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Vallalegend sellest, et ko-
haliku perearstikeskuse 
nimistud on patsientidest 
pungil ja uued soovijad 
peavad omale pealinnast 
tohtri vaatama, ei vasta 
päris tõele.

Doktor Ots: „Me 
ei ole huvitatud 
nimistute maksi-
mumpiirini viimi-
sest, kuid võtame 
siiski patsiente 
juurde ka.“

LK  4

Kasvab eralaste-
hoiu toetus. Tingi-
museks on siduv 
hinnakokkulepe 
lasteaiaga.
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Saue vald on asunud sõl-
mima kokkuleppeid era-
sektori lastehoidudega, 
millega garanteeritakse, 
et lapsevanemate poolt 
tasutav kohatasu ei ole 
suurem kui 20% palga 
alammäärast. Uute tin-
gimustega nõustuvate 
koostööpartnerite osas 
tõstab vald ka toetussum-
ma seniselt 211-lt eurolt 
280-le.

Neli 
klassitäit 
põhikooli 
noori läks 
lendu

LK 5

Tuhatkond 
Saue valla 
aadressi vajab 
kohendamist

LK 6 LK 8-9

Uus korrakaitsesea-
dus juhindub käibe-
tõest – ela ise ja lase 
teistel ka elada.

LK 3

1. juulist kehtima hakanud 
reeglistik on peamiselt 
seotud üldise härimis-
keeluga. Selles valguses 
tõlgendatakse nii avalikus 
kohas napsu võtmist kui 
müratekitamist.

Kohalikus 
kommunaal-
kontoris on 
viimastel aastatel 
rahulikumaks 
jäänud

Palju puudutavaid hetki
LAULU- JA TANTSUPIDU

Peotule ootust pladisevas vihmas. Koda-
rakahinat ja jõudmiserõõmu. Rahvus-
romantikat neiski, kes muidu ei tunne. 

Rongkäigu väsimust. Hullumeelselt palju ilu-
said inimesi. Naeratusi põselohus ja triibuga 

disainitud kleite. Päriseltolemist ja jagamissoovi. 
Kananahkset vaimustust ja lugusid tulevikuks. 
Lõuahaaki künismile ja  argielu tolmule. Uh-
kustunnet, mida ei saa sisse osta. Lõpulaule su-
veöös ja silmanurka tikkuvat pisarat. Tuhandeid 

sheere ja laike. Ja juhuslik repliik: „Ma ei tea, 
mida ma olen oma elus õigesti teinud, et ma sel-
lise emotsiooni olen ära teeninud.“  See juulikuu 
esimene nädal oli privileeg, mis jääb tõenäoliselt 
paljude inimeste edasist olekut mõjutama. 

Sauevallakad laulu- ja tantsupeo rongkäigus ja TuleTulemist tervitamas.



Seminari mõttevahetuse tulemusel sai uue kuue valla 
visioon ning tekkis juurde mitmeid tegevusi ja investee-
ringuvajadusi. Hea on ka tõdeda, et äsjaalanud uus euro-
rahade jagamise periood võimaldas arengukavasse lisada 
palju selliseid objekte, mille valla enda eelarve rahadega 
ärategemiseks kuluks oluliselt rohkem aega. Olgu selleks 
siis veetorud, kergliiklusteed, mugavad raudteepeatused 
või uued lasteaiakohad. Nüüd on arengukava eelnõu läbi-
nud volikogus esimese lugemise, saanud seal põhimõtte-
lise heakskiidu ning suunatud ettepanekute ja arvamuste 
saamiseks laia avalikkuse ette. Kõik asjalikud mõtted on 
oodatud. Kui pole aega või viitsimist kogu pikka doku-
menti läbi lugeda, siis võib julgelt tulla vallamajja ava-
likule arutelukoosolekule, kus tutvustatakse olulisemaid 
uuendusi, vastatakse küsimustele ning võetakse vastu et-
tepanekud.

Saue vald on viimastel aastatel 
suurendanud oluliselt lasteaia-
kohtade arvu ja tänaseks on kõik 

üle 3-aastased lapsed kindlustatud 
lasteaiakohaga. Ka nooremad lapsed 
on saanud koha munitsipaallasteaias. 
„Tänu kevadel valminud Veskitam-
mi lasteaia laiendusele saame sügisel 
avada seal ühe täiendava sõimeealiste 
rühma,“ ütleb abivallavanem Indrek 
Eensaar. Osad lapsevanemad jäävad 
jätkuvalt kasutama eralasteaia või –
hoiu teenust. Veel pole kõigile pakku-
da sobivat kohta, samas on ka arvesta-
tav hulk lapsevanemaid, kes teadlikult  
eelistavad eralasteaeda või -hoidu, kus 
on väiksemad rühmad, paindlikum 
päevakava ning tihti on need vanema-
tele ka soodsamas asukohas. 

„Seetõttu on ka edaspidi, eelkõige 
sõimealiste laste osas, oluline erasekto-
ri poolt pakutav teenus ja koostöö sel-
les osas vallale strateegiliselt oluline,“ 
ütleb abivallavanem Indrek Eensaar. 
Kuna eralastehoiuasutused on täna 
reeglina kallimad kui munitsipaallas-
teaiad, on vald võtnud põhimõttelise 
suuna toetuste suurendamiseks, ees-
märgiga motiveerida lepingupartne-
reid, kes tagavad, et kohatasu eralaste-
aias ei ületa  20% alampalgast.

Garanteeritud kohatasu 
Esimene sellesuunaline kokkulepe sõl-
miti Matu Lastekeskus OÜ ning Saue 
valla vahel juba maikuu lõpus. Kehti-
ma hakkab leping alates 1. augustist. 
Lapsevanemale tähendab see kindlust, 
et kui tema laps käib Matu Lastekes-
kuses, siis tema poolt makstav kohatasu 
kuus ei ületa 20% alampalga määrast. 
Hetkel on see summa 71 eurot. „Ole-
me tegemas samasisulisi ettepanekuid 
ka teistele erasüsteemi lastehoidudele, 
laiendamaks teenusepakkujate vali-
kut,“ lubab Eensaar lapsevanematele 
soodsamate tingimustega teenusepak-
kujate ringi suurenemist. Praegu käib 
127 Saue valla last kokku ca 45 erine-
vas erahoius. 

Muutuvad toetuste suurused ja 
maksimise alused 
Lisaks sellele rakendab vald alates  
1. septembrist nimetatud kokkuleppe 
sõlminud hoidudele ka suuremat valla-
poolset toetust, neile suureneb toetus 
seniselt 211-lt eurolt 280-le eurole. 

Alati jääb lapsevanemale ka võima-
lus kasutada mõne eralasteaia või -hoiu 

teenuseid, kellel vastavat kokkulepet 
Saue vallaga ei ole. Sellisel juhul võib 
lapsevanema poolt tasutav osa kujune-
da suuremaks kui 20% alampalgast ja 
nende osas jääb kehtima ka praegune 
toetusmäär 211 eurot.

