
Pisikestest kodutootmistest, 
kuhu süda ja hind on sisse 
pandud. Eestimaa musta 

mulla rammul kasvanud looduse 
andidest. Ligi 300 kaupmeest ja 
väiketootjat ning 10 000 külasta-
jat oma kohaloluga annavad tun-
nistust, et tegu on usaldusväärse ja 
mõnusa õhkkonnaga, kus ühtviisi 
hea on nii müüjal kui ostjal. 

Kohal on ümarad ja voolujoo-
nelised sibulavanikud Peipsi tagant 
ning krehvtine küüslauk. Nei-
le aia-isenditele on reserveeritud 
terve laadatänav – sorte ja suurusi 
saab mekkida ja koduriiulisse kaasa 
valida. Platsis on ka Põhjaranniku 
parimad mereannid, mahetootmi-
sesse uskuvad toiduvõlurid Viljan-
dimaalt ja Saaremaa saunameistrid 
oma esiisade tarkustega. Letile 
jõuavad nii koolitüdruku esimesed 
katsetused pärlipaelte sidumisel 
kui kortsukurruliste memmede 
käpikupaarid. Piiri seab kaubavali-
kule ainult kujutlusvõime, kohus-
tuslik on vaid üks ja ainus kompo-
nent – ehe eestimaine päritolu.

Maitsmisretseptorid saavad pai 
Eesti Toidu telgist, talu- ja mahe-
kaup on kilode viisi lettidele pai-
satud, aga visuaalset vürtsi lisab 
juurde toiduetendus Kulinaarne 
duett, kus ühes improviseeritud 
köögis saavad kokku profi kokad ja 
hobikokkajad.

Laadaplatsil töötab lasteala, kus 
pisikesed saavad meisterdada, mi-
niloomi nunnutada, näole multi-
kategelaste maske joonistada, võis-
telda ja auhindu võita ning mida 
kõike veel. 

Vanamõisa käsitöölaat ei ole ai-
nult ostu-müügi plats. See on koht, 
kus sünnivad parimad suveelamu-

sed. Juhuslikud kohtumised aas-
tatetaguste armsate inimestega. 
Roosi-istik, mis lubab järgmise 
aasta suvehommikuisse luksust. 
Purki talve ootama timmitud see-
neassortii ja õhtuhämaruses lavale 
sättivad staarid. Samaaegselt tu-
rumeluga pakutakse laadalavadelt 
erinevat muusikakraami. Sel korral 
on kõige staarimate nimede seas, 
kes rahvast hullutama tulevad, üks 
Eesti esihurmuritest Ott Lepland, 
eesti-ukrania folgipunt Svjata 
Vatra ja Grete “Päästke noored 
hinged“ Paia.

Hilisõhtul end päevalummast 
väsinuna teele sättiv laadaline võib 
vaid rahulolevalt ohata – ei mäleta-
gi, millal viimati nii hea oli. Selline 
päris asi.

Häbenemata tuleb tunnistada, et 12. korda toimuv Vanamõisa käsitöölaat on 
Eesti üks suurimaid laatasid, kus peategelasteks on ehe ja aus kraam eestlaste 
käsitöötubadest.

Sissejuhatus Vanamõisa 
käsitöölaadale ja suvelõpupeole. 
Kaheteistkümnendat korda

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Kahekohalised toad, toit-
lustus vastavalt kodustele 
harjumustele, jalutuskäik 
avaral hoovimurul kolm 
korda päevas. Teenus 
nagu tärnihotellis.

Tuula külas 
asuva koerte 
hotelli külaliste 
eest hoolitsetak-
se südame ja 
kogemustega

LK  8

Laagrisse jalakäi-
jate bulvar? Kõik 
kortermajade 
rõdud punaseks?
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SUVINE SUURPIDU

Loomisel on valla avaliku 
ruumi kujunduskava, mille 
alusel saavad maastikuar-
hitektid joonistada pildi 
sellest, millises ümbrus-
konnas sauevallakas tule-
vikus elab.

Laagrisse 
loodav uus 
park tekitab 
mõnusa 
rütmivahetuse 

LK 3

Euroopa 
Liidu tasuta 
toiduabi sel 
aastal ei saa

LK 3
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LK 7

Septembrist 
jõustuvad muu-
datused lasteaia 
osalustasu 
arvestamises

LK 5

Edaspidi on osalustasu 
ühe lapse eest 71 eurot 
ehk siis seadusega luba-
tud 20% Vabariigi Valit-
suse poolt kehtestatud 
alampalgamäärast, aga 
sauevallakaist lapsevane-
matele rakenduvad soo-
dustused. 

Tulles olen 
76, ära 
minnes 
18-aastane

Vanamõisa käsitöölaada ettevalmistused pole mitte ühe inimese soolo,  
meeskond koosneb ülitublidest vabatahtlikest sauevallakatest ja 

sekka ka  naaberomavalitsuste inimesi:
Mari-Liis Tammsaar, Mari-Liis Nõlvak, Eero Kaljuste,  Kristel Kuimet, 

Urmas Kohver,  Kristi Kiisa, Kaja Tammsalu, Veljo Tammsalu,  Kersti Plehhov, 
Pille Vare, Ädu Kriisa, Silvia Kotkas, Eleri Kaljuste, Helen Sildam, Tiina Tint, 

Inna Enni, Margus Michelson, Helena Kumpman, Kalle Muhel, Kerttu Vetemaa.
Lisaks on sündmuse päeval abis veel pea poolsada vabatahtlikku. 

SUUR KUMMARDUS KÕIGILE PANUSTAJATELE!



KoduvaldNR 8
AUGUST 2014 SAUE VALLALEHT2

Vaiksematel suvekuudel on 
vallamaja arengu- ja planeeri-
misinimesed hakanud otsast 

nokitsema suuremate ruumiotsuste 
kallal. „Vald peab hoolitsema avaliku 
ruumi olemasolu, selle funktsionaal-
suse ja ka omapära eest. Oleme välja 
töötamas n-ö avaliku ruumi kujun-
duskava, kombineerides nii inimeste 
ootusi, planeerimislik-arhitektuurset 
mõtteviisi kui visuaalse imidži loo-
mist,“ selgitab abivallavanem Kalle 
Pungas strateegiadokumendi sisu. 

Esiti panevad ametnikud paberile 
ideed ja ettepanekud. Nurgakivideks 
on sellised väärtused nagu kasu-
tajasõbralikkus ja eri sihtrühmade 
vajadustega arvestamine (vanuse ja 
tegevussoovide järgi). Oluline on 
funktsionaalne terviklikkus, et eri-
nevate objektide vahel oleks nii logis-
tiline kui disainiline seostatus. 

„Lihtsustatud näitena tuues, et 
kui teeme kusagile pargi, peab sinna 
kuidagi pääsema, juurdepääsuteed ja 
parklad on olulised. Kui paneme par-
ki pingi, peaks see visuaalselt harmo-
neeruma kaks tänavat edasi olevate 
istekohtadega. Ühesõnaga – kui hak-
kame mõnd uut objekti rajama, siis 
oleks teada, kuidas see oma asukohta 
sobitub, nii sisult kui väliselt,“ ütleb 
Pungas.

Mis meil on? Mida vaja oleks?
Põhimõtteliselt loob avaliku ruu-
mi kujunduskava ülevaate, millised 
on olemasolevad objektid, kas need 
täidavad vajadusi, kas üht või teist 
oleks vaja täiendada või midagi soo-
tuks uut rajada. „No võtame näiteks 
kultuurikeskuse parginurga Laagris. 
Peame välja mõtlema, kellele ja mis 
tegevusteks see peaks olema suuna-
tud. Poe ja bussipeatuse vahetu lä-
hedus tähendab, et ilmselt kasutavad 
seda ühistranspordi ootel inimesed 
ja kauplust külastav seltskond. Siis 
äkki peaks olema pingikesi – mem-
medele puhkamiseks, noortele ar-
munutele võrkkiiged hullamiseks. 

Mingit aktiivsemat tegevust, näiteks 
parkuuriväljakut noortele ekstremis-
tidele vast mitte (see sobiks paremini 
kooli lähikonda), aga minigolfimu-
ru rahulikumaks palliveeretamiseks 
äkki võiks? Väikelaste mänguväljak 
on pool kilomeetrit kaugemal, kas 
tasub panna kultuurikeskuse juurde 
ka väike karussell või pigem mitte?“ 
kirjeldab Pungas vastuseid ootavaid 
küsimusi. 

Seda küll ainult ühe nurgakese 
näitel. Sarnast mõttemustrit kasu-
tades tuleb loodavas kavas läbi ana-
lüüsida olemasolevad tähtsamad ava-
likult kasutatavad alad, nagu jõe- ja 
järvekaldad, külakeskused, vallamaja 
esine, Hüüru mõisapark, Ääsmäe 
kooliümbrus jne.

Ideeretk Jõhvi linna
Kevadel käis grupike vallafunktsio-
näre õpperetkel Jõhvi linnas. Seal 
avati möödunud aastal läbi linnakes-
kuse uhkeldav promenaad. Puhtalt 
jalakäijatele mõeldud puiesteel on 
imposantne valgustuslahendus, tee 
keskväljakust kontserdimajani (mis 
vahepeal kulgeb tunnelina raudtee 
alt läbi) on kaetud pea kohal rippu-
vate valgustuspallidega, mis moo-
dustavad kokku siksak-kujundi. Pal-
lide kujus aimub jõhvikamarja ideed 
(Jõhvi-jõhvikas), sama disaini on ka-
sutatud ka keskväljaku istepinkide la-
henduses. Ka eraettevõtjad kasutavad 
promenaadi unikaalsust ära, kasvõi 
nimena. Nii tegutseb puistee alguses 
Promenaadi Talupood. 

Kontserdimajapoolses otsas 
kõrgub aga Kaljo Kiisa kuju. Le-
gendaarne filmisrežissöör on pärit 
naabrusest Toila vallast, Virmaal on 
filmitud paljud mehe linateosed ja 
juba paar aastat antakse Jõhvis välja 
ka Kaljo Kiisa nimelist noore filmite-
gija stipendiumi. Promenaadi algust 
tähistab teinegi kuju, milleks on Jõh-
vi vapiloom hirv. Mõlema taiese au-
tor on skulptor Simson von Seakyll, 
ise ka sealtkandi mees. 

Kohalikud on rahul. Ilus on tões-
ti.

Laagrisse jalakäijate bulvar
Copy-paste versiooni ei saa Punga-

se sõnul teiste ideedest loomulikult 
teha, aga samades dimensioonides 
arutatakse ka Saue valla disainiideid. 
„Mis on meie Jõhvi hirve või jõhvi-
ka vasted? Mis teeb Saue valla uni-
kaalseks, mis on meie sümbolid ja 
märgid ja suurkujud, keda saaksime 
kasutada avalikule ruumile karakteri 
andmiseks?“ küsib Pungas.

Ta usub kindlalt, et ka see emot-

sioon, kui inimene kõnnib tänaval 
ja nendib: „Ilus on siin. Hea on siin 
elada,“ võiks olla eesmärgiks avali-
ku ruumi kujundamisel. Kasutus-
mugavus ja -vajadus käib muidugi 
visuaali ette ja taha. 

Ideena on õhku visatud ka Laag-
rit läbiva promenaadi uitmõte. Et 
kusagil tulevikus, kui kõik suured 
ristmikud on Laagri ümber valmis 
ehitatud, võiks ka Veskitammi täna-
va ääres olla jalakäijate-jalgratturite 
puiestee, kuhu orgaaniliselt suu-
buvad külgnevad mänguväljakud, 
park, kauplus ja elurajoonide jalg-
teed. Idee on suisa nii ambitsiooni-
kas, et tahaks promenaadi raudtee 
ning Pärnu maantee alt kergliiklus-
tunnelina läbi suunata, kujundada 
tunnelid näiteks noorte kunstnike 
improviseeritud näitusesaalideks 
jne. Kuidas ja kas üldse selline mõte 
teoks saaks, ei ole täna võimalik 
prognoosida, aga Pungas usub, et 

kõvasti väljaöeldud ideedel on roh-
kem võimalust realiseerumiseks.

Kindlasti tuleb Pungase sõnul 
teha koostööd erasektoriga. Ühi-
selt otsustatult realiseeruvad ideed 
paremini, aga võimalik on mõelda 
ka projekte, millel mõlemale poo-
lele kasu sees on. „No päris nii, et 
Saue valla sümbolvärv on kokkule-
pitult punane ja et siis kõik korter-
majad oma rõduplekid punaseks 
võõpaksid – see vist kuuluks pigem 
ulmevaldkonda. Aga näiteks Pärnu 
maanteel asuvate kaubanduskes-
kuste parklate osas, mis on täna ju 
ilmetult hallid kohad, võiks koos-
töös kinnistuomanikega mõelda nii 
uute funktsionaalsete kui disaini-
lahenduste peale,“ pakub Pungas, 
tuues hea näitena kevadel alustatud 
projekti „Pargi ja Reisi“, kus justni-
melt kohtusid nii reaalne vajadus kui 
koostöötahe.

Tõemonopoli ametnikel pole 
Kui vallamaja inimesed kujunduska-
vaga n-ö musta töö ära teevad, on 
kavas veel küsida paari kunsti- või 
linnakujunduse kompetentsiga ini-
mese konsultatsiooni, joonistada 
olulisemate objektide plaanid pil-
dina paberile ja siis avalikkuse ette 
seista. „Ühiskondlik kokkulepe on 
sellise asja juures ülioluline. Siin ei 
saa olla vallamaja ametnikel mingit 
ainuautoriteeti, nendest ruumiot-
sustest hakkab ju olema mõjutatud 
enamus sauevallakaid. Kõik need 
ideed vajavad ka raha ning see raha-
kasutus peab olema maksimeeritud 
inimeste heaoluks,“ lubab Pungas, 
et kõikidel on võimalus ka kaasa rää-
kida. 

