ee


APRILLIS SAUE LINNAS–TULE KAEMA! 

7.-11. aprill 
 Tervisenädal Saue Päevakeskuses 

10. aprill ja 17. aprill  
 Saue Gümnaasiumi II teatrifestival 

11. aprill kell 20 
 Kevadine tantsuõhtu Loft Lounge´s. Ansambel Parvepoisid 

25. aprill kell 19 
 Etendus „Kvartett“ Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9). 

Osades Helgi Sallo, Katrin Karisma, Tõnu Aav ja Hans 
Miilberg. Pileti hind 10 või 12 eurot. 

26. aprill kell 12 
 Sarja „Sauelane liikuma“ jalgrattasõit ja rattakross Saue 

linna kergliiklusteedel ja terviseradadel 
 

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE 

SÜDAMENÄDALA RAAMES
15. aprillil kell 18.30
 

TASUTA 
KEPIKÕNNIKOOLITUS
 
Koguneda Laagris,  
Saue valla Kultuurikeskuse parklas
 
Käimiskepid saab kohapeal  
rentida, vajadusel juhendaja  
käest ka endale osta!
 
Lisainfo rühma juhilt:  
Eveli Kljujev, mob 53366615
 
Kepikõnd edaspidi igal teisipäeval kell 18.30

Buss väljub küladest Laagrisse

Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30

Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45

Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

Koju saab samuti bussiga

6. DETSEMBRIL KEL
SÜDAMENÄDALA 
PEOHOMMIK EAKATELE

17. APRILLIL 
KELL 11.00
KULTUURIKESKUSES 
LAAGRIS

Bussiring
Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30

Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45

Valingult (mõisa juurest) 9.50

Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

Koju saab samuti bussiga

kavas:
vallajuhtide tervitus

loterii
külas Laagri Kristliku Koguduse 

pastor Tõnis Roosimaa
ja üllatusesineja

Südamenädala üritused Saue vallas
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

HAMBAARST MERLE KALDMA 
VÕTAB VASTU UUEL AADRESSIL 

TALLINN, ÕISMÄE, MEISTRI 22 
KAB.202, TELEFON  6571534

ANU KOITLA HAMBARAVI
MEELDIVA KOHTUMISENI

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

ABI MAJA 
KASUTUSLOA 

SAAMISEL. 
TEL. 52 200 23 

MIKK.

GEELKÜÜNED, BIOGEEL, 
PÜSILAKKIMINE. 
Tootsi tee, Alliku küla. 

Rohkem infot ja pilte kodulehel: 
www.tiuxnails.weebly.com 

Tel: 590 33 079

Müüa küttepuud hind al 35 eur/rm 
sega-lehtpuu, lepp, okaspuu.

Koormasse laotud, konteineris ja 
võrgus.

Kütteklotsid võrgus.
Puitbrikett hind 150eur/tonn.

Transport hinna sees.

Info tel 5011898

T E E M E  Ä R A  !

T e l :  5 0 5 5 3 6 8 / 6 0 4 9 8 4 4

www.vpautolammutus.ee
E-mail: info@vpautolammutus.ee

 Küsite pakkumise

 Tuleme järgi
 Kustutame registrist
 Tasume koheselt 

MEIE :

TEIE :

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

TOODAME:
Kogumismahuteid;
Rasvapüüdureid;

I-II klassi õli-
bensiinipüüdureid;

Puhasteid;
Septikuid;

Veekogumiskanaleid.

Meid eristab teistest 17-aastane 
tootmiskogemus ning meie 

eesmärgiks on pakkuda parimat 
hinna ja kvaliteedi suhet.Uuri meie 
kodulehelt www.veemehed.ee või 

helista 50 366 23. 

Korras raamatupidamine, Teie 
ettevõtte edu pant!

Raamatupidamis- ja 
palgaarvestusteenused.

Optimaat OÜ-lt
www.optimaat.ee

optimaat@hotmail.com
+372 56 499 109

Tel 568 27044, Aira Piibeleht 
Arvin Varad OÜ

Aitan müüa / üürida / 
vahetada Teie kinnisvara 

(korter, maja, suvila). 
Kiire ja professionaalne 

tehing. 

SOODSAIM VAHENDUSTASU!

KUJUNDUS ja KÜLJENDUS

www.facebook.com/v2iketuul

tuuliki@v2iketuul.com