Toetuse saamise eelduseks on mui-
dugi mõlema vanema (või üksivanema) 
sissekirjutus Saue valda. Juhul, kui 
ainult üks lapsevanem omab sissekir-
jutust ning tegemist ei ole üksikvane-
maga, jääb toetuse suurus samaks (128 
eurot), sõltumata sellest, kas eralasteaia 
või –hoiuga on sõlmitud leping koha-
tasu maksimaalse määra osas või mitte.

Puudega lapsele kompenseeritakse 
lastehoiu kulud endiselt täismahus. 

Eralasteaia toetust ei maksta  
1. septembrist aga juhul, kui lapsele on 
eelnevalt pakutud kohta munitsipaal-
lasteaias. „Kui kohta on koduläheda-
ses lasteaias pakutud, aga lapsevanem  
eelistab logistilistel või muudel põhjus-
tel erasüsteemi hoidu, siis tuleb vane-
mal oma valik täismahus kinni maksta. 
See ei kehti nende laste osas, kes 2014. 
aasta 26. juuni seisuga olid 4-aastased 
ja juba käisid eralasteaias. Neid lapsi ei 
pea hakkama oma harjunud keskkon-
nast vägisi mujale viima ja nemad saa-
vad toetust oma lasteaiatee lõpuni ka 
erasüsteemis,“ kinnitab Eensaar.

Kehtima jääb hetkel koduse lapse 
toetus, mida makstakse edasi ka siis, 
kui vanem ei soovi panna oma last ei 
era- ega munitsipaallasteaeda. Toetust 
makstakse alates lapse 1,5-aastaseks 
saamisest. Kui laps ja mõlemad vane-
mad on Saue valla elanikud (või on te-

gemist üksikvanemaga) on toetussum-
ma 128 eurot  ja  64 eurot juhul,  kui 
Saue valla elanik on laps ja üks vane-
matest.
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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 ja töökuulutused tasuta.

Kasvab eralastehoiu toetus. 
Tingimuseks on siduv 
hinnakokkulepe lasteaiaga

HARIDUS

Saue vald on asunud sõlmima kokkuleppeid erasektori laste-
hoidudega, millega garanteeritakse, et lapsevanemate poolt 
tasutav kohatasu ei ole suurem kui 20% palga alammäärast. 
Uute tingimustega nõustuvate koostööpartnerite osas tõstab 
vald ka toetussumma seniselt 211-lt eurolt 280-le, eelduseks on 
muidugi, et mõlemad lapsevanemad on Saue valla elanikud.

• Saue valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta 
aruande kinnitamine

• Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia 
kinnitamine - I lugemine

• Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord 
erahuvikoolides ja -spordiklubides

• Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasu-
tuse toetamise kord

• Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas
• Korteriühistute koolitus- ja rekonstrueerimistoetuse 

maksmise tingimused ja kord 
• Alliku külas asuva Aidla katastriüksuse jagamine ja lä-

hiaadresside ning sihtotstarvete määramine
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Volikogu 26. juunil

Ettepanekud valla 
arengukavasse on 
oodatud
Arengukava uuendamisega on 
vallavalitsus tegelenud juba 
käesoleva aasta algusest. Märtsis 
toimus väike seminar, kus eri huvi-
gruppide esindajatel oli võimalus 
esitada uusi ideid ning värsken-
dada vanu.

ARENGUKAVA AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus teatab Saue valla 
arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu 
avalikustamisest valla veebilehel  
http://sauevald.kovtp.ee ajavahemikul 
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.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

1. Rocca Al Mare Veskimöldre 
lasteaed 490€+ toiduraha

2. MTÜ Nööbila (Väike Päike) 
täishind 360€+ toiduraha

3. Matu Lastekeskus  
345€+ toiduraha

4. Nõmme Lastekaitse Liidu päe-
vahoid 320 (sisaldab toiduraha)

5. Toome Eralasteaed  
460 (sisaldab toiduraha)

VALIK HINDU ERAHOIDUDES- 
JA LASTEAEDADES:

Kuue tegutsemisaasta jooksul 
on enamik meie lapsi olnud Saue 
vallast, sest asume Laagri asulast 
mõne kilomeetri kaugusel. Kuna 
meie koostöö on juba eelnevalt 
Saue vallaga olnud väga hea ja ka 
lapsevanemad on rahul olnud, siis 
otsustasimegi sõlmida veel täien-
dava lepingulisa. See lisab kind-
lustunnet ka lapsevanematele, kui 
meie lastehoid on Saue valla poolt 
nii-öelda heaks kiidetud ja leping 
meie lastehoiuga sõlmitud, muidu-
gi tuleb see vanematele soodsam 
ja hoiab ka nende aega kokku sobi-
va lastehoiu otsimisel.

MATTIAS KÕRGE
MATU LASTEKESKUSEST

Matu Lastekeskuse maja Tammepärja 12, mis asub Laagri keskuses ca 5 kilomeetri 
kaugusel. Läheduses on keskusel teinegi  lastehoiumaja aadressil Muuluka 3a.  
Veebikodu leiab aadressilt www.matulastekeskus.ee.



Tegemist on lasteaia hoovis 
kasvavate puudega, mis paik-
nevad valdavalt laste mängu-

väljakute alal. Talvel ja varakevadel, 
kui puud on raagus, paistab päikest 
ka maapinnale. Ülejäänud aastast 
jääb kogu mängimise ala tiheda le-

hestikust katuse alla, kuhu päike 
praktiliselt ei paista, laste mänguväl-
jakud on vilud, niisked ja sääski täis. 
Kevadel vaatasid spetsialistid iga 
üksiku puu kaupa salu üle ja and-
sid hinnangu, et väheväärtuslikke 
ja perspektiivituid isendeid on suisa 
70-80. Need on kasvuruumi nappu-
ses vaevlevad, oma ilu kaotanud või 
vigastuste, haiguste või kahjustus-
tunnustega elujõuetud puud.

Juuli esimesel nädalal algasidki 

suuremahulised 
langetustööd. 
Eesmärk on jät-
ta mängumoo-
dulite ja puude 
vahele piisav 
ohutsoon ning 
s u u r e n d a d a 
mängimisvõimalusi otsese päikese-
valguse käes. „Kuna lasteaia hoone 
asub suures osas puude langetamise 
mõttes ohutsoonis, tuleb enamik 

puid maha võtta kas eritehnikat ka-
sutades või piltlikult öeldes käsitöö-
na jupikaupa ladvast alustades. See 
teeb tööde teostamise väljakutseid 

pakkuvaks ja ka kulukaks,“ kirjeldab 
valla haldusosakonna juhataja Too-
mas Ütsik.