Kuna kava ja objektide plaanid 
valmivad alles sügisel, siis konk-
reetset kuupäeva kogu materjali 
avalikustamiseks ei oska Pungas 
veel nimetada, küll aga võib tee-
mat käsitleda ka 14. augustil toi-
muval valla arengukava koosolekul, 
kuhu kõik huvilised on oodatud 
kaasa rääkima. Toredatest mõte-
test ja ideedest avaliku ruumi ku-
jundamiseks võib kava koostajatele 
igal ajal teada anda meiliaadressil  
kalle.pungas@sauevald.ee.

Laagrisse jalakäijate bulvar? 
Kõik kortermajade rõdud punaseks?

PLANEERIMINE

Loomisel on valla avaliku ruumi kujunduskava, mille alusel saavad maastikuarhitektid joonistada pildi 
sellest, millises ümbruskonnas sauevallakas tulevikus elab.
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Kell 18 räägib Kultuurkapitali 
Harjumaa ekspertgrupi kon-

taktisik Ruth Jürisalu sellest, mis on 
KULKA ehk kultuurkapital, mis 
vahe on KULKA Harjumaa ekspert-
grupil ja rahvakultuuri sihtkapitalil, 
kuidas ja millele sealt toetust küsida, 
kuidas aru anda jms. Peale Ruthi, 
umbes kell 19, on sõnajärg KÜSK-i 

ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
esindaja käes. KÜSK-ist ja KOP-ist 
ehk Kohalikust Omaalgatusprog-
rammist tuleb rääkima Heino Alaniit 
– mees, kes kõige otsesemalt ise maa-
konnas taotluste ja aruannete me-
netlemise, kontrollimise, hindamise 

ja kõige muu sellesanasega kokku 
puutub. Ja õhtu lõppedes tahaks sõna 
saada ka mina ise, et rääkida, millised 
on valla enda võimalused eri projek-
te ja ettevõtmisi toetada ja kindlasti 
tuleks teha juttu uuenenud avaliku 
ürituse korrast ja blankettidest.

Ideid on palju, rahastusvõimalusi leidub ka
KULTUUR

Lennukaid mõtteid on õhus palju, seetõttu kutsun  kõiki meie vallas tegutsevaid või alles tegutsemis-
plaani pidavaid MTÜ-sid, SA-sid, kodanikeühendusi ja muidu aktiivseid sauevallakaid neljapäeval,  
14. augustil kell 18 Laagrisse Saue valla kultuurikeskusesse. Millest juttu tuleb ja kes kõneleb?

KAIJA VELMET
kultuurinõunik

Palun andke oma tulekust teada 
11. augustiks kas e-posti teel 
kaija.velmet@sauevald.ee või 
helistage 5563 4407. Kuna jutt 
tuleb üsna pikk, soovime igale 
tulijale valmis panna mugava 
tooli ja kuuma kohvitassi.

Kevadel käis grupike vallafunktsionäre õpperetkel Jõhvi linnas. Seal avati 
möödunud aastal läbi linnakeskuse uhkeldav promenaad. Puhtalt jalakäija-
tele mõeldud puiesteel on imposantne valgustuslahendus, tee keskväljakust 
kontserdimajani (mis vahepeal kulgeb tunnelina raudtee alt läbi) on kaetud pea 
kohal rippuvate valgustuspallidega, mille kujus aimub jõhvikamarja ideed (Jõh-
vi-jõhvikas), sama disaini on kasutatud ka keskväljaku istepinkide lahenduses. 
Ka Saue vallas on ideena õhku visatud Laagrit läbiva promenaadi uitmõte.

Mis teeb Saue valla 
unikaalseks, mis on 
meie sümbolid ja 
märgid ja suurkujud, 
mida saaksime 
kasutada avalikule 

ruumile 
karakteri 
andmiseks?



Ühe nädalavahetuse-
ga juulis tõsteti paika  
Pääsküla-Keila raud-
teelõigule viadukt, 
tegemist oli tehnoloo-
giaga, mida Eestis ka-
sutati esimest korda, 
tavapäraselt on selli-
sed olukorrad lahen-
datud kõrvale ajutise 
raudtee ehitamisega.
Raudteeviadukti ülaosa lükati paika 
mööda raudteetammiga risti aseta-
tud talasid, kusjuures eelnevalt oli 
tammist eemaldatud ca 50-meetri-
ne lõik koos liiprite ja rööbastega. 
Puhtalt lükkamistöödele kulus ligi 3 
tundi. Lükkamisel järgnes veel pea-
lesõiduplaatide paigaldus ja raud-
tee taastamise tööd. Samuti pai-
galdati viadukti alla tugisein. Kogu 
operatsioon kestis kokku 48 tundi.

„Viadukti paigaldamine toimus 
planeeritult, kuid planeeritud tugi-
seinte paigaldamisel esines prob-
leeme aluspinnastega ja seetõttu 
jäi osa viadukti alust pinnast välja 
kaevamata ja üks tugisein paigal-
damata. Augusti alguses on öise 
tööna kavas jätkata pinnase väl-
jakaevega ja paigaldada ka teine 
tugisein – rongiliiklust need tööd 
enam ei häiri,“ kinnitas Maantee-
ameti avalike suhete juht Allan Ka-
sesalu.

Tegemist oli tehniliselt keeru-
ka projetiga, varem pole olnud nii 
kriitilist vajadust raudteeühenduse 
võimalikult kiireks taastamiseks, 
tavapäraselt on sellised olukorrad 
lahendatud kõrvale ajutise raudtee 
ehitamisega. Antud juhul oli tege-
mist raudtee jaoks põhitrassiga, 
mille ümbersõidu organiseerimi-
seks mõistlikud lahendused puudu-
sid. „TOPi raudteeviadukti ehitami-
sel oleks olnud sellega probleeme, 
kuna rongi peatus on viaduktile 
väga lähedal. Samuti teeb kon-
taktliini olemasolu ajutise raudtee 
ehitamise märksa kallimaks. Ajutise 
raudtee kasutamisega oleks kulu-
nud ka märgatavalt rohkem aega, 
sest enne, kui saab uut viadukti 
ehitama hakata, tuleb ehitada val-
mis ümbersõit ja hiljem see jälle ära 
likvideerida,“ selgitas Kasesalu.

Ülejäänud tööd TOPi liiklussõl-
mes on Kasesalu sõnul  graafikust 
isegi ees ning see peaks valmima 
eeldatavasti juba septembris.

Linnaliste kivimajadega palis-
tatud aleviku peatänav suu-
bub jõejoonega ääristatud 

parki, märgistades nii sümbool-
selt justkui linna lõppu ja looduse 
rüpe algust. Tekib käiguvahetus 
meeleoludes, autokummide sahin 
asendub jõevoolu helidega, asfalt 
muruga, tempo tõmmatakse taga-
si ja sisemine rütm muutub. 

Sellisena näeb vaimusilmas uut 
parki projektijuht Indrek Brand-
meister. Juulikuu lõpus lendab 
seal küll veel tolm, traktor ägiseb 
ja mõnusast vabaõhuolemisest on 
veel pisut vara rääkida. 

Aga lootus on, et  juba sep-
tembrikuu sumedadel õhtutel saab 
seal tänavalaternate valguses jalu-
tades viimaseid ritsikarisinaid nau-
tida. „Sellest tuleb selline koht, 
kuhu ma oma pruudiga tahaks 
tulla ja olla,“ paneb Brandmeister 
standardid paika. 

Hästitundmise koht
Graniitkillustikuga vormistatud 
jalgteed looklevad jõesängi ku-
meruste rütmis, siin-seal kettide 
küljes kiikuvad ja päiksesuunali-
sed pingid, puhtaks trimmerdatud 
jõekaldad, mis lubavad pilguheitu 
voolavale veejoonele. Üle pargiala 
jaotuvad kaootiliselt männitutid, 
tekitades looduslikke tsoone, mil-
lele sekundeerib inimkäega kokku-
kuhjatud kõrgem künkavorm. Suvi-
sel ajal taimeilu jaoks, talvel kelkude 
kasutada. Üsna pargi keskmesse 
lubab projekt laste mänguväljakut 
ja põnevat elupuuhekist labürinti. 
„Sel aastal saavad kindlasti valmis 
jalgteed, otsast alustame haljastuse-
ga, tänavavalgustus on paigas. Pisut 
võtame maha ka kuivanud puid, 
mis teisel pool jõge vaadet nöögi-
vad. Ülejäänud pargikomponentide 
ja ilutegemisega jätkame järgmisel 
aastal,“ räägib Brandmeister.  Ta 
loodab, et loodavast pargist kuju-
neb meeleolukas vabaaja koht nii 
rahuliku raamatulugemise nurga-
kest otsijal, kui perega piknikupida-
jaile, seal saab olema kohti nii vaik-
semaks kulgemiseks kui meluks.

Sel aastal investeeritakse parki 
125 tuhat eurot, aga kui plaanide-
le heakskiit ja uus rahastus saadak-
se, tahaks projektijuht tulevikus 
näha veel purskkaevu, statsionaar-
set kempsu ja veejoomistulpasid, 
selliseid, kus kraanist ülespoole 
purskav veejuga värskendust an-
nab.

Scotland Yard ja inglise 
mõjutused
Vallamajas on spekuleeritud ka 
pargi nime teemal. Kuna tänava-
lampide kuju järgib natuke inglise-
pärast laternate stiili ning kavas on 

täiendada valgustiposte veel paari 
ümmarguse jaamakellaga, siis on 
tekkinud mõte kasutada omaaegse 
Laagri maamärgi, Scotland Yar-
di nime. Aastaid tagasi praeguse 
Comarketi asukohas olnud pubi 
oli populaarne koht mitte ainult 
kohalike seas, Laagrisse tuldi aega 
veetma ka pealinna poolt.
 „Omamoodi annaks inglisepärase 
pargi loomine võimaluse see iden-
titeet uuel kujul taaselustada. Nii 
näiteks võiks kempsu kujundada 
punaste Londoni telefoniputkade 
stiili matkides,“ viskab Brand-
meister idee õhku.

Laagrisse loodav park tekitab mõnusa rütmivahetuse 
VABA AEG

Juba sel sügisel valmib Laagrisse skatepargi ja palliplatsi vahele viimaste aasta-
kümnete esimene teadlikult loodud pargiala. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Euroopa Liit muutis toiduabi 
jagamise senist korda. Kui 
kuni 2013. aastani jagati 

toiduabi Euroopa Põllumajandus-
fondi vahenditest, siis nüüd loodi 
eraldi uus Euroopa abifond. Eestis 
on see valdkond liikunud Sotsiaal-
ministeeriumi hoolekande osakon-
na pädevusse ja seal töötatakse välja 

jagamise rakendusplaani, täpsus-
tamaks sihtrühmi, kes toiduabile 
pretendeerida võiksid. Rakendus-
kava on valmimisjärgus. Kui see on 
koos, on Euroopa instantsidel kuus 
kuud aega rakenduskava heaks kii-
ta.  

„Oleme seal ettepanekuna toi-
duabi saajatena määranud neid 
inimesi, kes saavad toimetuleku-
toetust või on seda taotlenud. Sa-
muti hakkaksid toiduabi saama 
inimesed, kelle sissetulek ei ületa 
toimetulekumäära rohkem kui 15% 

ning kodutute öömajades viibivad 
elukohata inimesed,“ täpsustab 
Sotsiaalministeeriumi meediasuhe-
te nõunik Aleksandra Solntseva.

Kuna uue korra nõuete täitmi-
ne ja toiduabi jagamine nõuavad 
Solntseva sõnul põhjalikku etteval-
mistust, siis eeldatavasti õnnestub 
toiduabi jagamist reaalselt alustada 
2015. aasta esimeses pooles. Eestile 
eraldatakse Euroopa abifondist 7,1 
miljonit eurot. Koos omafinantsee-
ringuga on Eestil kasutada kokku 
8,9 miljonit eurot toiduabi jagami-

seks puudustkannatavatele inimes-
tele aastatel 2014-2020. „Kogused 
inimeste kohta selguvad tulevikus, 
see sõltub nii lõplikust inimeste ar-
vust, toidupaki sisaldusest, aga ka 
sellest, mitu korda toidupakke aas-
tas jagatakse,“ ütleb Solntseva.

Eelmisel aastal said Saue val-
la eakad, paljulapselised pered, 
töötud ja erivajadustega inimesed 
EL-i toiduabi raames ligi 10-kilose 
toidupaki, mis sisaldas makarone, 
mannat, jahu, suhkrut, riisi, toidu-
õli jne.
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Valmis TOPi 
liiklussõlme üks 
keerukamaid 
osasid

Euroopa Liidu tasuta toiduabi sel aastal ei saa
TOETUS

Eelmisel aastal jagati valla sotsiaalosakonna kaudu abivajajatele 16 tonni toidu-
abi, ka sel aastal on inimesed käinud tangu- ja suhkrupakke küsimas, aga para-
ku Eestisse sel aastal toiduabi ei tulnudki. Uue aasta alguseks on siiski lootust.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kohviku rajamise eesmärk 
on pakkuda kogukonna-
teenust läbi aktiivsete elani-

ke, kes on nõus teenuse arengusse 
panustama. MTÜ Vanamõisa küla 
arendab jätkuvalt erinevate teenus-
te osutamist kogukonnale, külas-
tajatele, ettevõtetele, kuna toetav 
struktuur on juba loodud (katu-
sega väliterrass, sportimisvõimalu-

sed, mänguväljak, grillkoda, lau-
lulava). Kvaliteetselt korraldatud 
ning lisateenuseid pakkuv sünd-
mus annab põhjuse külalistel ka 
järgmine kord tagasi tulla ja sõp-
radele-tuttavatele soovitada. See 
loob positiivse kuvandi piirkonnast 
ja seal elavatest inimestest.