Ääsmäe külakogu on puude 
mahavõtmise plaanist teavitatud ja 
negatiivne tagasiside kogukonnalt 
külavanem Ahto Oja sõnul puu-
dub. „Oleme info üles pannud nii 
Facebooki seinale kui kodulehele. 
Pigem on info kohalike elanike poolt 
heakskiidetud, ühtegi halvakspanu 
ei ole siiani tulnud,“ kinnitas Oja.
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Korrakaitseseadus ütleb küll 
juriidilises terminoloogias, 
aga lihtsa inimliku käsulaua 

– arvesta teiste inimestega. Ehk siis 
inimene on vaba realiseerima oma 
tahtmisi ja õigusi, kuniks need ei 
sega teist inimest. Kui tahad ko-
duõuel kõrgetel detsibellidel põlv-
konna suurimaid rokihitte kuulata, 
pane klapid pähe. Naabermaja va-
nahärra ei pea sellepärast validoo-
li järele kätt sirutama. Kui seadus 
enam ei keelagi keskpäeval avalikus 
pargis konjakikorki pealt keeramast, 
võib siiski juhtuda, et poole tunni 
ja pudeli pärast võib vaade sellele 
avalikule piknikule olla kaaskondla-
si visuaalselt häiriv. Aga ei pruugi. 
Kuna moraalitaju ja empaatiavõime 
võib isikuti olla väga erinev, siis re-
guleerib korrakaitseseadus osasid 
eluvaldkondi ka konkreetsemalt.

Napsu võtmine avalikus kohas
Nõukaajast pärit nulltolerants ava-
likus kohas joomise osas sai juuli-
kuu alguses otsa. Korrakaitseseadus 
ütleb, et alkoholi ei tohi pruukida 
ühissõidukipeatuses, sõitvas ühis-
sõidukis, koolide, lasteasutuste, 
noortelaagri, tervishoiuasutuste 
ning hoolekandeasutuse ehitises ja 
territooriumil. Kuna omavalitsus 
võib seda loetelu täiendada, lisas 
Saue Vallavolikogu laste mängu-
väljakud, tervise- ja jalutusrajad, 
spordiplatsid ning noortekeskuse 
territooriumid, sealhulgas ka Laagri 
kultuurikeskuse pargi. „See tähen-
dab, et näiteks Laagris Comarketi ja 
kultuurikeskuse vahel asuv haljasa-
la, jõeäärne jalutusrada, skatepargi 
ümbrus on Saue vallas need paigad, 
kus alkoholi joomine on keelatud,“ 
kinnitab vallasekretär Marju Põllu. 
Need on kohad, millega Laagri ale-
vikus kimpus ollakse, just sealt leiab 

tavapäraselt meie kandi pudelikum-
mutajaid.

Mujal on avalikus kohas joomi-
ne seaduse mõistes okei, sest alko-
holi joomise fakt iseenesest ei ole 
enam oluline, vaid see, kuivõrd see 
häirib teisi inimesi. Seega sõltub 
seaduserikkumise piir mitte kogus-
test ja kraadidest, vaid just antud 
piirkonna elanike põhjendatud hin-
nangust. 

Kuidas aga defineerida häiri-
mist? Kohalik konstaabel Marek 
Tammis ütleb, et häirimisjuhtumi 
puhul peab olema konkreetne ini-
mene, keda häiritakse. Lihtsalt te-
lefonikõnega tehtud teatest ei piisa. 
Koha peal protokolli vormistamise 
võimalust uus seadus ette ei näe, 
tunnistajat on vaja. Kui seda ei ole, 

saab politsei vaid manitseda, et sõb-
rad, ärge jooge, aga teha midagi ei 
saa.

„Inimene peaks andma politsei-
le teada häirivast olukorrast, oota-
ma korrakaitsjad ära, tegema nende 
tulles vastava avalduse, mida politsei 
siis menetlema saab hakata,“ ütleb 
Tammis. Politseiametnik peab siis 
keskmise inimese seisukohast suut-
ma hinnata, kas tegemist on häiri-
misega. Menetlus hõlmb muuhul-
gas ka seda, et hinnatakse napsutaja 
ohtlikkust endale ja kaaskondlaste-
le, tema reaktsiooni ja taju, silma-
vaadet ja alkoholi hingeõhus. Olu-
line on hinnata, kas olukord vastab 
selle piirkonna tavapärasele seisun-
dile. „Aga kui joobes inimene ikka 
veereb sõna otseses mõttes üle sõi-
dutee või jõekallakust alla, siis tema 
enda ohutuse huvides saame sellise 
inimese muidugi kainestusmajja 
toimetada, ilma tunnistajateta,“ 
kinnitab Tammis.

Mürakeeld avalikus ja  
mitteavalikus kohas
Avalikus kohas on keelatud tekitada 

kaaskondlast oluliselt häirivat müra 
või valgusefekte. Kui korraldatakse 
avalikku üritust – kontserti, laata 
vms, kus on ette näha tavapärasest 
suuremat lärmi, on võimalik taotle-
da müra ja valgusefektide kasutamist 
avaliku ürituse loa raames. „Sellistel 
puhkudel on reeglina loa andmise 

aluseks avalik huvi, kuna häirimise-
le vastutasuks saab avalikkus mõne 
hüve peo, kontserdi vms näol. Kuid 
enne loa väljastamist siiski kaalu-
takse iga üksikjuhtumi asjaolusid 
arvestades, kas häiringu tekitamine 
on põhjendatud või mitte,“ selgitab 
vallasekretär.

Mitte avalikus kohas, oma ko-
duõues näiteks, on müratekitamisel 
kellaajalised piirangud. Õhtul küm-
nest kuni kuueni hommikul ja puh-
kepäevale eelneval ööl keskööst kuni 
seitsmeni hommikul. Eranditeks on 
ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebrua-
ri, 24. juunit või juhud, kui vallalt 
on vastav luba taotletud. Muul ajal 
peaks iga inimene ise tunnetama, 
kas ta oma tegevusega segab teisi või 
mitte. Kui on ette teada, et hakatak-
se tekitama tõenäoliselt teisi isikuid 

häirivat müra või valgusefekte ööra-
hu perioodil ja häiring on kestev või 
korduv, siis peab endale teadvusta-
ma, et selline tegevus on keelatud. 
Ja et ei tekiks pahandusi politseiga, 
siis tuleb küsida häiringu tekitami-
seks luba.  „Erapidude puhul ei ole 
müra ja valgusefektide keelamine 
alati vajalik või proportsionaalne. 
Näiteks pulmade ja suuremate sün-
nipäevade korral võib vald anda loa 
korraldada ilutulestik või valgus-
etendus ning lubada mängida bän-
dil ka kauem, kui seaduses lubatud 
kellaaeg. Loa andmisel hinnatakse 
konkreetse juhtumi asjaolusid ja 
seda, kui suur häiring see naabritele 
ja avalikkusele on. Ning kaalutakse 
vastavalt sellele, kelle huvid oleksid 
konkreetsel juhtumil rohkem häiri-
tud,“ selgitab Põllu.

Uus korrakaitseseadus juhindub käibetõest – 
ela ise ja lase teistel ka elada

AVALIK KORD

1. juulist kehtima hakanud reeglistik on peamiselt seotud üldi-
se härimiskeeluga. Selles valguses tõlgendatakse nii avalikus 
kohas napsu võtmist kui müratekitamist. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või 
ohtu seadval viisil:
• Teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja 
pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt.
• Teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada.
• Viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist. 
• Pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata. 
• Tarbida alkoholi ühissõidukipeatuses, sõitvas ühissõidukis, koolide, laste-
asutuste, noortelaagri, tervishoiuasutuste ning hoolekandeasutuse ehitises ja 
territooriumil. 
• Saue vallas ei tohi napsutada ka laste mänguväljakutel ning muudes lastele 
vaba aja veetmiseks mõeldud kohades, sealhulgas Laagri kultuurikeskuse 
pargis ning terviseradadel ja spordiväljakutel. 
• Eelmises kahes punktis nimetud kohtades ei tohi alkoholi tarvitada üldse 
tarvitada. Teistes avalikes kohtades ei tohi alkoholi juua teisi häirival viisil.
• Magada või telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast 
kasutamist. Näiteks on selle normi alusel lubamatu avalikul teel või tänaval 
magamine. Seevastu magamist avalikus supelrannas või päikesevõtmist avaliku 
pargi muruplatsil ei ole üldjuhul võimalik lugeda ranna- või pargiala sihipärast 
kasutamist takistavaks.
• Reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat 
asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel (nt tänavakatte või hoo-
nete määrimine, nende pinnale joonistamine ja kirjutamine).
• Tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
• Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhke-
päevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või 
korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Lubatud on müra 
ja valgusefektide tekitamine päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt, kohaliku 
omavalitsuse loa alusel või ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 
24. juunit.
• Avalikuks kohaks olevas hoones või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine 
teist isikut oluliselt häirival viisil. 
• Avalikke üritusi (lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus vms) võib 
korraldada omavalitsuse nõusolekul järgides selleks kehtestatud nõudeid.
• Avaliku koosoleku (miitingud ja meeleavaldused) korraldamisest tuleb eelne-
valt teavitada politseid.
Allikas: Korrakaitseseadus ja Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas

AVALIKUS KOHAS KÄITUMISE NÕUDED:

Avalik koht on määratlemata 
isikute ringile kasutamiseks antud 
või määratlemata isikute ringi ka-
sutuses olev maa-ala, ehitis, ruum 
või selle osa, samuti ühissõiduk.
Avalik kord on ühiskonna seisund, 
milles on tagatud õigusnormide 
järgimine ning õigushüvede ja 
isikute subjektiivsete õiguste 
kaitstus.
Avalik üritus on avalikus kohas 
toimuv ja avalikkusele avatud 
lõbustusüritus, võistlus, etendus, 
kaubandusüritus või muu sellesar-
nane inimeste koos olemine, mis ei 
ole koosolek.

HEA TEADA:

Enamike mahavõetavate puude kuivanud oksad ja tüveosad on ohtlikud, nende all ei ole lastel turvaline 
mängida. Vastavalt dendroloogide hinnangule võetakse maha 2/3 olemasolevast puistikust.

Ääsmäe lasteaia hoovilt võetakse maha 80 puud
KESKKOND

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagris Comarketi ja kultuurikeskuse vahel asuv haljasala, jõeäärne jalutusra-
da (pildil), skatepargi ümbrus on Saue vallas need paigad, kus alkoholi joomine 
on keelatud.
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korral-
dusega nr 489 Laagri alevikus Paju-
de pst 5 (72701:005:2670) kinnistu ja 
lähiala detailplaneering, eesmärgiga 
määrata ehitusõigus ja hoonestustin-
gimused kinnistul paiknevale 2 korru-
selise korterelamu laiendamiseks (pea-
leehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks. 
Pajude pst 5 kinnistul asub 17 korteri-
ga, 1971. aastal rajatud 2 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, 
ehitisaluse pinnaga kokku 460 m², kõr-
gusega maapinnast 8,1 m.  Detailpla-
neeringuga kavandatakse olemasole-
vale korterelamule kuni ühe täiskorruse 
pealeehitamist ning korterelamu re-
konstrueerimist. Korterelamu laienda-
mist (pealeehitamist) planeeritakse kuni 
5 uue korteri tarbeks. Hoone katusehar-
ja kõrguseks maapinnast võib planeeri-

da kuni 12,0 m, katusekaldega 0-15°. 
Maksimaalne täiskorruste arv on ette 
nähtud kuni 3 korrust. Uute planeerita-
vate korterite tarbeks tuleb kinnistule 
ette näha vähemalt 5 uut  parkimiskoh-
ta. Lisaks on detailplaneeringu ees-
märgiks üldiste maakasutustingimuste 
määramine ja heakorrastuse, haljastu-
se, parkimise ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendamine. 
Parkimiskohad tuleb rajada sellisel 
kujul, et oleks võimalik säilitada maksi-
maalselt olemasolev kõrghaljastus. Pla-
neeritav maa-ala asub Laagri keskuses 
ning põhja -ja idapoolt piirneb kinnis-
tu Tallinna linna halduspiiriga (Nõmme 
linnaosa). Planeeringuala kontaktvöön-
disse jäävad 2-3 korruselised korterela-
mud. Planeeritava kinnistu piire ega 
sihtotstarvet ei muudeta. Saue valla 

üldplaneeringu kohaselt asub detail-
planeeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud korterelamumaa. 

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldu-
sega nr 488 algatati Alliku külas Katre 
tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistute ja lähiala 
detailplaneering, eesmärgiga muuta 
kehtiva detailplaneeringuga ette näh-
tud ehitustingimusi, st suurendada 
elamukruntidel olemasolevat hoones-
tusala, hoonete ehitusalust pinda ja 
hoonete arvu krundil ning täpsustada 
piirdeaedade asukohad kruntide piiril. 
Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu 
poolt 27. jaanuari 2005. aasta otsusega 
nr 001 kehtestatud Alliku küla Klaokse 
11 kinnistu detailplaneeringu koossei-

sus, millega moodustati 18 üksikelamu 
krunti ning määrati ehitusõigus ük-
sikelamute ja kahe korteriga elamute 
ning abihoonete rajamiseks. Kruntide 
täisehitusprotsendiks määrati 15-20%. 
Kehtiva detailplaneeringuga määrati 
Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoo-
ne rajamiseks ning täisehitusprotsen-
diks määrati 15%. Detailplaneeringuga 
kavandatakse teha järgmised muudatu-
sed: Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kruntidel 
suurendatakse hoonete ehitusalust pin-
da (kruntide täisehitusprotsendiks mää-
ratakse kuni 25%) ja abihoonete arvu 
krundil – kehtiva detailplaneeringuga 
lubatud üks abihoone, planeeritakse 
kuni kaks abihoonet. Piireaiad planee-
ritakse kruntide piirile (kehtivas detail-
planeeringus kitsendus, kus avaliku 