Eelmisel aastal ehitati vaba-
õhukeskusesse katusega 300 m2 
väliterrass, tänu millele on nüüd 
võimalik sündmusi korraldada iga 
ilmaga. Väliterrassi alla on ehitatud 
kohvikulett ja tehtud ettevalmistu-
sed köögiruumi ehituseks. Tänu 

projekti rahastusele paigaldatakse 
köögiruumi bake-off pagariahi, 
töötasapind ja kraanikauss koos 
segistiga. 

Vanamõisa vabaõhukeskuses 
toimuvad traditsiooniks kujune-
nud rahvarohked väliüritused ja 
keskuses on aasta jooksul keskmi-
selt 20 000 külastust. Kohvik on 
sellel suvel avatud nendel päevadel, 
kui Vabaõhukeskuses toimuvad 
erinevad sündmused: kontserdid, 
laadad, suvepäevad.

MTÜ Vanamõisa külal on ole-
mas võimekus pakkuda kohalikku 

kohvikuteenust, lisaks on eesmär-
giks kaasata valla noori ja seeläbi 
arendada noorte ettevõtlust ja po-
pulariseerida noorte seas kogukon-
na- ja ühistegevust.

Kohviku sisutuse ostuks saadi 
toetust 2  000 eurot ning omafi-
nantseeringuna pannakse juurde 
935,86 eurot.

Vanamõisa vabaõhuterassi kohvik saab köögisisustuse
TOETUS

MTÜ Vanamõisa küla sai suve hakul Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP) 
toetust projekti „Ettevõtlikud noored ja aktiivne kogukond – Vanamõisa vaba-
õhukeskuse kohvik“  tarbeks. 

KATRIN 
KRAUSE
MTÜ Vanamõisa 
küla tegevjuht
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsus võttis 29.07.2014 
korraldusega nr 577 vastu ja suu-
nas avalikustamisele Vanamõi-
sa külas Juhani (katastritunnus 
72701:002:2021, sihtotstarve maatu-
lundusmaa 100%, suurusega  10 845 
m²) kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu.  Detailplaneeringuga on kavan-
datud jagada kinnistu 7-ks elamu-, 
transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasu-
tatava maa) sihtotstarbega krundiks, 
millest 4 krunti kavandatakse üksike-
lamute ja abihoonete püstitamiseks, 
1 üldkasutatava maa sihtotstarbega 
krunt ja 2 transpordimaa krunti. La-
hendatud on juurdepääsuteed ning 
kruntide tehnovarustus, esitatud ser-
vituutide vajadus, määratud haljastu-
se ja heakorrastuse nõuded. Juhani 
kinnistu piirneb läänepoolt Saue valla 
omandis oleva Piirimetsa kinnistuga 
(üldkasutatav maa 100%, suurusega 
3,42 ha). Tegemist on hoonestama-
ta metsaalaga, kasutusotstarbega 
avalik rekreatsiooni ala. Maa-ala on 
planeeritud kasutada koos kõrval 
paikneva suurema metsaalaga lähi-
virgestusalana, mille kasutamise ta-
kistuseks oli juurdepääsu puudumine 
avalikult teelt (Välja teelt). Käesoleva 

planeeringuga lahendatakse ka juur-
depääs Piirimetsa kinnistule. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-
ala tiheasustusalas ning planeeritava 
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks 
on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
Juhani kinnistu vahetus lähedusse 
jääb Välja elamurajoon, mis on pea-
miselt hoonestatud kuni 2-korruselis-
te üksikelamutega. Planeeritava maa-
ala suuruseks on ca 1,1 ha. 

Saue Vallavalitsus võttis 29.07.2014 
korraldusega nr 576 vastu ja suunas 
avalikustamisele  Koppelmaa külas 
Koppelmaa AÜ, Karu tn 7 (katast-
ritunnus 72704:004:0522, suurusega 
1 480 m²), Karu tn 9 (katastritunnus 
72704:004:0290, suurusega 1 462 
m²), Karu tn 11 (katastritunnus 
72704:004:0510, suurusega 2 072 
m²) ja Karu tn 13 (katastritunnus 
72704:004:0612, suurusega 2 280 
m²) kinnistute ja lähiala detailpla-
neeringu, eesmärgiga ehitusõiguse 
määramine kuni nelja üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Lahendatud 
on juurdepääsuteed, parkimine ning 
kruntide tehnovarustus, esitatud ser-

vituutide vajadus, määratud haljastu-
se ja heakorrastuse nõuded. Detail-
planeeringu koosseisu on kaastatud 
ka Koppelmaa AÜ, Karu tn 5 kinnistu, 
kuhu käesoleva detailplaneeringuga 
ehitusõigust ei määrata. Koppelmaa 
AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13 elamu-
maa sihtotstrbega kinnistud asuvad 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
tiheasustusega alal, maakasutuse 
juhtotstarbega aiandus- ja suvila-
ühistute maa. Aiandusühistu “Kop-
pelmaa“ hoonestamise aluseks on 
1988. aastal koostatud Aianduskoo-
peratiivi “Koppelmaa“ hoonestus-
projekt. Aiandusühistu territooriumil 
läbiviidud maade ostueesõigusega 
erastamise käigus on hoonestus-
projektis ettenähtud üldkasutatav 
sotsiaalmaa jagatud eraldiseisvateks 
elamumaa sihtotstarbega katastriük-
susteks, milliste hulka kuulub ka Kop-
pelmaa AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13 
kinnistud. Maareformi käigus oli ette 
nähtud määrata kõigi ühistute ring-
piiri sees moodustatud maaüksuste 
sihtotstarbeks elamumaa, kuid selle 
toiminguga ei reguleeritud mingeid 
võimalikke ehitusõigusi. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärgiks on 

määrata Koppelmaa AÜ, Karu tn 7, 9, 
11 ja 13 kinnistutele ehitusõigus ük-
sikelamute ja abihoonete rajamiseks. 
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 
1,0 ha. Detailplaneeringu eesmärk ja 
lahendus ei ole vastuolus Saue valla 
üldplaneeringuga.

Saue Vallavalitsus võttis 5.08.2014 
korraldusega vastu ja suunas avali-
kustamisele Alliku külas Kurra 6 (ka-
tastritunnus  72701:002:0540, maatu-
lundusmaa 100%, suurusega 1,53 ha) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga on kavandatud 
jagada kinnistu 6-ks elamu- ja trans-
pordimaa sihtotstarbega krundiks, 
millest neljale krundile kavandatakse 
üksik- ja kaksikelamute ning abihoo-
nete rajamist ning kaks transpordi-
maa krunti planeeringuala läbiva tee 
(Kurra tee) väljaehitamiseks ja Kotka 
tee L3 teemaa laiendamiseks. Lahen-
datud on kruntide tehnovarustus, esi-
tatud servituutide vajadus, määratud 
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee 
elamupiirkonnas) ning planeeritava 

maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks 
on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
Tegemist on elamupiirkonnaga, mis 
on osaliselt välja arendatud ning 
hoonestatud peamiselt kuni 2-korru-
seliste üksik- ja kaksikelamutega ning 
ridaelamutega. Vastavalt Saue valla 
üldplaneeringule ja Harju maakon-
naplaneeringu teemaplaneeringule 
“Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused”, jääb planee-
ringuala osaliselt rohevõrgustiku K9 
koridori äärealale ning Pääsküla jõe 
kalda 100 meetrisesse piiranguvöön-
disse. Planeeritava maa-ala suuruseks 
on ca 1,6 ha. 

Detailplaneeringute avalikus-
tamine toimub 13.08.2014 kuni 
27.08.2014 kella 8.00-16.30 (kolma-
päeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitam-
mi 4, Laagri alevik, kus on võimalik 
tutvuda kinnistute detailplaneerin-
gute materjaliga. Avaliku väljapaneku 
kestel on võimalik tutvuda detailpla-
neeringute jooniste ja seletuskirjaga 
elektrooniliselt valla veebilehel.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD

Saue Vallavalitsuse 29.07.2014 kor-
raldusega nr 578 kehtestati Alliku 
külas Juhkomäe 1 (katastritunnus 
72701:001:0156, suurusega 6,27 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringuga on kavanda-
tud jagada kinnistu 28-ks elamu-, 
transpordi-, sotsiaal (üldkasutatava 
maa) ja tootmismaa sihtotstarbega 
krundiks, millest 23 krunti kavanda-
takse üksikelamute ja abihoonete 
püstitamiseks, 2 üldkasutatava maa 
sihtotstarbega krunti, 2 transpordi-
maa krunti ning 1 tootmismaa krunt. 
Lahendatud on juurdepääsuteed 
ning kruntide tehnovarustus, esita-
tud servituutide vajadus, määratud 

haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee 
elamupiirkonnas) ning planeeritava 
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks 
on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
Vastavalt Saue valla üldplaneeringule 
ja Harju maakonnaplaneeringu tee-
maplaneeringule “Asustust ja maaka-
sutust suunavad keskkonnatingimu-
sed”, jääb planeeringuala läänekülg 
rohevõrgustiku K9 koridori äärealale 
ning Vääna jõe kalda 100 meetrises-
se piiranguvööndisse, kuhu hoonete 
rajamist ei kavandata. Maa-alale on 
planeeritud kaks sotsiaalmaa sihtots-
tarbega (üldkasutatava maa) krunti, 

millest ühele (suurusega ca 1,0 ha) ka-
vandatakse lastemänguväljaku raja-
mist ning teine krunt jääb haljasalaks. 

Saue Vallavalitsuse 29.07.2014 kor-
raldusega nr 579 kehtestati Laagri 
alevikus Põdrajuure tn 7 (katastritun-
nus 72701:005:0514, suurusega 3 863 
m², sihtotstarve elamumaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kinnistu kruntimine kaheks 
üksikelamukrundiks ning ehitusõigu-
se määramine ühe uue üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Lahendatud 
krundi tehnovarustus, esitatud ser-
vituutide vajadus, parkimine, mää-
ratud haljastuse ja heakorrastuse 

nõuded. Põdrajuure tn 7 kinnistu on 
hoonestatud, millel asub üksikelamu 
ja abihoone. Detailplaneeringuga ka-
vandatakse Põdrajuure tn 7 kinnistu 
jagamist kaheks krundiks, millest üks 
krunt (suurusega 2 090 m²) moodus-
tatakse olemasoleva üksikelamu juur-
de ja teine krunt (suurusega 1 773 
m²) uue kuni 2-korruselise, kõrgusega 
maapinnast kuni 9,0 m üksikelamu ja 
kahe kuni 1-korruseliste abihoonete, 
kõrgusega maapinnast kuni 5,0 m ra-
jamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku 
kuni 350 m². Saue valla üldplaneerin-
gu kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalas 
(Veskimöldre elamupiirkonnas) ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse 

juhtotstarbeks on määratud pere- ja 
ridaelamumaa. 

Saue valla territooriumil juulis 2014 
ei algatatud detailplaneeringuid.

Detailplaneeringute korraldus-
tega ning otsustega on võimalik 
tutvuda valla veebilehel: http://
sauevald.kov tp.ee/et /detailpla-
neeringud. Lähemat informatsioo-
ni saab planeeringute spetsialistilt                                                                                               
Maili Metsaotsalt 654 1157  
maili.metsaots@sauevald.ee.

82 leheküljel on Saue vald risti-põiki 
läbi analüüsitud. Valdkondade kau-
pa situatsiooni kirjeldusi ja ilusaid 
unistusi tulevikuks. Vallafunktsio-
näride ja väiksemate huvigruppide 
peas välja mõeldud ja kirja pandud. 

Aga asi ei ole veel lukus. Abiks 
oleks, kui iga sauevallakas viitsiks 
arengukava kasvõi diagonaalis läbi 
lugeda, sest ilmsesti leiab sealt 
oma igapäevast elu puudutavaid 
peatükke igaüks. Ja kui siis tuleb 
uus mõte või midagi tahaks läbi 
kriipsutada, siis 14. augustil on see 
võimalik.

Näiteid arengukavalistest  
eesmärkidest
• Lastehoiu väljaarendamise toe-

tamine kantides ja paikkondades 
(Laagri, Ääsmäe, Maidla, Tuula, 
Hüüru, Valingu, Vatsla, Kiia, Alliku).
• Vallaülese tugikeskuse loomine 
Laagri alevikku erivajadustega las-
tele ja noortele.
• Huvitegevuse toetuse suurenda-
mine, ühes tasuta huviringis osale-
mise võimaldamine igale valla koo-
liealisele lapsele.
• Ääsmäe külakeskuse (rahvamaja) 
eraldiseisva hoone projekteerimine 
ja ehitamine passiivmaja põhimõte-
test lähtudes.
• Külade ja külavanemate nõusta-
mine ning toetamine küla/asumi 
arengukava koostamisel.
• Eriilmeliste piirkondlike ürituste 
toomine valda, et oleks rohkem ai-

nuomaseid tegevusi.
• Kergliiklusteede arendamine üht-
se võrguna, sidudes need Tallinna 
linna, Saue linna ja teiste naabe-
romavalitsuste kergliiklusteedega 
ühtsesse võrku.
• Tugiteenuste keskuse loomine 
(eripedagoogid, logopeed, sot-
siaaltöötaja, psühholoog, pere-
nõustaja).
• Laagrisse uue esmatasandi tervi-
sekeskuse rajamine, koduõendus-
teenuse loomine.
• Paldiski mnt äärse kergliiklustee 
projekteerimine ja ehitus Harku 
valla piirist kuni Keila linnani, ühen-
dusteed Püha külla, Vatsla külla ja 
Kiia külla. Kergliiklustee äärde puh-
kekohtade rajamine. Kergliiklustee 

rajamine Tabasalu suunal koostöös 
Harku valla ja Maanteeametiga.
• Väikeettevõtjate nõustamiskoja 
loomine – kogemuste vahetamine, 
info jagamine, seminaride korralda-
mine.
• Saue vallas asuvate turismiobjek-
tide, -teenuste ja võimalike mars-

ruutide kohta ülevaate koostamine 
ja vastava info avaldamine valla 
veebilehel ning üleriigilistes turis-
miportaalides.
• Promenaadi väljaarendamine 
Laagri alevikus (Veskitammi ja Nõl-
vaku tänavate ning Pääsküla jõe 
baasil).