kasutusega haljasala on osaliselt mää-
ratud elamukruntide koosseisu ning 
piirdeaiad on lubatud rajada kruntide 
piirist 5,0 m kaugusele). Hoonestuse 
minimaalseks kauguseks kruntide pii-
rist määratakse alates 4,0 m, vastavalt 
tuleohutusnõuetele. Kruntide piire ega 
maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. 
Ülejäänud kinnistute osas jääb Klaokse 
11 kinnistu detailplaneering kehtima 
ning detailplaneering on osaliselt ellu 
viidud, st on välja ehitatud välisvõr-
gud ning juurdepääsutee. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detail-
planeeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) 
ning planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ri-
daelamumaa.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK:

Saue Vallavalitsus võttis 10.06.2014 kor-
raldusega nr 468 vastu ja suunas ava-
likustamisele Alliku küla Tammelehe 
tee 18 (katastritunnus 72701:001:0452, 
suurusega 3 227 m², sihtotstarve elamu-
maa 100%) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu. Kinnistu asub Saue Vallavoli-
kogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega nr 
031 kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 
ja Tamme-3 kinnistute detailplaneerin-

gu alal (Metsavahi elamurajoon), mille-
ga määrati kinnistule ehitusõigus ühe 
kuni 2-korruselise 6 boksiga ridaelamu 
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 
600 m², s.t krundi täisehitusprotsen-
diks määrati (19%). Uue detailplanee-
ringuga kavandatakse kinnistule rajada 
kaks 2-korruselist 4 boksiga ridaelamut 
(kokku 8 boksi), ehitusaluse pinnaga 
kokku kuni 820 m², kõrgusega maapin-

nast kuni 8,0 m, täisehitusprotsendiga 
(25%). Krundi piire ega maakasutuse 
sihtotstarvet ei muudeta. Lahenda-
tud on krundi tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, parkimine, mää-
ratud haljastuse ja heakorrastuse nõu-
ded. Detailplaneeringuga hõlmatud 
ala kontaktvööndis on enamus krunte 
hoonestatud peamiselt kuni 2-korru-
seliste üksik- ja kaksikelamutega ning 

ridaelamutega ning kinnistule on välja 
ehitatud kõik välisvõrgud. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detail-
planeeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud pere- ja ridaelamumaa.

Detailplaneeringu avalikustamine toi-
mub 18.07.2014 kuni 1.08.2014 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 kinnistu detailpla-
neeringu materjaliga. Avaliku väljapa-
neku kestel on võimalik tutvuda detail-
planeeringute jooniste ja seletuskirjaga 
elektrooniliselt valla veebilehel.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2014 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korral-
dusega nr 487 kehtestati Vanamõi-
sa külas Tamme 2 (katastritunnus 
72701:002:0274, sihtotstarve maatulun-
dusmaa 100%, suurusega 1,0 ha) kinnis-
tu ja lähiala detailplaneering, eesmärgi-
ga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
osaline muutmine elamu- ja transpor-
dimaaks ning ehitusõiguse määramine 

ühe üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks. Detailplaneeringuga kavandatakse 
Tamme 2 kinnistu jagamist neljaks kin-
nistuks, millest üks kinnistu (suurusega  
2400 m²) moodustatakse ühe üksikela-
mu ja abihoonete rajamiseks. Teine kin-
nistu hakkab koosnema kahest katastri-
üksust (suurustega 2 370 m² ja 3 290 m²), 
mis jäävad jätkuvalt maatulundusmaa 

sihtotstarbega ja kuhu käesoleva de-
tailplaneeringuga ehitusõigust ei mää-
rata. Üks transpordimaa sihtotstarbega 
kinnistu moodustatakse juurdepääsu 
tagamiseks planeeritavale elamumaa 
kinnistule, mille väljaehitamise kohustus 
jääb huvitatud isikule, enne planeerita-
vatele hoonetele ehitusloa väljastamist. 
Teine transpordimaa krunt moodusta-

takse Rõika tänaval olemasolevale täna-
valõigule, mis on avalikus kasutuses ning 
krunt antakse üle tasuta vallale enne pla-
neeritavatele hoonetele ehitusloa väljas-
tamist, kuid mitte hiljem, kui kuue (6) kuu 
jooksul peale detailplaneeringu kehtes-
tamist. Juurdepääs planeeringualale on 
tagatud 11185 Hüüru-Alliku-Saue kõrval-
maanteelt mööda Rõika tänavat.

Detailplaneeringute korraldustega ning 
otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel. Lähemat informatsiooni 
saab planeeringute spetsialistilt 
Maili Metsaotsalt 654 1157 
maili.metsaots@sauevald.ee

Laagri Perearstikeskuse juha-
taja Triinu-Mari Otsa sõnul 
toimetavad kolm kohalikku 

tohtrit optimaalse koormuse piiril, 
kuid väike varu siiski on. Nii näi-
teks võetakse patsientide nimistusse 
kindlasti vastu kõige tillemad uued 
tulijad ehk vastsündinud beebid koos 
vanematega. „Samuti püüame oma 
keskuse alla võtta lähimas naabruses 
elavad sauevallakad, eriti just lastega 
pered,“ kinnitab dr Ots.

Kokku on Laagri Perearstikesku-
se nimistus ca 5 200 patsienti. Dok-
tor Kullamaa nimistu on tõesti ainu-
ke, kuhu lisa enam ei mahu. Nimelt 
on seadusega lubatud patsientide 
piir ühe arsti kohta 1400-2000 ja dr 
Kullamaal on ülemine piir juba käes. 
Triinu-Mari Otsa hoole all on pisut 
üle 1 800 sauevallaka ja kolmandal 
tohtril, Luukasel, ligi 1 400. „Me ei 
ole küll huvitatud kõikide nimistu-
te maksimumpiirini viimisest, meie 

huvi on arstiabi kvaliteet ja kättesaa-
davus, kuid võtame siiski regulaarselt 
patsiente juurde ka,“ ütleb dr Ots. 

Lisaks kolmele põhikohaga 
tohtrile teevad praegu Laagris oma 
perearsti praktikat veel kaks residen-
ti, arstieriala lõpetanud 
meedikut, kes spetsialisee-
ruvad peremeditsiinile ja 
võtavad reaalselt inimesi 
vastu. Ka töötab keskuses 
kuus pereõde. 

Pereõde ei ole arsti 
sekretär
Triinu-Mari Ots usub, et 
juba praegu suudab Laag-
ri perearstikeskus pak-
kuda kvaliteetset teenust 
ja selle tase ei sõltu tema 
hinnangul ainult arstide 
kuldsetest kätest, vaid töökorraldu-
sest tervikuna. „Ükskõik kui hea 
on arst inimese või meedikuna, üksi 
süsteemis töötades ei saa ta kvaliteet-
set arstiabi pakkuda. Selleks on vaja 
korralikku meeskonda, pädevaid pe-
reõdesid ja ladusat töökorraldust,“ 
nendib dr Ots. 

Ta kiidab keskuse pereõdesid, 
keda kiputakse alahindama. „Tih-
ti kuuleb inimeste seas kurtmisi, et 
arsti juurde ei pääse, et vastuvõtule 
pöördudes tegeleb patsiendiga pere-
õde. Kui vanasti suhtuti polikliinikus 

õdedesse nagu arsti sekretäri, siis tä-
napäeval on kõrgharidusega pereõde 
spetsialist, kes on absoluutselt pädev 
kuulama kopse ja vaatama kõrvu 
ning võtma analüüse,“ selgitab dr 
Ots. 

Laagri arstikeskuses on üks pe-
reõde puhtalt telefonikonsultatsioo-

nide peal, teine tegeleb erakorraliste 
juhtumitega. Seda võimalust, et lä-
bivaatusele ei saa ja nädala pärast on 
patsiendi köhast saanud kopsupõle-
tik, Otsa sõnul ei ole. Võib juhtuda, 
et kohe kahe tunni pärast ei saa just 

oma arsti jutule, aga abita 
ei jää küll keegi. 

Moodne tulevikukeskus
Doktor Otsal on suured 
lootused pandud ka pla-
neeritavale uuele tervise-
keskusele, mis kavade ko-
haselt peaks valmima 2-3 
aasta jooksul eurorahade 
finantseerimisel. Tõenäo-
liselt hakkab rajatav keskus 
paiknema Laagri Kooli 
kõrval asuval platsil, kuhu 
hetketeadmiste kohaselt 

planeeritakse lisaks uuele koolimajale 
ja spordihoonele ka uut tervisemekat. 

Ruumipuuduse tõttu ei saa pe-
rearstikeskus praegu neljandat toht-
rit lisaks võtta. Uues majas oleks see 
võimalik, lisaks tahaks dr Ots aren-
dada seal koduõenduse temaatikat 
ning pakkuda ka naistearsti teenust. 

„Näiteks PAP-testide võtmiseks ei 
peaks naine üldse pöörduma eriars-
ti, günekoloogi poole, kuhu reeglina 
on tõesti pikad järjekorrad. See on 
lihtne protseduur, millega saaks hak-
kama iga perearst,“ kirjeldab dr Ots 
tuleviku perearsti teenuseid.

Ka koduõendus on teema, mis 
vajaks vallas korraliku süsteemi loo-
mist. Koduses õendusabis osutatakse 
kõiki õendus- ja hooldusteenuseid, 
mis ei vaja eriseadmete olemasolu või 
ei nõua patsiendi viibimist statsio-
naarses hooldusraviosakonnas. „Tih-
ti tuleb ette kojukutseid, kus enamus 
juhtudel on tegemist sotsiaalsete näi-
dustustega ja õendustasemel lahen-
datavate probleemidega – sidumine, 
konsultatsioon, süstimine. Arstil po-
legi seal reeglina midagi teha, kodu-
õed saaksid suurepäraselt hakkama,“ 
ütleb Ots. 

Enne veel, kui uued visioonid täi-
tuvad ja kõik sauevallakad 100-prot-
sendiliselt kohapeal meditsiiniteenust 
saama hakkavad, tasub siiski uurida 
ka hetkevõimalusi. Olemasolevas ter-
visekeskuses on veel pisut ressurssi, et 
uusi patsiente nimistusse võtta.

Doktor Ots: „Me ei ole huvitatud nimistute maksimum-
piirini viimisest, kuid võtame siiski patsiente juurde ka.“

TERVISHOID

Vallalegend sellest, et kohaliku perearstikeskuse nimistud on patsientidest pungil ja uued soovijad pea-
vad omale pealinnast tohtri vaatama, ei vasta päris tõele.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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LAAGRI KOOLI 9. KLASSIDE LÕPETAJAD

9.T KLASS
Esirida vasakult: Grete-Liis Kasvandik, Maarja Männik, Gertrud Kuusmaa, Johanna Maria 
Kaleininkas, Nora Soo, Merilin Sirel, Annikki Remmelgas, Grete-Liis Eesaru. Keskmine rida 
vasakult: Clelia Herm, Anette Paalman, Helina Meier, Jaana Randla (klassijuhataja), Marietta 
Bauman, Helen Vainola, Hetti Ellen Puhm, Annika Teska, Laura Tõnismaa, Piia Kristina Ross
Tagumine rida vasakult: Silvia Ulrike Sihver, Maarja-Helen Tamm, Kristin-Kelly Kuning, Liis-
Maria Ennuste.
9.S KLASS
Esirida vasakult: Henri Bibikov, Arti Ottel, Kerttu Karing, Marion Tammet, Siret Sillar, Urve 
Soomets (klassijuhataja), Laura Jõgi, Anna-Lisa Aavik, Agnes Unt, Keiri Tiigiste, Evert Priisaar
Tagumine rida vasakult: Valter Õunapuu, Karl Kevin Surva, Uku Luhari, Markus Krist, Jürgen 
Koll, Karl Jaagup Vahtre, Olari Soomets, Matthias Egon Tudelep, Toni Kutsar, Martin Maipuu, 
Mark Rõõmussaar
9.P KLASS
Esirida vasakult: Sander Parnabas, Allan Pink, Kevin Koppel, Rait Kaimer, Mario Paalman, 
Kaarel-Martin Maarand, Simon Suvemaa, Alexander Tilts
Tagumine rida vasakult: Toomas Artma (klassijuhataja), Karl Vihul, Sten-Jan Jersman, Oliver 
Kaljula, Karl Roomet Michael Vinkel, Mart Hendrik Kalev Diener, Henrik Mikael Toiviainen, 
Karl Aleksander Mitt, Johannes Tilts, Rene Kriisa

See aeg tundub nii pikk, kuid sa-
mas ääretult lühike. Üks teekond 
on lõpule jõudmas, kuid me arva-

me, et igaüks meist sooviks veel kasvõi 
ühe aasta oma klassi seltsis veeta. Güm-
naasiumis vaatame aeg-ajalt kindlasti 
uhkusega oma koolisõrmuseid. Juba 
praegu tuleb kõiki neid ühiseid hetki 
meenutades muhe naeratus suule. Tu-
levad mõttesse kasvõi igapäevased intsi-

dendid sööklas, kui kokad lapsi kulpide-
ga hirmutasid.