Arengukava võiks kasvõi diagonaalis läbi lugeda
Sõna arengukava ei kõla üleliia seksikalt, aga tegelikult on tegemist pä-
ris huvitava ja „suurt pilti“ tekitava paberipakiga. SAUE VALLAVALITSUS TEATAB SAUE VALLA ARENGU-

KAVA JA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU AVALIKUSTA-
MISEST valla veebilehel esilehe uudiste rubriigis ajavahe-
mikul 1.-15. august 2014, mille jooksul on võimalik esitada 
ettepanekuid kas valla üldmeiliaadressile info@sauevald.ee 
või kirjalikult vallavalitsusse aadressil Veskitammi 4, Laagri 
alevik.
 
EELNÕU AVALIK ARUTELU TOIMUB 
SAUE VALLAVALITSUSES VOLIKOGU KOOSOLEKUTE 
SAALIS 14. AUGUSTIL 2014 KELL 18.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 



Ehkki suvi alles kestab, ei 
ole kaugel ka september ja 
sellega koos uue kooliaas-
ta algus. Sobilik aeg meel-
de tuletada koolilastele 
mõeldud toetused.

RANITSATOETUS
Saue vald maksab kõigile esimest korda 
kooli minevate laste vanema(te)le, kes 
koos lapsega olid eelmise aasta 31. det-
sembri seisuga Saue valla elanikud, kooli-
mineva lapse toetust. 

Kui laps ja mõlemad vanemad olid eel-
mise aasta lõpus Saue valla elanikud, on 
summa 160 eurot, kui laps ja üks vanem, 
siis 80 eurot. Taotlust saab lapsevanem 
esitada 1. augustist 31. novembrini. Vas-
tav blankett on leitav nii Saue valla kodu-
lehelt rubriigi sotsiaal ja tervishoid alt kui 
ka saadav paberile trükituna sotsiaalosa-
konnas. 

Avalduse esitamiseks ei pea isiklikult 
vallamajja tulema, digiallkirjastatud aval-
duse võib saata aadressile info@sauevald.
ee. 

Täiendavat infot saab hoolekande-
spetsialist Liis Aruojalt telefonil 6627300 
või e-posti teel aadressilt liis.aruoja@
sauevald.ee

KOOLI- JA LASTEAIATOIDU TOETUS
Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse 
Saue valla vähekindlustatud perede las-
tele juhul, kui pere ühe kuu tulu pereliik-
me kohta jääb alla kolmekordse riiklikult 
kehtestatud toimetulekupiiri (270 eurot). 
Riiklik toimetulekupiir 2014. aastal on 90 
eurot. Toetust on õigus saada isikul, kelle 
elukoht on Eesti rahvastikuregistri and-
metel olnud Saue vald vähemalt 6 kuud 
enne toetuse taotlemist.

TOIDUTOETUST MAKSTAKSE  
VÄHEKINDLUSTATUD PERELE:
 -  koolieelses lasteasutuses käiva lapse 
toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
-  gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õp-
piva või põhikooli pikapäevarühmas käiva 
lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks 
õppeperioodil.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada 
vallavalitsusele avaldus kaks korda aastas 
(kooli alguses ja aasta lõpus), lisades lap-
sevanemate palgatõendid, lasteaia- või 
koolitõendi ja toitlustamise arve. Toetust 
ei saa taotleda tagasiulatuvalt.

Vastav blankett on leitav nii Saue val-
la kodulehelt rubriig sotsiaal ja tervishoid 
alt, kui ka saadav paberile trükituna sot-
siaalosakonnas. 

Täiendavat infot saab lastekaitses-
petsialistilt Sirli-Sõstar-Peernalt telefonil  
654 1144 või või e-posti teel aadressilt  
sirli.sostar@sauevald.ee

KOOLILÕUNA HINNAVAHE  
KOMPENSEERIMINE
Toetuse eesmärgiks on tagada tasuta 
koolilõuna põhiharidust omandavatele 
Saue valla lastele. Toetuse taotlemiseks 
tuleb esitada vallavalitsusele avaldus kaks 
korda aastas (kooli alguses ja aasta lõpus). 
Avaldus esitada pöördumisena vabas vor-
mis.

Täiendavat infot saab lastekaitses-
petsialistilt Sirli-Sõstar-Peernalt telefonil  
654 1144 või või e-posti teel aadressilt  
sirli.sostar@sauevald.ee
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Viimastel aastatel on Saue valda loodud 
juurde enam kui 400 uut lasteaiakoh-
ta. Tänu sellele on võimalik täna kõik 

3-aastased ja vanemad lapsed kindlustada 
kohaga munitsipaallasteaias. Kõik nooremad 
kui 3-aastased lapsed praegu veel kohaga 
kindlustatud ei ole, kuid kui on vabu kohti, 
siis kindlasti pakutakse neid noorematele. 

Sel sügisel avatakse tänu vabade kohtade 
olemasolule üks nooremate kui 3-aastaste 
laste rühm Veskitammi lasteaias. Käesolevaks 
hetkeks on see rühm komplekteeritud vasta-
valt 2015. aasta sügisel lasteaiakohta sooviva-
te laste järjekorrale. Kui rühmas peaks mõni 
koht vabanema, võtab lasteaia direktor ise 
kindlasti ühendust järgmise järjekorras oleva 
lapse vanemaga.

Kuna kõigile väiksematele lastele kohta ei 
jätku, on Saue vald hetkel sõlmimas nii uuen-
datud kui päris uusi lepinguid eralasteaedade 
ja –hoidudega, tagamaks lapsevanematele sea-
dusega ette nähtud kuni 20% kohatasu suu-
rus. Juhul, kui eralasteaed või –hoid tagab, et 
vanema omaosalus ei ületa 71 eurot kuus, on 
Saue vald valmis tasuma kohatasu suuruses 
kuni 280 eurot. Täpsemalt saab uuest korrast 
lugeda Saue valla kodulehelt hariduse alt.

Alates 1. septembrist muutub ka munit-

sipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa 
määr. Nimelt on edaspidi osalustasu ühe lapse 
eest 71 eurot ehk siis seadusega lubatud 20% 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alam-
palgamäärast kuus. Küll aga on neile vanema-
tele või üksikvanemale, kes eelmise aasta 31. 
detsembri seisuga olid Saue valla elanikud, 
ette nähtud järgmised soodustused:
1. 50% kohatasust ehk vanem maksab osa-

lustasu 35,50 eurot kuus lapse 
eest;
2. 75% kohatasust teise lapse 
eest, kui mõlemad lapsed käi-
vad üheaegselt munitsipaallas-
teaias;
3. 100% kohatasust kõigi mu-
nitsipaallasteaias käivate laste 
eest, kui peres on 3 või enam 
alaealist last ning neil kõigil on 
ühised vanemad või nad kõik 
on Eesti rahvastikuregistris re-
gistreeritud samal aadressil.

Soodustused rakenduvad 
perekonnale automaatselt ja 
täiendavat avaldust valda teha 
ei tule, välja arvatud juhul, 
kui perekonna tegelik koosseis 
erineb Eesti rahvastikuregist-
ris kajastuvast. Samuti tuleb 
kindlasti teha avaldus juhul, 
kui soovitakse saada 100% ko-
hatasuvabastust ehk siis pere-
konnas on 3 või enam alaealist 

last. Soodustuse saamise taotlemiseks vajali-
ku avalduse vormi leiab sotsiaalosakonnast 
või valla kodulehelt. Kodulehelt leitava vormi 
võib saata otse digiallkirjastatuna aadressile 
info@sauevald.ee. 

Soodustuse määramisest taotlejat eraldi ei 
teavitata (lihtsalt vanemale esitatav arve tuleb 
selle võrra väiksem), küll aga teavitatakse eral-
di juhul, kui soodustust ei määrata.

Edaspidi on osalustasu ühe lapse eest 71 eurot ehk siis seadusega lubatud 
20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgamäärast, aga sauevalla-
kaist lapsevanematele rakenduvad soodustused.

Septembrist jõustuvad muudatused 
lasteaia osalustasu arvestamises

HARIDUS

BIRGIT 
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

Kooliga seotud 
toetuste võimalused

Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üld-
hariduskooli päevases õppevormis või 
omandavad põhihariduse baasil kutse-

keskharidust. Nii Tallinna linnatranspordis, 
Harju maakonnaliinide bussides kui ka reisi-
rongis sõidusoodustuse saamiseks peab lapsel 
olema isikustatud kontaktivaba kaart, milleks 
võib olla e-õpilaspilet või ühistranspordikaart. 
Juhul kui kool ei kasuta e-õpilaspiletit, peab 
vanem ise soetama ühistranspordikaardi ning 
selle lapse nimele isikustama. Tallinna lin-
natranspordis ja õpilasveoliinidel sõitmise õi-
gus antakse kõigile Saue valla õpilastele. Eri-
nevalt varasemast, tuleb alates käesoleva aasta 
sügisest õpilastel hakata valideerima kontak-
tivabu kaarte ka valla õpilasliinidel. Vastavad 
seadmed asuvad bussijuhi juures. Valideerimi-
ne on vajalik sõitjate arvust ülevaate saamiseks 
ja õpilasveoliinide töö paremaks korraldami-
seks.

Kui õpilane kasutab kooli või koolist koju 
sõiduks maakonna bussiliine või reisirongilii-
ne, siis peab lapsevanem esitama Saue Vallava-
litsusele avalduse, mille alusel sotsiaalosakond 
esitab tellimuse Harjumaa Ühistranspordi-

keskusele või Elronile. Sõidusoodustuse taot-
lemiseks tuleb esitada lapsevanemal avaldus  
1. septembriks ja 1. jaanuariks. Juhul, kui 
õpilane on asunud õppeasutuses õppima aval-
duse esitamise või sellele eelneval kuul, esitab 
lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. 
Põhjuseks on siin asjaolu, et Eesti Haridu-
se Infosüsteemi kantakse õpilase info 1 kuu 
jooksul ning seetõttu pole vallavalitsuse töö-
tajatel võimalik infot registrist kontrollida.

Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, 
on võimalik taotleda sõidupiletite kompen-
seerimist teiste Saue valda läbivate bussiliinide 
osas. Kaugliinidel ja muudel liinidel õpila-
se tehtud sõitude kompenseerimiseks esitab 
lapsevanem vormikohase avalduse ja kuludo-
kumentide aruande hiljemalt igale kvartalile 
järgneva kuu viimaseks päevaks. Juhul, kui 
õpilane on asunud õppeasutuses õppima aval-
duse esitamise või sellele eelneval kuul, esitab 
lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. 
Suurim erinevus varasemaga võrreldes on 
see, et alates sellest õppeaastast võib avalduse 
esitada elektrooniliselt ning enam ei pea pile-
teid kleepima ja esitama neid koos avalduse-
ga. Koos avaldusega esitatakse vormikohane 
kuludokumentide aruanne. Vallavalitsusel on 
õigus 6 kuu jooksul kontrollida kuludoku-
mentide reaalset olemasolu ja vastavust.

Sõidukompensatsioon puuetega lastele
Sügava ja raske puudega õpilaste vanematele 
kompenseeritakse lapse kooli ja koolist koju 
sõitmise kulud 64 eurot kuus eeldusel, et 
puue ei võimalda kasutada ühistranspordilii-
ne. Avaldus koos õpilaspileti või koolitõendiga 
tuleb esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks.

Kõik avalduse vormid on leitavad Saue 
Vallavalitsuse kodulehelt: http://sauevald.
kovtp.ee/et/avaldused-ja-blanketid2.

Saue valla õpilastel, kellel vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvas-
tikuregistri andmetel Saue vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju 
bussiliinidel, reisirongiliinidel või õpilasveoliinidel.

Koolitranspordi erinevad võimalused 
TRANSPORT

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

KULUDOKUMENTIDE  
ESITAMISEL PEA MEELES: 
1. ühe päeva kohta on lubatud arvestada 
kuludokumendid sõiduks kooli ja koju 
(korduvat edasi tagasi sõitmist ühel päeval 
ei kompenseerita);
2. kompenseerimisele kuuluvad ainult kooli-
päevade kuupäevadega sõidupiletid (kooli-
vaheajale langevaid ei kompenseerita);
3. kuludokumentide aruanne peab olema 
kuupäevalises järjestuses;
4. avalduse esitaja on kohustatud kuludo-
kumendid säilitama 6 kuu jooksul alates 
avalduse esitamisest ja vajadusel esitama 
Saue Vallavalitsuse esindajale kontrollimi-
seks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates 
vastava teate saamisest.

LISAINFO



KoduvaldNR 8
AUGUST 2014 SAUE VALLALEHT6

Noppeid naabritelt

Valingule kavan-
datakse uut viadukti
Maanteeameti tellimusel valmis 
Tallinna ringtee Kanama-Keila tee-
lõigu rekonstrueerimise eelpro-
jekt.

Eelkõige liiklusohutuse taseme 
tõstmiseks on eelprojektis kavan-
datud Kanama liiklussõlmest kuni 
Tõkke tänava ristmikuni nelja sõi-
durajaga ja 2,8 meetri laiuse eral-
dusribaga maantee ja sealt edasi 
on projekteeritud kahe sõiduraja-
ga 3,5 meetri laiune maantee.

Kõige suurem ehitus, mida 
kavandatakse, on Valingu uus 
viadukt üle Keila-Tallinn elektri-
raudtee. See tuleb olemasoleva 
viadukti kõrvale, sellest paremale 
poole. Praegune viadukt lammu-
tatakse pärast uue valmimist.

Ringtee parempoolsele küljele 
on projekteeritud Kanamalt kuni 
Keilani 3 meetri laiune jalgratta- ja 
jalgtee ning Korvi lähedale tunnel 
kergliiklustee läbiviimiseks maan-
tee alt.