Me jääme igatsema ka talvelaagreid, 
mille parim osa polegi suusatamine, 
vaid pättuste tegemine ning hiljem õpe-
tajate eest pimedates koridorides põge-
nemine. See traditsioon on ainulaadne.

Nii samuti on ainulaadne meie imeli-
ne koolipere. Kas teie teate mõnda teist 
kooli, kus sekretär Playbackil punase 

parukaga rokkarit jäljendab, eesti keele 
õpetaja nõia kostüümis tunnistusi ja-
gab või direktor lastega pinksi mängib? 
Ühtsust ja kindlustunnet ei saa teeselda. 
Need üksi loovad vastastikuse usaldu-
se – selle jõu, mis annab meile julgust 
ja söakust.

Meie lend tahakski teid kõiki tänada 
nende suurepäraste aastate eest. Me ole-
me Laagri Koolis koolis õppinud alates 

esimesest päevast, kui see avati ja siin 
polnud mitte ühtegi kriimu ega nätsu 
laua all. Me oleme kaasa aidanud uute 
traditsioonide kujunemisele, ning loo-
dame, et meiegi jälg siin koolis on sügav 
ja kustumatu. 

Aitäh teile!

Nora Soo ja Liis-Maria Ennuste Laagri 
Kooli 9.t klassist

Uskumatu, et oleme Laagri Koolis veetnud üheksa aastat oma elust

ÄÄSMÄE KOOLI 9. KLASS

Esireas vasakult:  Susanna Muidre, Simone Sui, Laura Männaste, Liis 
Seppi, Margarita Oja. Keskmine rida vasakult:  Tiit Träss, Karl Riis, 
Rasmus Laurik, klassijuhataja Piret Tillo. Tagumine rida vasakult:  
Margo Horn, Tomi Kristofer Kivisik, Tarvo Roosimäe, Alvin Artur Lehestik.

Hommikul me saame puhta pluusi selga, puhtad sokid 
jalga, taskuräti tasku, kõhusoppi süüa. Ja juba me rutta-
megi vahest unisena, vahest tigedana, vahest rõõmsana 

uksest välja kooli poole. Sealt me saame emakeele, vene keele, ing-
lise keele, füüsika, matemaatika. Ja juba astumegi vahest unisena, 
vahest tigedana, vahest rõõmsana uksest välja õue poole. Sealt me 
saame head sõbrad, halvad sõbrad, palju kurjust, palju headust, 
vihma ja päikesepaistet ja jõuamegi ringiga koju.

Praegu veel me oleme saajad ja teie andjad. Ja siis äkki oleme 
me suured. Alles siis me õpime aitäh ütlema oma õpetajatele ja 
vanematele. Alles siis, kui me ise saame aru, kui hea oli olla saaja.

Praegu veel me oleme 
saajad ja teie andjad. Ja 
siis äkki oleme me suured

9.T 9.S

9.P
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Noppeid naabritelt

Pangem kirja mälestused 
EPT-aegsest elust Sauel
Tänavu 1. jaanuaril möödus 50 aastat päe-
vast, mil Sauel loodi Eesti Põllumajandus-
tehnika Harju Rajoonikoondis ehk Harju 
EPT, mis kujundas ja korraldas Saue elu 
pea 30 aastat. EPT ajastu on linnapildis 
siiani käegakatsutav ning seal töötanud 
inimesedki on jäänud paikselt siia elama. 
Saue Kodu-uurimise Seltsing kutsub üles 
kirjutama mälestusi EPT-aegsest elust 
Sauel.  Millal asusite EPT-sse tööle? Milli-
ses allasutuses töötasite? Missugused olid 
teie tööülesanded? Kes kujundas Saue 
elu? Millega tegeleti EPT-s vabal ajal? 
Harju EPT ja sport. EPT-aegne lapsepõlv 
Sauel. Kuidas te Sauele elama sattusite? 
Millisena mäletate oma esmakohtumist 
Sauega? Milline nägi välja Saue aastal …?

Mälestused ja fotod (pärast skanee-
rimist tagastatakse) palume saata Evelin 
Povel Puusepale e-posti aadressil eve-
linpovel@gmail.com või tuua Saue Linna 
Raamatukokku Marika Salule hiljemalt 
5. detsembriks 2014. Täiendav teave 
eelnimetatud e-aadressil või telefonil 
56675252.

Saue Sõna 20. juuni

Keilas on tulemas 
aiakohvikute päev
Kodanikualgatuse korras käivitus idee 
korraldada 23. augustil Keila aiakohvikute 
päev. Uuest ettevõtmisest oli rõõmuga 
nõus rääkima selle algataja Marju Raadik-
Kantsik.

Kuidas sündis mõte?
Viskasin küsimuse õhku (loe: Facebooki) 
ning see leidis kohe palju positiivset ta-
gasisidet ja kaasamõtlejaid, siis tuligi see 
kohe ära teha. Arutelu käigus leidsime 
sobivaima nime – Keila hoovilood 2014. 
See annab hoovidele vabamad käed ja ei 
tahaks piirduda ainult eramajadega. Tore, 
kui ka korrusmajade hoovid oleks kaasa-
tud. Mõte sai alguse aiakohvikute ideest, 
mida on väga edukalt juba erinevais Eesti 
paigus praktiseeritud. Veel tähtsamad on 
inimesed ise ja mis lugu neil jutustada on. 
Kui lugude juurde saab veel kooki ja koh-
vi, siis on see lisapluss, aga kindlasti mitte 
eesmärk omaette. Registreeruda palume 
e-posti aadressil: hoovilood@gmail.com. 
Kirjutada võib vabas vormis: hoovi koond-
nimetus ja aadress; mis teeb sinu hoovi eri-
liselt huvitavaks, hurmavaks ja ahvatlevaks; 
kui palju inimesi on sinu hoovi toimeta-
mistesse kaasatud; mis kellast mis kellani 
on hoov külalistele avatud; kui on ka mõni 
teema, siis selle tutvustus.

Keila Leht 10. juuni 

Omavalitsusele on antud 
selged nõuded koha-aad-
resside nimekuju kohta, 

eesmärgiks on ühtlustada and-
med erinevates andmebaasides: nii 
ehitusregistris, maakatastris kui 
elanikeregistris. Üks suurimaid 
probleemvaldkondi on kinnistu-
te sarnased nimekujud, mida on 
täiendatud numbritega. 

Samanimelised tuleb muuta 
Näiteks juhtum, kus inimene on 
rahvastikuregistrile teada andnud, 
et ta elab aadressil Mäe, kuid kin-
nistusraamatu andmetel on tema 
aadressiks Mäe 2. „Sellisel juhul 
on meil kaks probleemi  – esiteks 
peab sama objekti aadress kokku 
langema kõikides riiklikes regist-
rites ning teiseks ei luba kohani-
meseadus selliseid aadresse, kus 
nimele järgneb vahetult number. 
„Kui selles külas rohkem Mäe-
nimelisi maaüksusi ei ole, siis pii-
sabki sellest, et jätame maaüksuse 
nime lõpust numbri ära,“ kirjel-
dab maakorraldusspetsialist Aime 
Renser nimemuudatust vajavat 
juhtumit.