Elamutega piirnevatele teelõi-
kudele on projekteeritud mürasei-
nad ning metsa ja võsaga külgne-
vatele teelõikudele loomatarad. 
Kilomeetritele 31,7, 33,0 ja 35,6 
on kavandatud väikeuluki tunnelid 
laius- ja kõrgusgabariidiga 1,5 x 
1,5 meetrit. 

Kolm suuremat ristmikku: Saue 
1. ristmik, Tõkke tänava ja Valingu 
ristmik rekonstrueeritakse ringrist-
mikeks. Tule tänavalt on planee-
ritud täiendav väljasõit Kanama 
liiklussõlme. Vahemikus 33,7-36,5 
kilomeeter on projekteeritud ko-
gujateid eesmärgiga vähendada 
ringteele suubuvate mahasõitude 
hulka.

Teelõigus Tõkke tänava rist-
mikust kuni uue Valingu viadukti 
pealesõidu lõpuni on rekonst-
rueerimise esimese etapi algus 
kavandatud 2018. aastaks. Ülejää-
nud teelõikude rekonstrueerimise 
kavandamine on võimalik pärast 
2020. aastat.

Eelprojekti koostas EA Reng 
AS ja praegu tegeleb Maantee-
amet selle kooskõlastamisega.

Keila Leht 4. juuli

Võimutüli Keilas vallas
29. juuni Keila Vallavolikogu istung 
algas umbusaldusavalduse esita-
misega, valimisliidu Kindel Valik 
liikmed soovisid avaldada umb-
usaldust volikogu esimees Kadri 
Tillemannile. Põhjusena tõid aval-
duse esitajad välja usalduse kao-
tuse, mis on seotud volikogu töö 
juhtimisega. Avalduse esitamisele 
järgnenud sõnavõtus kinnitas Til-
lemann, et avaldus ei tulnud talle 
üllatusena – kuuldused sellest, et 
vallas otsitakse võimalusi uue või-
mukoalitsiooni loomiseks, on juba 
mõnda aega levinud.

Koalitsioon moodustati peale 
mullu sügisel toimunud valimisi ja 
selle osapoolteks olid valimisliit 
"Uued Tuuled", Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit ning valimisliit 
"Oma Küla". 

Umbusaldus läbi ei läinud, 
15. juulil toimunud hääletusel oli 
umbusaldamise poolt 6 ning vas-
tu 7 liiget.

15. juuli istungi alguses teavita-
ti ka volikogu, et vallavanem esitas 
tagasiastumisavalduse, Shneider 
jätkab vallavanemana kuni 15. au-
gustini.

Keila Vallavolikogu Facebook

Millal klubi loodi ja mis 
selle tegutsemisidee on?
Klubi tegutseb 2010. 

aastast. Selle eesmärgid on sisuliselt 
samad lõviklubide omadega. Liik-
meteks on 12-30-aastased aktiivsed 
noored, kellele pakub rõõmu ühis-
konna ja selle liikmete abistamine. 
Abistamise all pean silmas igasugust 
abistamist, nii liikmete endi kui ka 
ühiskonnas nõrgemate abistamist: 
kodutud loomad, supiköögid, pi-
medad jne.

Leo Laagri liikmeid võib leida 
ka Vanamõisa suvelõpupeol abis-
tamas oma Vaderklubi LC Laagrit 
toidutelgis ning detsembris adven-
dikontserdil Laagri koolis toitlusta-
misnurgas. Seega lisaks nõrgemate 
abistamisele tegeleme erinevatel üri-
tustel vabatahtlikena. 

Kes klubisse saavad kuuluda, kui 
palju on Laagri klubis liikmeid?
Meie klubisse kuulub hetkel 18 liiget 
ning lisaks on meie klubiga liitunud 
veel 2 aktiivset ja väga toredat noort, 
kes ametlikult on veel n-ö katseajal. 
Klubiga saab liituda iga noor, kellele 
pakub huvi ühiskonna abistamine 
ning Leo-rahvaga ajaveetmine. 

Mida liikmestaatus annab 
noorele inimesele? 
Leoks olemine pakub võimalust 
tutvuda teiste aktiivsete noortega, 
lõbusat seltskonda, rõõmu abistami-
sest ja uusi kogemusi. Lisaks ühis-

kondlikule tööle võtame aegajalt 
ette ka meelelahutuslikke tegevusi, 
näiteks kanuumatk, Valentinipäeva 
pidu, spordiüritused, suvepäevad 
jne. Kõige põnevam osa leoks ole-
mise juures on suhtlus rahvusvahe-
lisel tasandil. Igal aastal toimuvad 
noorte leode vahetused erinevatesse 
riikidesse. 

Kuidas saab klubiga liituda? 
Igaüks, kellele pakub huvi Leo 
Laagriga ühineda, saab seda teha 
minuga ühendust võttes. Otseselt 
selleks tegema midagi konkreetselt 
ei pea – katseteste me läbi ei vii. Küll 
aga on meil ette nähtud liitumiseks 
katseaeg 6 kuud. Ühtlasi toimuvad 
meil kord kuus koosolekud, kus ka 
uutel liikmetel tuleks käia. Koosole-

kutel arutatakse läbi tulevad plaanid 
ja kõik muu vajalik info meie klubis. 

Mida suuremat on korda saade-
tud/tehtud?
Korda oleme saatnud palju. Püüa-
me olla võimalikult aktiivsed ning 
nähtavad kodanikele. Oleme käi-
nud Haapsalu kodutute loomade 
varjupaigas, viinud neile toitu ning 
muud vajalikku. Samuti oleme ko-
gunud eelnevatel aastatel augusti-
kuus paljulapselistele peredele koo-
litarbeid, et lapsed saaksid muretult 
koolis käia. Koos oma Vaderklubi 
LC Laagriga oleme korraldanud 
Tammsaare pargis heategevusüritu-
se, kogumaks raha pimedatele noor-
tele juhtkoerte hankimiseks ning 
treenimiseks.

Osad Laagri Leo liikmed on käi-
nud ka Saksamaal oma saksa leodel 
külas  – sai ringi reisitud, kuid ka 
tööd tehtud. Nimelt käisid leod sak-
sa vanadekodus, kus oli tarvis teha 
veidi ehitus- ja värvimistöid. Projek-
te on meil olnud muidugi veel, nii 
suuremaid kui ka väiksemaid. 

Oleme igati nõus aitama igaüht, 
kellel oleks vaja mingisugust abi. 
Samuti võib meile märku anda, kui 
keegi on märganud abivajajat. Võta-
me rõõmsalt vastu igasugused ette-
panekud!

Laagri Leo-klubi tegutsemise 
nurgakiviks on ühiskonna teenimine

NOORED

Klubi koondab aktiivseid noori, kes tahavad anda oma panuse ühiskonda. Ener-
gilise seltskonnaga võib ühineda igaüks, kes tunneb motivatsiooni vabatahtlikuks 
tööks ja abistamiseks. Klubi hingeelust andis ülevaate selle president Kätlin Vau.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagri leod Saksamaal vanadekodus värvimis- ja ehitustöödel abiks.

Nõlvaku lasteaial oli võima-
lus võõrustada Saue valla 
lapsi oma esimeses juuli-

kuises suverühmas 1.-31. juuli 2014. 
Lastega tegeles Nõlvaku lasteaia 
meeskond ja söögi eest hoolitses 
Baltic Restaurants Estonia AS kokk. 
Toidud olid väga maitsvad. Lapse-
suu: „Pane minu kissellile liiga palju 
vahukoort!” 

Lapsed olid kõigist Saue valla las-
teaedadest, koos aga mängiti nagu 
ammused sõbrad. Laste puhul kõige 
imelisem ongi see, kuidas suudetak-
se leida sõpru ja kohaneda. Armas 

oli näha, kuidas erinevatest laste-
aedadest tulnud lapsed teineteist 
toetasid ja aitasid. Kui hommikul 
võõras lasteaias nututuju peale tuli, 
siis sõbra pai tegi tuju ikka palju pa-
remaks. 

Maja pealt kokku toodud kõige 
populaarsemad mänguasjad ja raa-
matud, millele oli raske vastu panna 
ning rõõmsameelsed õpetajad tegid 
iga lapse tuju heaks. Lapsed tegut-
sesid nii joonistamislaua taga kui 

ka autovaibal, kus ehitati klotsidest 
torne ja igasuguseid imeleiutisi, sest 
kellel siis ei oleks vaja masinat, mis 
toodab kraaniveest jäätist! Enamus 
aega mängiti õues suurel mängu-
väljakul või uudistati ümber õppe-
peenarde. Laste suureks rõõmuks 
leiti õuesõppepeenralt ka maasikaid. 
Lapsesuu: „Iga inimene saab kaks 
maasikat ja õpetaja võib ülejäänud 
ära süüa.” Kui päike aga liiga kuu-
malt küttis, istuti tekiga varjus ja 
mängiti telefonimängu või räägiti 
huvitavaid lugusid, lasteaias neist 
juba puudust ei tule. 

Suverühmas oli tore töötada. 
Suverühma lapsed olid vahvad ja 
rõõmsameelsed ning nautisid män-
gimist. Hommikune „Reis ümber 
maailma” oli lausa kohustuslik.

Suverühm Nõlvaku päikesemajas
HARIDUS

Alates sellest aastast oli võimalus kasutada suvist valverühma 
teenust. Osalus oli päeviti erinev, keskmiselt oli kohal 20 last.

KAIA TALVE
Nõlvaku laste-
aia suverühma 
õpetaja

Nagu kaks 
tilka vett

Rimi 
kampaaniamärgis

Saue valla logomärk

LEO CLUB LAAGRI 
www.facebook.com/
LEOClubLaagri

Klubi president Kätlin Vau 
Katlin@wau.ee



Kui paarkümmend aastat ta-
gasi sovhoosid lagunema 
hakkasid, jäi toonane pen-

sioni ealine seltskond rakenduseta. 
Töökohad senisel kujul kadusid, 60 
aasta ligi inimesed justkui enam ei 
kuulunudki kusagile. „Sovhoos oli 
ju selline kollektiivne vorm, aga 
enam polnud kedagi vaja, vanemale 
põlvkonnale oli see psühholoogili-
selt väga raske. Kes läks nööri otsa, 
kes poe taha, mõni ei näinudki 
enam põhjust kodust väljuda,“ on 
Sügise naised üsna ühel meelel. 

Suuresti sellest elumuutusest 
tekkinud tegevusetuse ja igavu-
se najal otsustasid Ääsmäe prouad 
kambas midagi tegema hakata. 
1994. aastal loodi kohe paberite-
ga mittetulundusühing, vald pidas 
oluliseks soetada seltskonnale ka 
oma kooskäimise koht. Neljatoali-
sest Kasemetsa tänava korterist on 
kujundatud  sümbioos kontorist, 
käsitöötoast, massaažiruumist ja 
niisama olemise kohast. 

Tegus vanaduspõlv
Liikmeid on sel klubil täna kolme- 
kümne tuuri, aga on ka olnud 
aegu, kus laua ümber pidi mahutu-
ma 37 inimest. Noorim peab peagi 
60-aastast juubelit, vanimal seitse 
sajast puudu. Klubi haarab lisaks 
Ääsmäe memmedele ka Tagametsa 
ja Valingu omigi. Enamus prouadel 
kaaslased juba manala teed läinud. 
„Eks alguses sai visatud naljagi, et 
teeme leskede nutunurga,“ meenu-
tab Olvi Suurkütt, kes on ühingu 
juht aegade algusest. Nutunurgaks 
siiski asi ei kujunenud. Hoopis 
rõõmsaks jutu- ja koostegemise 
seltskonnaks muutus klubi. Nagu 

üks liige, keda enam kahjuks pole, 
ütles: „Siia tulles olen 60 ja minnes 
18.“

Igal kolmapäeval kogunetakse 
kokku - kes toob kaasa pirukalaa-
ri, kes keedab kohvi. Aetakse juttu, 
teemaks tulevad nii tänane poliiti-
ka, kui kõiki ühendav sohvka-aeg, 
nii külajutud, kui tervisemured – 
kõik, mis meelel ja arutamist vajab. 
Igal liikmel on oma auväärt ülesan-
negi, kes juhatab jutu-, kes käsitöö-
ringi, kes küpsetab koosolenguiks 
imehäid pirukaid. Enamus osaleb 
rõõmuga ka rahvatantsutrennis ja 
keraamikaringis.

Igal kuul on ka mõni suurem 
üritus, olgu selleks mõne rahvaka-
lendri tähtpäeva tähistamine koos 
temaatiliste toitude ja kommetega 
või väljasõit teatrisse või suisa piiri 
taha. „Nüüd on rahaliselt natuke 
raskem, aga aegade alguses sai taot-
leda kõvasti projektirahasid ja hin-
nadki olid odavad,“ 
meenutab Olvi Suur-
kütt. Bussi tellimine 
olla täna nii kallis, et 
kui on kaugematesse 
kantidesse minek, siis 
panevad kolm klubi-
prouat oma autodele 
hääled sisse, pakivad 
masina pilgeni sõb-
ranjesid täis ja tuure 
tehakse üle Eestigi.

Olvi Suurkütt on olnud selle 
seltsi juhtivaks hingeks kõik 20 
aastat.  Kirjutanud projekte, ava-
nud uksi, tellinud busse. Ta on 
selline õpetaja tüüpi konkreetse 
ütlemisega proua. Naised on juba 
harjunud tema taktikepiga. „Vahel 
olen sellest tööst väsinud ka. Aga 
teiselt poolt, eks see hoiab ikka elus 
ka. Muidu poleks vast kodust välja 
tulemisel üldse eesmärki,“ tõdeb 
Olvi, kes hoolimata oma 77 eluaas-
tast tugevalt klubi liidrirolli hoiab 

ja naisteseltskonda ohjab. Tihti on 
ta kuulnud sedagi, et küla pealt 
öeldakse: “Tee-tee, selle eest sulle 
ju makstaksegi,” aga tegelikult on 
sedasorti töö ikka palgata, puhta 
entusiasmi peal.

Seda 20 entusiastlikku ja koos-
tegemisi täis aastat tähistab Sügis 
septembrikuus väikese ekskursioo-
ni ja peoga kusagil lähedalasuvas 
mõisas. Kaht täitunud aastaküm-
met tahetakse ikka vääriliselt ja pi-
dulikult tervitada.
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Mis nad elust ja asjadest arvavad?
Pensionär olemisest?
See propaganda üle riigi, et vanem 
põlvkond on väärtusetu, see on ikka 
hull küll. Eriti vabariigi alguses.  Isegi 
kui on oma peenrajupp ja lapselap-
sed, siis ikka paneb halvasti tundma, 
et enam ei ole kellelegi vaja.  Kui on, 
saab sinna peenardesse viha matta, 
aga seda pisikest põllundustki on 
tänapäeval raske teha, vahendeid 
ei ole. Vanasti oli suurte majade ela-
nikel oma maalapid ja neis aiandus-
ühistutes olid veetrassid. Aga kust 
nüüd kastmisvett saaks? Kodust ju 
ämbriga ei tassi.

Kohtamas käimisest?
Eks tahaks ikka linna mõne targa 
ja põhimõtetega mehega kohtama 
minna, keeraks lokid pähe ja läheks. 
Koju mitte, aga kohvikusse näiteks. 

Aga valik on kasin. Igal pool, kus 
seltsis käidud on, selles eas mehi 
enam pole. Või siis on sellised, kes 
tahavad naise kulul elada. 

Eesti noorest peaministrist?
Ülbe mees on. Ülbem veel kui eel-
mine.  Ta on ikka tulnud neist po-
liitilistest tagatubadest, pole õige 
töömees olnudki. Aga kannatame 
järgmiste valimisteni ära. Kuigi vist 
on nii, et tehakse ikka nii ära, et 
keda vaja on, see valitakse. Välja-
poolt poliitikat peaks ikka uus valit-
sus tulema, tarku töötegijaid oleks 
vaja.

Homoseksuaalsusest?
See on ikka täielik jama. Olgu põ-
randa all. No kogu aeg on nad ole-
mas olnud, aga miks peab niimoodi 

hõiskama tänavatel? Elagu rahuli-
kult ja normaalselt. 

Noortest?
Noorus on ju alati hukas. On igasu-
guseid noori muidugi, aga see joo-
mine ja arvutid on kõige hullemad. 
Ja seksuaalne lodevus. Iga ettejuh-
tuvaga minnakse põõsasse, saavad 
kokku ja kohe säde. Vanasti ikka 
13-aastaselt voodisse ei mindud. 
See laostab vaimselt ikka noore ini-
mese ära. Eriti tüdruku. Seda väär-
tust peaks ikka hoidma.

Kultuurist?
Vanasti said kõik laulupeole. Nüüd 
on karm valik ja vaatama saab ka 
ainult raha eest. Ja see vanusepiiri 
asi, mis tantsupeol oli, see on ikka 
jama. Külades on isetegevus välja 

surnud, vanasti oli orkester ja näite-
ring ja laulukoor. Selliseid asju enam 
pole. Nüüd on nii, et kõik vaatavad 
seebikaid. 

Lastega koos elamisest?
Ikka on turvalisem ja majandusli-
kult lihtsam. Majapidamise eest 
hoolitsemine, toidu toomine, arsti 
juures käimised. Ikka lihtsam on, 
kui noored on abiks. Muidugi peaks 
vanainimesel ikka oma tuba ja koht 
jääma. Ja tuleb õppida ennast va-
litsema ja kompromisse tegema. Ja 
ega noortelgi lihtne ole. Kust see 
eluase saadakse, pangalaenuga ai-
nult. Aga kõigile ei anta seda ka.

Asjad, mis  pahuraks teevad?
Mure tervise ja arstiabi pärast. Suh-
tumine on ikka hoolimatu.

Raha on vähevõitu. No muidu 
tuleks veel toime, aga kui vaja ham-
baarstile minna, maja korrastada või 
lapselastele kingitusigi teha... siis ei 
jätku. Kui pension oleks 500 eurot, 
siis oleks hea.

Mure laste pärast. Neil on ikka 
raske. Vanasti oli selle koha pealt 
parem, et töö tegemine oli ikka 
väärtustatud. Nüüd on ainult lipsu-
ga ärimehed lugupeetud inimesed. 

Asjad, mis rõõmu teevad?
Tore on see, et Olvi olemas on ja 
seda asja veab. Hoiame hinge kinni, 
et ta ikka vastu peaks.

Et on olemas see koht, kus koos 
saame käia. Inimesed elavad ju ük-
sikult, muidu poleks nädalate kaupa 
kellegagi rääkida. Hea on olla siin 
koos.

Tulles olen 76, ära minnes 18-aastane
EAKAD

Ääsmäe eakate naiste klubi Sügis on oma liikmete jaoks oluline koht. Kui seda poleks, tunneksid nii 
mõnedki end üksildasena, rääkida pole justkui kellegagi, kodust väljumisekski põhjust napiks. Aga sel 
sügisel 20. tegutsemisaastat tähistav klubi hoiab väärikas eas prouased energilised ja elusad.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Juba 15. aastat järjest korraldab Ääsmäe memmede klubi Sügis just 
oma kodukülas Harjumaa eakate päeva.  See on selline üritus, kus 
üle maakonna sarnased klubid tulevad Ääsmäele kokku, tantsitakse 
rahvatantsu ja esinetakse üksteisele. Piknikukorvid on kaasas, naudi-
takse päeva ja seltskonda, leitakse üles lapsepõlvesõpru ja luuakse 
uus suhteid. Pealelõunal  tuleb  mõni mõnus ansambel ja tehakse 
veel tantsutiire lisakski. 
Pidu toimub Ääsmäel Kruusaaugu külaplatsil, oodatud on kõik saue-
vallakad. 

9. AUGUSTIL KELL 12 HARJUMAA EAKATE PIDU ÄÄSMÄEL

Sügise naised ei puudu kunagi ka ülevallalistelt 
eakate pidudelt Laagris.

Igal kolmapäeval kogunevad prouad oma Kasemetsa tee klubikorterisse kohvile.



Tuula külas asuva koerte hotelli külaliste 
eest hoolitsetakse südame ja kogemustega

Ilmselt on iga koeraomanik kok-
ku puutunud olukorraga, mil 
ees seisev puhkusereis või töine 

komandeering kergitab päevakor-
rale küsimuse, kuhu panna selleks 
ajaks lemmikloom. Hea, kui on 
mõni tuttav, kes pere looma sel ajal 
kanseldab, aga alati ei pruugi seda 
võimalust olla. Nadja ja Juri, ise 
elupõlised koeraomanikud, teadsid 
seda muret hästi.  Noore Eesti Va-
bariigi alguses, otsides omale elus 
uusi rakendusi, settis paari peades 
idee: vaja soetada kusagil Tallinna 
lähedal maja, hulk maad ja panna 
püsti hotell. Koertele. Aga ka kassi-
dele. Miks mitte papagoidele? Küü-
likud-merisead võiksid ka tulla.

Nadja sõnul otsiti sobivat kohta 
ligi kolm aastat – et oleks pealinna 
ligi, oleks vabalt jooksuruumi, ei 
segaks naabreid. Tuulasse siis sel-
line maja ja maa leitigi. Pererahvas 
kolis olemasolevasse vanasse talu-
majja, kõrvalolevale paarihektarili-
sele maalapile pandi püsti hotell.  

Teenus nagu tärnihotellis
Kümne boksiga hoiukodu on  pe-
rerahva sõnul raudselt parima või-
maliku kvaliteediga. Numbrituba 
koosneb kahest osast, üks on ka-
tusealune aknaga toake, mõnes 
diivangi sees, teises lihtsam ma-
gamisase, sööginurk ja vajadusel 
ka küttega põrandapind. Teise osa 
võtab enda alla n-ö terrass, küll rau-
daiaga piiratud, aga piisavalt ruu-
mi, et paar kiiremat sammugi teha 
ja ka suuremat sorti isend mahub 
end vabalt ümber keerama. „Meie 
suur eelis on tõesti see, et toad on 
ruumikad ja koer saab ise valida, 
tahab olla õues või sees,“ teab Juri, 
et paljudes samalaadsetes kohtades 
napib just olemise ruumi. 

Majutusteenusele lisaks paku-
takse loomulikult ka toitlustust. 
Söödetakse loomi just sellise re-
žiimi järgi, nagu omanik soovib. 
Valdavalt söövad koerad küll ko-
dust kaasapandud pajukit, kuid kui 
mõni on harjunud saama hommi-
kuti putru, pole probleemi, Nadja 
keedab valmis.

Jalutamas käib Juri iga külali-
sega eraldi. Hotelli ümber laiutab 
sentimeetriseks pügatud muru-
plats, kus loom siis vabalt möllata 
võib. Olemas on ka koertele mõel-
dud  ronimisatraktsioonid, aga 
peamiselt mängib peremees ise oma 
hoolealustega. Kolm korda päevas 
vähemalt. Kui mõni loom on kur-
vavõitu ja ei suuda kuidagi pärispe-
remeeste eemalolekut taluda, siis 
nendega tegeleb Juri kasvõi kuus 
korda päevas.  Oluline on, et loom 
saaks aru, et teda ei ole hüljatud, te-

maga tegelemine aitab harjuda. Kui 
koer on juba loomuselt närvilisem, 
soovitab Juri kaasa panna ka kodu-
sed sööginõud ja mänguasjadki, et 
kohanemist kergendada.

Need kolm komponenti – söök, 
elutingimused ja tegelemine, on 
peamised kriteeriumid, mis inime-
si ka Juri ja Nadja Jursuna nimelist 
koertehotelli valima paneb. Aga ega 
lahkuminekud hotelli ukse ees ei 
ole kerged. „Oi, naised ikka nuta-
vad ja siis tulevad autost viis korda 
veel tagasi, et viimast korda kallis-
tada. Ja ikka helistatakse, et kuidas 
läheb ja kuidas lemmiku tuju on,“  
räägib Nadja. Ise elupõlise koe-
raomanikuna ta mõistab, et ongi 
lõpmata raske jätta oma peresõber 
maha, aga eks puhata on ka vaja. 
Naine ise suudab meenutada vaid 
paari korda 37-aastase abielu jook-
sul, mil ta mehega koos sai puhku-
sele minna.

Tõul ja rahvusel pole vahet
Hotellis peatuvad nii krantsid, õr-
nailmelised taskukoerad kui ka kal-
lid suured tõukoerad, vahet ei tehta 
siin ei tõukvaliteedi ega kehakaalu 
järgi. Teenus on ikka sama. Ka kas-
se on majutunud. Ja paar papagoid 
ka. Peremehi on olnud nii inglise 
kui jaapani, eesti ja venekeelseid. 
Kuigi kord olla üks klient küll Juri 
nappi eesti keele oskust pelgama 
hakanud, et kuidas siis tema lem-
mikuga suheldakse, koer ei mõist-
vat jällegi vene keelt. „No niipalju 
ma ikka oskan öelda erinevates 
keeltes, et tubli ja tule siia, lähme 
jalutama, aga palju olulisem looma 
jaoks on hoopis hääletoon ja keha-
keel. Koer saab aru, kui inimene  
armastab loomi,“ usub Juri. 

Ja ilmselt peab omakorda usku-
ma ka Jurit, sest koerte alal on tal 
ette näidata 40 aastat kogemust. 
Omal ajal töötas ta miilitsas, tree-
nides teenistuskoeri ja enne seda 
veel tegeles koerte dressuuriga 
eraisikutele. Tänagi võib Juri juur-
de nõustamisele minna, kui koer 
kodus sobimatult käitub: pissib 
tuppa, ulub öösiti või teeb midagi 
muud ebaadekvaatset. Juri oskab 
nõu anda ikka. Peamiseks problee-
miks peab mees aga hoopis seda, et 
koertesse kiputakse suhtuma nagu 
väikestesse lastesse. „Tihti püüab 
peremees koerale nagu lapsele sel-
gitada, et nii ei tohi teha. Aga koer 
ei saa sellest aru. Temaga peab te-
gutsema. Kui koer pissib toas kin-
gad täis, ei aita noomimine ega 
isegi see, kui nina sinna sisse pista. 
Pista võib, aga siis tuleb kohe ka 
õue minna, et loomal tekiksid seo-
tud refleksid,“ õpetab Juri. 

Pereäri toob leiva  lauale
Algusaastail tehti ikka reklaami ka – 
telefonikataloogidesse ja ajalehte-
desse, aga nüüd jõuab klient koha-
le peamiselt kodulehe ja  soovituste 
kaudu. Loomaomanikud suhtlevad 
foorumites ja jooksuplatsidel, nii 
teave levib.  Koeri jäetakse hoidu 
nii päevaks-paariks kui ka suisa 
kuuks ajaks. Aga nagu hotelliäri 
ikka, kehtib ka koertele suunatud 
valdkonnas hooajalisus. Suviti on 
vahel maja 100-protsendilise täitu-
vusega, head ajad on ka laste koo-
livaheajad, jõulud, vana-aasta õhtu. 
Üks majutusöö maksab muideks 
19 eurot. 

Samas on ka päevi, kus pole 
ühtegi kundet. Neil saavad siis 
Nadja ja Juri ise ka natuke puha-
ta. Sest ajal, kui koerad majas on, 
algab päev tavaliselt seitsme paiku 
söötmisega ja lõpeb õhtul üheteist-
kümne ajal. 

Vahepeale jääb siis tubade ko-
ristus, jalutamine, hiiglasliku mu-
ruplatsi niitmine jne. Juri ütleb, et 
eks ta vahel igatseb seda kaheksast 
viieni töörütmi ka, aga tegelikult 
on ta rahul. Tegeleb sellega, mida 
ta armastab, tööle jõuab poole 
minutiga ja leib on ka laual. Kuigi 
rikkaks ei olevat see äri veel Nad-
jat-Jurit teinud, aga miinust ka pole 
ning ära elab kenasti.  Loodavad, et 
kui ise enam ükspäev ei jaksa, siis 
võtab poeg tegemised üle. Praegu 
veel jaksavad.

KoduvaldNR 8
AUGUST 2014 SAUE VALLALEHT8

ETTEVÕTE

Kahekohalised toad, toitlustus vastavalt kodustele harjumustele, jalutuskäik avaral hoovimurul kolm 
korda päevas. Teenus nagu tärnihotellis.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Hotellis peatuvad 
nii krantsid, 
õrnailmelised 
taskukoerad, 
kui kallid suured 
tõukoerad, vahet 
ei tehta siin ei 
tõukvaliteedi ega 
kehakaalu järgi. 
Ka kasse on 
majutunud. Ja paar 

papagoid 
ka. 

www.jursuna.eu
Tuula küla, Aru-Mardi talu

Koertehotelli teenused, dres-
suur ning eriettevalmistus. Sa-
muti on keskuse territooriumil 
võimalik korraldada koertenäi-
tusi ja suvelaagreid.

JURSUNA

Kundede käsutuses on ruumikad boksid, ees väliterrassjavõimalus naabritega suhelda, tagapool numbrituba.

Juri ja Nadja veavad koerte hotelli äri Tuulas üheskoos juba 16 aastat.

Rahulolevad kliendid – Yoko jaoks 
valisid peremehed välja just Tuula ho-
telli, sest tingimused olla siin parimad 
Harjumaal.
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Tui pargis PÄEVPÄEVTABASALUTABASALUTABASALU
PÄEV

HARKU VALLA 
ELANIKELE TASUTA!

Haarrrkku vaaald jaaa Talleggg kutttsuvaaadd:

23. augustil23. augustil

2 Quik Start Põhja-TallinnBad Orange

sa oled laulSa oled laulsa oled laul
Kõikidele teistele 
on sissepääs 7 €. 

•  OSVALD CATERING PAKUB TÖÖD •

VÕILEIBADE VALMISTAJA
Töö kirjeldus: võileibade valmistamine ja 
pakendamine tellimuse alusel.
Töökoht asub Tabasalus!
Võimalus töötada täistööajaga, E-R ja P 9:00-17:00 
Osaline tööaeg T;N ja P 9:00-17:00
Palk kokkuleppel!
Tööks vajalik Eesti keele oskus!
Ettevõte pakub:
-Väljaõpet 

Kontaktisik: Kairi Lass
+3725151095, lasskairi@gmail.com

KOHVIKU ABITÖÖLINE
Töö kirjeldus: Toitude jagamine 
kohviku klientidele 
Tööaeg: E-R 8:00-16:00
Töökoht asub Tabasalus, Teenuste 2
Tööks vajalik Eesti keele oskus!

Kontaktisik:
Kairi Lass
+3725151095
lasskairi@gmail.com   

LÕUNASÖÖGI KOKK
Töö kirjeldus: Lõunasöögi 
valmistamine 
Tööaeg: E-R 8:00-16:00
Töökoht asub Tabasalus, 
Teenuste 2
Tööks vajalik Eesti keele oskus!

Kontaktisik:
Monika Põld
+3725107077
info@osvald.ee

Sauevallakas Facebookis
MARI TILLMANN 
Tahtsin juba ammu kirju-
tada, et minu silma riivas 
ka üks päev pilt korda 

tehtud jõe ääres Laagri keskuses. 
Läksime lapsega „piknikku“ tegema 
ja mingid nokastanud tüübid jõid seal 
pingil õlut. Üks oli täitsa sassis, teine 
ilmselt veel adus, kus ta viibib. No sel-
le seadusega pole vb see just seotud, 
kuna nad oleks võintud ka nina tõm-
mata täis kuskilt mitteavalikult ja tulla 
siis sinna pingile „magama“. Aga no 
vaatepilt oli rõve ja tahtsin selle välja 
öelda.

RAUL VIBO 
Kõige parem oleks suu-
nata kontingent Toom-
peale jooma ja las siis 

riigikogujad lükkavad lamajad tööle 
minnes ukse eest ära või astuvad üle.

HELLE LÕPP 
Nii nõmedat seadust an-
dis ikka välja mõelda, kii-
tus autorile! ,,Näitlikud 

õppevahendid“ lastele ja noortele 
lausa vedelevad igal pool.

AIVAR HUNT 
Jõeäärsed pingid olid 
ka enne seda seadust 
pahatihti parmude poolt 

reserveeritud. Juulikuus pole veel nii 
palju kodumail olnud, et olukorda ob-
serveerida. See seadus võiks toimida 
ühiskonnas, kus on olemas vastav tar-
bimise kultuur. Meil hakatakse seda 
tõenäoliselt aeg-ajalt kuritarvitama.

KAAREL KIVISIKK 
Mina ootan avaliku 
puuksutamise keela-

mise seadust. Jube paha on mööda 
tänavaid jalutades, kui väikelapsed ja 
noored emad soolt tühjaks tõmba-
vad. Muust kontingendist rääkimata. 
Ropendamine, sülitamine ning ilma 
naeratuseta tänaval liiklemine samuti 
keelustada.
 

MAIRE MUHV 
Mind häirib isegi rohkem 
see, et nüüd suitsetatak-
se ka tänaval. Jalutad 

lapsega ja tuul toob tossu ninna, vas-
tik. Aga minu teada on kohalikul oma-
valitsusel võimalik teha omad reeglid. 
Vähemalt on kuulda olnud, et mõned 
omavalitsused on avaliku joomise ja 
suitsetamise uuesti ära keelanud.

ANNE KAHRO 
Ootan ka suitsetamise 
piiramise reeglit avali-
kes kohtades. Avalikel 

kogupereüritustel võiks sisse seada 
eraldi suitsetajate ala. See on üks 
põhjustest, miks ma Vanamõisa va-
baõhukeskuse üritustele enam väga 
sattunud pole.

ANDRES LAISK 
Me oleme mõistliku-
se piirides seadusega 
antud võimalusi juuni 
volikogus kehtestatud 

määrusega kasutanud. Tulemuseks 
on siis muuhulgas piirangud Kultuu-
rikeskuse pargi ja jõe äärse jalutusra-
ja osas. Laagri 6 joodikut on ilmselt 
selline nähtus, mille nimi on kultuur 
ja ajalugu. Sellest on siin ka varem 
olnud juttu, et kui nad ühest kohast 
ka ära ajada, siis leiavad teise, kuskil 
peavad nad ju olema. Et nende olelus 
püsiks tavakodanikule talutavuse pii-

res, selleks oleme palunud turvaet-
tevõttel kohti silmas pidada. Politsei 
tegevus värskete andmete kohaselt 
on muutumas avaliku korra konteks-
tis sümboolseks, kuivõrd konstaablid 
kui sellised muudkui vahetuvad, kuigi 
olemasolevad on teinud püüdlikult 
oma tööd ja jäämas on üks konstaa-
bel 15 000 elaniku kohta. Nii et selle 
institutsiooni võime ajalooraamatu-
tesse ilmselt kirjutada. Jälle üks koht, 
kus omavalitsus järjest enam peab te-
gelema riigi funktsioonidega.

RAIDO INGERAINEN 
Selle seaduse muutuse 
tekitas Eesti ametni-
ke üliagarus ja halvasti 

kirjutatud seadus. Kui jätta need 10 
nägu poe juures kõrvale, siis tekkis 
selline olukord, kus mupo käis möö-
da randasid ja trahvis inimesi, kes jõid 
päeva jooksul rannas olles ühe siidri 
või õlu, pargis jõi turist 1 õlle jne, jne. 
Üks siider või õlu näiteks pargis või 
rannas palavaga pole justkui kuritegu, 
kuid vana seaduse ja ametnike aga-
ruse tõttu tembeldati ühe õlle jooja 
samasuguseks jottariks, nagu see 
mees, kes poe kõrval pildituks ennast 
joonud on.  See viiski lõpuks selleni, 
et nulltolerants ei tööta ja poolikult ka 
seadust täita ei saa. Ega ametnik ka 
süüdi pole, et sind 1 õlle eest jottariks 
tembeldab ja trahvi teeb, tema teeb 
oma tööd ja tal pole õigust otsusta-
da, kes on korralik ja kes jottar - kõigi-
le ikka ühe puuga, selline oli eelmine 
seadus. Samuti pooldan, et poeesine 
ja jõeäär oleks eelmainitud tegelas-
test puhas, aga sinna läheb ilmselt 
veel aega. Samas 2 meest teevad pä-
rast tööd viisakalt 1-2 õllet pingil, pole 
ka kuritegu.

SAUE VALD 
Suvi ja alkohol ja uus 
korrakaitseseadus, mis 
lubab avalikus kohas 

napsutada. Kuidas sauevallakal tun-
ne on - on asi varasemaga võrreldes 
hullemaks läinud? Vallamaja postkasti 
on igatahes jõudnud selline kommen-
taar: „Uue seadusega seoses (mulle 
vähemalt tundub nii) on muutunud 

joodikute olukord palju meeldiva-
maks. Võib istuda pudeliga (nt valla-
maja ees), lebada (korrusmajade va-
hel) nii pükste kui püksata jne. Lihtsalt 
taarumisest ja lällamisest rääkimata. 
Lihtsalt piinlik on. Ja kurb ka. Ja katsu 
siis kaasasolevale noorele tütarlap-
sele seletada, miks see okei on, kui 
onud, püksad maas ja till taeva poole, 
tee ääres magavad ...


SUVEL SAUE LINNAS - TULE KAEMA! 

10. august kell 11-15 

 Taaskasutuslaat „Pargi ja reisi“ parklas Maxima kõrval 

10. august kell 11-17 

 Kodukohvikute päev Saue linna aedades ja kortermajade 
hoovides. 

20. august kell 16-22.30 

 Saue linna sünnipäev jaanituleplatsil. Ansambel UNTSAKAD. 

4. september kell 18-20 

 Vaba aja veetmise võimalused Saue linnas. Infopäev lastele, 
noortele ja täiskasvanutele Saue Gümnaasiumis. 

5. september kell 19-21 

 Saue õhtujooks. Lastejooksud kell 19 staadionil, õhtujooksu 
start kell 20 koolimaja ees. 

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE 
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VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS

23. AUGUST 2014 
ALGUSEGA 10.00

GRETE PAIA, OTT LEPLAND JA SVJATA VATRA

Talendikaima küla valimine

Võistkonnas on kokku 6 inimest ja 
meeskonnas võib maksimaalselt olla 
12 liiget. Meeskond, s.o 12 inimest, 
saavad tasuta pääsmed üritusele. 
Meeskonna liikmed võivad aidata 
pesa kujundamisel ja vahetada välja 
võstkonna liikmeid erinevatel võist-
lustel. Kõik võistlevad meeskon-
naliikmed peavad olema vähemalt 
16-aastased. Võistkonna kapten 
on juba võistluseks registreerimise 
ajaks kindlaksmääratud isik. Võist-
lejate nimekiri tuleb esitada samal 
päeval ehk 23. augustil 2014 staabis 
võistkonna registreerimisel.

Meeleolukaks traditsiooniks on suvelõpupeol kujunenud ka külade talendivõistlus, kus 
Nelja Valla Kogu külad (Saue, Saku, Harku, Kiili) omavahel mõõtu võtavad ning põne-
vate mõõdukatsumiste raames selgitatakse välja kõige talendikam küla neljas vallas.

REGISTREERIMINE NELJA 
VALLA KÜLADE PÄEVALE 
Tiina Tint või Inna Enni
591 19555, Tiina@kodukyla.ee 
Täpne võistlusjuhend  
www.käsitöölaat.ee 

LÄBI AASTATE ON ÜRITUSE 
TÕMBENUMBRIKS OLNUD 
OHUTUS- JA PÄÄSTEALA, kus 
tänavu on kohal nii Päästeameti, 
Punase Risti, Maanteeameti kui 
Eesti Politsei esindajad, et läbi 
ühise pingutuse jõuda oma en-
netustöö- ja ohutusalase teabe 
ja põnevate atraktsioonidega 
võimalikult suure hulga inimes-
teni. Koostöös Eesti Kaitseliidu-
ga avatakse ka militaarala.

Lisaks saab koostöös Polit-
sei- ja Piirivalveameti Piirivalve 
Lennusalgaga näha päästealal 
umbes kell 14.10 päästekopte-
ri demolendu, mille pikkus on 
15 minutit ning tegevuseks on 
inimese vintsimine õhus rippu-
vasse kopterisse (arvestades 
olukorda, et maanduda ei ole 
võimalik, sest päästetakse vee 
kohal või keerulisel maastikul).

Eesti Toidu Telgi peamine idee ja 
eesmärk on tutvustada Eesti pari-
maid tegijaid selles valdkonnas, aida-
ta kaasa Eesti talutoidu ja mahekau-
ba levikule ning tuua kohalik tooraine 
tarbijale lähemale. 
Aastal 2012 ja 2013 osutus Eesti Toi-
du Telk nii kauplejate kui ka ostjate 
seas väga populaarseks. Mõlemal 
aastal kauples telgis ja tutvustas oma 
tooteid 85 erinevat Eesti väikeette-
võtjat ja tootjat. Telki külastas ja tegi 
oma sisseoste ligi 7 000 külastajat. 
Eesti Toidu Telgis on lisaks kauplemi-
sele kavas toiduetendus nimetusega 
„KULINAARNE DUETT“. Üles astu-
vad tuntud hobikokad-toidublogijad, 
kes on endale partneriteks kutsunud 
professionaalsed kokad, kes valmis-
tavad kohalikust toorainest roogasid 
ja pakuvad neid ka pealtvaatajatele. 

Kokad käsitlevad teemasid: „Ees-
ti toit nagu vanasti“, „Kõik uus on 
unustatud vana“, „Talurahva laualt 
moodsale suupistelauale“, „Imelised 
Eesti marjad“. Toiduvalmistamise 
juures räägivad kokad eestimaisest 
toorainest, selle valikust ja õigetest 
tehnikatest. Peamiseks eesmärgiks 
on propageerida eestimaist toorai-
net ja selle kasutamist meie kodudes. 
Kulinaarne duett pakub nii nalja, 
naeru kui ka kasulikku teavet igale 
pealtvaatajale. Profikokk on pigem 
abistaja ja suunaja rollis, mitte tee-
näitaja ning kamandaja. Toimub mõ-
nus vestlusring teemal Eesti toit ja 
toorained ning erinevad toiduvalmis-
tamisviisid. Valmis toit serveeritakse 
väikeste portsjonitena ja jagatakse 
maitsmiseks pealtvaatajatele. Maits-
vat lavadueti jälgimist!

Eesti Toidu Telgis toimub toiduetendus 
„KULINAARNE DUETT“ 

Vanamõisa käsitöölaada raames avatakse juba 
kolmandat aastat Eesti Toidu Telk, kus Eesti väi-
ketootjatel on suurepärane võimalus müüa oma 
talu- ja mahekaupa.

TOIDUTELGI 
PÄEVAJUHIKS 
ANGELICA 
UDEKÜLL JA 
ANTS UUSTALU, 
LISAKS ASTUVAD 
DUETI-PAARI-
DENA ÜLES: 

KULINAARSEID IDEID
RAGNE VÄRK (blogi Kokkama Ragnega)

PRAEKURGID KRÕBEDA KATTEGA ehk retsept 
juhuks, kui tahaks miskit veel...

Suvi on tõeliselt tore aeg. 
Esmajoones muidugi sellepä-
rast, et turult, peenramaalt ja 
kasvuhoonest on saada igasugu 
värsket kraami. Minu üheks 
suureks lemmikuks on loomuli-
kult hapendatud kurgid. Kui aga 
sooviks miskit veel, siis tulebki 
appi seesama retsept. Nimelt on 
hapukurgid pannil läbi praetud, 

katteks krõbe koorik, mis jahust veest ja munakolla-
sest saab kiirelt kokku segatud. 

Sega omavahel vesi ja munakollane. Lisa jahud ning 
sega kiirelt ühtlaseks massiks, maitsesta soolaga. See-
järel lase tainal paar minutit seista. Samal ajal viiluta 
hapukurgid pikuti keskmise paksusega viiludeks. Pista 
viilud tainasse ning prae pannil kuumas õlis mõlemalt 
poolt kuldpruuniks. Söö koheselt!

PIRET HANSON (blogi Puhas Rõõm)

KAMA-COTTA

• 300 ml rõõska koort (35%)
• 300 ml keefiri
• 4 sl suhkrut
• näpuotsatäis soola
• 1 tl vanilliekstrakti või vanillisuhkrut
• 3 sl kamajahu
• 2 sl värskelt pressitud sidrunimahla
• 3 želatiini lehte või (2 tl želatiinipulbrit + 6 tl 

külma vett)

Pane želatiinilehed või -pulber külma veega 5 
minutiks likku. Pane potti koor, suhkur, sool ja 
kuumuta segades, kuni suhkur on sulanud, aga ära 
keema lase! Tõsta kõrvale ja jäta jahtuma. Pigista 
želatiinist üleliigne vesi välja. Pane sidrunimahl potti 
ja kuumuta keemiseni, võta pott tulelt ja lisa kuivaks 
pigistatud želatiinilehed. Sega, kuni želatiin on 
lahustunud. Kui kasutad želatiinipulbrit, siis sulata 
see veevannil segades, ära lase keema!! Vala želatiin 
ettevaatlikult ja pidevalt segades peene joana 
kooresegu hulka. Lisa keefir ja vanillikaunapasta ja 
kamajahu, sega ühtlaseks. Jaota segu vormide vahel 
ära ja tõsta vähemalt 4 tunniks (või ööks) külmkappi 
tarretuma.

• 3 dl külma vett
• 1 munakollane
• 75 g odrajahu

• 75 g nisujahu
• soola
• marineeritud- või hapukurke

TALENDIVÕISTLUS 
KOOSNEB VIIEST 
VÕISTLUSALAST:
• 8.00 - 10.00 oma küla pesa 
ülespanemine ja kujundamine
• 10.00 - 11.30 oma küla meene 
tutvustamine ja loovuse voor 
• 11.30 - 13.00 geomäng  
„Kas tunned oma naabrit“
• 13.00 - 14.30 kokkamine  
„Tänavatoit”
• 15.30 - 16.30 talendivoor  
ehk vabavoor
• 17.45 - 18.15 autasustamine

11.00 EESTI TOIT NAGU VANASTI - RAGNE VÄRK (blogi Kokkama Ragnega) ja ANTS UUS-
TALU (Ööbiku Gastronoomiatalu); 12.15  IMELISED EESTI MARJAD - SILJA LUIDE (blogi 
Jagatud rõõm) ja ROMAN ZAŠTŠERINSKI (restoranide Moon ja Kolm Sibulat peakokk); 
13.30 TALURAHVA LAUALT MOODSALE SUUPISTELAUALE - PILLE PETERSOO (Nami-Nami 
retseptikogu) ja INGA PAENURM (Markofka toidutuba); 14.45 KÕIK UUS ON UNUSTA-
TUD VANA - PIRET HANSON (blogi Puhas rõõm) ja TOOMAS LÄÄTS (restorani Diip pea-
kokk); 16.00 EESTIMAISED ÜRDID JA ÕIED - LIA VIRKUS (Selveri retseptide pikaaegne 
autor, Eesti Naise köögitoimetaja) ja ANGELICA UDEKÜLL (restoran Wicca peakokk)  

12.00 - 12.10 Tervitus/päevajuht Sven Sumberg 

12.10 - 12.30 Naisrühm Lepalind

12.30 - 12.45 Kauplejate tutvustused

12.45 - 13.00 Latin-Dance tantsugrupp Panter

13.00 - 13.40 SAUE NOORTEBÄND Horny Pandas

13.40 - 14.00 Mustlastantsurühm SHATRITSA

14.00 - 14.10 AVAMINE. Tervitus vallavanem Andres Laisalt

14.10 - 14.20 Ansambel BROCOL

14.20 - 15.00 PÕHJA- EESTI PÄÄSTEKESKUSE demonstratsioonesinemine (Päästealal)

15.30 - 16.30 Võistlusmäng "Nelja valla talendikaim küla" vaba voor

16.30 - 17.00 Tantsustuudio "Carolina"

17.00 - 17.20 Rahvatantsurühm "Känd ja Käbid"

17.20 - 17.45 LC Laagri heategevusoksjon

17.45 - 18.15 Võistlusmäng "Nelja valla talendikaim küla" autasustamine

18.30 - 19.30 GRETE PAIA

20.00 - 21.30 OTT LEPLAND

21.30 - 21.45 TULESHOW "Flameous"

21.45 Ilutulestik "Ruf" Ilutulestikelt

22.00 - 23.30 SVJATA VATRA

Pealava programm:

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.

LISAINFOT KOGU ÜRITUSE 
KOHTA LEIAB:

www.facebook.com/ 
VanamoisaLaat

www. käsitöölaat.ee
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• KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
• HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI

• PUITBRIKETT, ÜMAR            • KLOTSID VÕRGUS
• TULEHAKATUS VÕRGUS        •  SAEPURU KOTIS

tel. 5018594        www.kaminapuud.com      sõidame 12 kuud aastas

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

14.08
MTÜ-de ümarlaud. Kell 18 KULKA; kell 19 
KOP; kell 20 Saue valla projektid kell 18 Saue Valla Kultuurikeskuses Saue Vallavalitsus Eelregistreerimine kuni 11.08.2014 kaija.velmet@sauevald.

ee või 5563 4407
15.08 Koit Toome & Liveband kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskus Tartu Kontsert OÜ www.vabaõhukeskus.ee

22.08 Öökino Ääsmäel kell 23.30 Ääsmäe külaplatsil põnev võimalus nautida Eesti 
fi lmiklassikat suveöös koos pere ja naabritega. MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.kylakogu@gmail.com

tel 5566 0875

23.08
Vanamõisa käsitöölaat koos suvelõpupeo-
ga. Peaesinejad Ott Lepland, Svjata Vatra 
ja Grete Paia 

kell 10-23 Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa küla Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee, www.käsitöölaat.ee

30.08 Laagri taluturg kell 10-14 Saue Valla Kultuurikeskuse õuel Saue Valla Kultuurikeskus Tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

6.09 Tuula sügislaat kell 10 Tuula küla jaanitule platsil MTÜ Tuula Tutulus MTÜ Tuula Tutulus
13.09 Hüüru küla laat kell 10 Hüüru mõisa juures MTÜ Hüüru Külaselts Irja Targama tel 5662 5701
20.09 Õunamahlasimman koos sügislaadaga Kell 10.00-15.00 Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa küla Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee, www.vabaõhukeskus.ee

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER AUGUST-SEPTEMBER

HüüruRSügislaatHüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaatHüüruRSügislaatHüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014

kellR10.00R-R15.00kellR10.00R-R15.00

HüüruRMõisaRpargisHüüruRMõisaRpargisHüüruRMõisaRpargis
RegistreerimineRkuniRRegistreerimineRkuniR
RRRRRR01.septemberR2014RRRRRR01.septemberR2014
epostile:Rinfo@huuru.eeepostile:Rinfo@huuru.ee

Info:R52R38R261Info:R52R38R261Info:R52R38R261
KohamaksuRasemelRpanusRõnneloosiKohamaksuRasemelRpanusRõnneloosi

LasteleRbatuutR
HüüruRMõisaRpargis
LasteleRbatuutR

HüüruRMõisaRpargis
LasteleRbatuutR

HüüruRMõisaRpargis
LasteleRbatuutR

HüüruRMõisaRpargis
LasteleRbatuutR

HüüruRMõisaRpargisHüüruRMõisaRpargis
LasteleRbatuutR

HüüruRMõisaRpargis
RohevahetusRohevahetus

13. august
Pärnu, Ammende Villa aed

15. august
Saue vald, 
Vanamõisa Vabaõhukeskus

16. august
Tartu Hansahoov

21. august
Vihula mõisa aed

22. august
Luke mõisa aed

23. august
Haapsalu, Veskiviigi sadam Jahta

BEST OF

Koit Toome 

Algus kell 19

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal. 
Sooduspileti leiad www.kontsert.ee

unplugged
Koit Toome - laul, kitarr
Jorma Puusaag - kitarr
Silver Haugas - basskitarr
Mikk Simson - trummid

Lisaks õppekavadele pakume 
arvukalt lühikoolitusi nii 
algajatele kui edasijõudnutele.

OTSIN ABILIST

AIATÖÖDELE
LAAGRIS: 53 097 003
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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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

e-post: raul@sagro.ee

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

Tel 568 27044, Aira Piibeleht 
Arvin Varad OÜ

Aitan müüa / üürida / 
vahetada Teie kinnisvara 

(korter, maja, suvila). 
Kiire ja professionaalne 

tehing. 

SOODSAIM VAHENDUSTASU!

Kasuta kutselist kinnisvaramaaklerit!

51 53 65651 53 656
Aet.Alliksoo@pindi.ee

    * turuhinna määramine
    * regulaarne tagasiside müügiprotsessist
    * juriidiline korrektsus
    * palju reklaamikanaleid
    * kliendihaldurid pankades
    * sõbralik hind

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID. 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

MÜÜA KÜTTEPUUD 
hind al 35 eur/rm 

sega-lehtpuu, lepp, okaspuu.
Koormasse laotud, konteineris 
ja võrgus. Kuivad kütteklotsid 
võrgus. Transport hinna sees.

Info tel 5011898 OÜ TARN TEOSTAB:
• Tänavakivide paigaldus

• Haljastuse rajamine ja hooldus
• Piirdeaedade ehitus

• Kopp-ekskavaatori, Bobcati ja 
Multilift-kalluri rent
• Muru niitmine

Kontaktandmed: 
Vae 2, Laagri, Harjumaa 76401

Tel. 6796 843, 50 37 827 
e-mail: info@tarn.ee

BATUUDI 
RENT

www.hyppa.ee
56 461 100     

E-N 35% 
soodsam

TOOTMISRUUMIDE JA 
INVENTARI PESIJAT 

Huvi korral võtke ühendust:
telefonil: 56811606

e-mail: jelena@mvwool.eu
Angerja tee 32, Hüüru küla, Saue vald

Seoses töömahu 
suurenemisega
võtame tööle:

LAOHOIDJALE
Huvi korral võtke ühendust 

telefonil: 5123540

Angerja tee 32, 
Hüüru küla, Saue vald

AS M.V.Wool 
pakub tööd

LÕIKAN HEKKI, 
SAETÖÖD, 

VÕSALÕIKUS.

TEL. 55547291

SILMATERA MUDILASMAJA OÜ
AVAB UUE LASTEHOIU 
alates 25. augustist 2014 Laagris, 
Tänassilmas aadressil Kungla/
Sookolli põik 2

ALGAVAD KA HATHAJOOGA TUNNID!  
Õpetaja Annika Nõmberg   www.laronda.ee   tel. 5270813

Info: www.silmatera.ee, tel: 5013833
Kohatasu Saue valla lastele vaid 70 eurot

OOTAME LAPSI VANUSES 1,8-3a 
REGISTREERUMA!

Eesti Taimekasvatuse Instituut 
pakub täistööajaga tööd 

KATSETEHNIK-
MEHHANISAATORILE 

asukohaga Sakus. 
Nõutav kvalifi katsiooni 

tõendav dokument.
Kontakttelefonid 671 1542 

ja 506 3117.

Vajatakse 

LAPSEHOIDJAT 
aastasele lapsele 

2 päevaks nädalas. 

Kontakt: 5663 6361