Alliku külas on näiteks aad-
ressid Allika 1, Allika 2, samas 
külas on olemas ka Allika tee. 
Kõnekeeles jäetakse sageli aadres-
si nimetades sõna tee või tänav 
mainimata  – Allika tee 2 asemel 
öeldakse lühemalt Allika 2. Kiiret 
reageerimist vajavas situatsioonis 
võib see segadust ja asjatut ajakulu 
põhjustada.

Samal põhjusel on valla maa-
ametnikud teinud näiteks Aila 

külas asuva Sepa 1 kinnistu oma-
nikule ettepaneku muuta kinnistu 
nime, sest kohe kõrval asub ka 
Sepa tee ning Sepa tee 1 ja Sepa 
kinnistud. „Kuna Sepa nimi on 
vana talunimi ja omanik selle 
nime muuta ei soovi, oleme alus-
tanud protsessi, et muuta hoopis 
Sepa tee nime. Uue tee nime ka-
suks on ka see asjaolu, et kõrval-
külas Jõgisool on samuti olemas 
Sepa tee,“ toob Renser näiteid se-
gadustest sarnaste nimedega.

Omaniku sõnaõigus
Maaosakond ei toimeta siiski oma-
tahtsi, vaid tahab iga nimemuutu-
se osas omanikega eelnevalt aru 
pidada. Praktikas tähendab see 
suurt kirjavahetust maaomanike-
ga. Iga muudetava nime kohta saa-
detakse kinnistuomanikule kiri, 
millele 15  päeva jooksul vastust 
oodatakse. „Kuna rahvastikure-
gistris on õnneks vahel nii e-posti 
aadresse kui telefone, siis püüame 
kokkuleppe saavutada eelkõige 
telefonitsi, seejärel e-postiga. Kui 
meil neid kumbagi ei ole, siis saa-
dame eelnõu postiga,“ selgitab 

Renser teavitamisprotsessi. 
Kui 15 päeva jooksul ei ole 

uuest nimest teavitava kirja peale 
reageeritud, loetakse seda omani-
ku nõusolekuks ning nimi muu-
detakse. Nii kohanimede kui ka 
aadresside muutmise eelnõudega 
on võimalik tutvuda vähemalt 
kolme nädala jooksul enne kor-
ralduse vastuvõtmist ka valla ko-
dulehel.

Et kinnistule uus kohane nimi 
leida, tehakse maaosakonnas eel-
tööd ajalooliste kaartide ja erine-
vate andmekogudega. Näiteks ka-
sutatakse paralleelselt 1930-1940. 
aasta katastrikaardiga 1938. aasta 
maksualuste maade nimekirja. 
„Nii mõnigi kord on lõpplahen-
dusena saadud uus nimi, mis tege-
likult taastab hoopis ajaloolise ta-
lukoha nime,“ rõõmustab Renser. 

Eesliited appi
On ka juhtumeid, kus omanik uue 
nimega rahul ei ole, olles veendu-
nud, et nime peab vahetama mõni 
teine kinnistu peremees, mitte 
tema. „Oleme saanud siin küll 
telefonikõnesid, et mis te ometi 

korraldate, minu vana isa on selle 
nimemuutmise teate peale infarkti 
äärele viidud," tõdeb Renser. Sel-
listel juhtudel püüavad maa-amet-
nikud ikka kõigi osapooltega kõ-
neleda ja lahenduse leida. Näiteks 
on abiks, kui olemasolevale nime-
le mõni eesliide panna: uus, vana, 
ees, taga jne.

„Kui inimene teab, et tema 
kinnistul on sama nimi mõne tei-
sega, siis soovitame ikka valla maa-
osakonnaga ise ühendust võtta, 
nii saame juba algfaasis uue nime 
omanikuga kooskõlastada ja on 
pärast paberimajandust vähem," 
annavad maa-ametnikud nõu.

Teretulnud on loomulikult 
vallaelanikepoolsed küsimused ja 
ka ettepanekud, kui kusagil on 
eksitavalt sarnaseid aadresse või 
muul põhjusel tekkinud segadusi 
kinnistunimedega.

Maaregistripidaja 
Ene Lepist 
ene.lepist@sauevald.ee, 
tel 6541149, 53006491 

Maakorraldusspetsialist 
Aime Renser 
aime.renser@sauevald.ee, 
tel 6541134, 53006491

Tuhatkond Saue valla aadressi 
vajab kohendamist

MAAD JA KINNISTUD

Vallamaja maaosakonnas on päevakorral aadressiand-
mete ühtlustamine erinevates registrites ning kinnistutele 
õige nimekuju andmine. Kokku on Saue vallas üle tuhan-
de kohendamist vajava aadressi, suurem osa neist on 
hoonestamata maaüksuste nimed.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Vallavalitsuse ametnikud hoo-
litsevad selle eest, et muude-
tud andmed jõuavad maare-
gistrisse, kinnistusraamatusse, 
rahvastikuregistrisse, jäät-
mekäitlusettevõttesse, ehi-
tisregistrisse ja postiteenuse 
pakkujale. Päästeamet ning 
Politsei- ja Piirivalveamet kasu-
tavad ametlikke aadressiand-
meid ADSi infosüsteemist. 

Kuna paljud eraettevõtted ei 
kasuta täna veel registrijärg-
seid aadressiandmeid, tuleb 
eralepingute puhul siiski ise 
teenusepakkujatele (elektrile-
vi, pangad jt) endale kuuluva 
kinnistu aadressi muudatusest 
teada anda. Oluline on seejuu-
res teada, et selliste andmete 
muutmise eest ei tohi tasu kü-
sida, see on tasuta. 

HEA TEADA:

Saue vallas tutvustas valla-
vanem külalistele Ääsmäe 
biopuhasti renoveerimisko-

gemust, Pääsküla jõe korrastamis-
projekti ning Laagri kooli. Pääskü-
la jõeprojektiga tutvumisvõimalust 
peeti eriti kasulikuks, kuna Koso-
vos on jõgede reostamisega suuri 

probleeme. Nimelt kiputakse seal 
olmejäätmeid jõgedesse viskama 
ning ka keskkonnanõuetekoha-
seid reoveepuhastussüsteeme ei 
ole veel rakendada jõutud. Juu-
nikuine konsultatsioonivisiit Ko-
sovosse, kus Saue vallast osalesid 
vallavanem Andres Laisk ja aren-
dusnõunik Kadri Tillemann, oligi 
keskendunud paindlike lahenduste 
otsimisele reovee puhastamiseks. 

Valdkonnaeksperdina oli Ko-
sovos kaasas Indrek Salis Schöttli 

Keskkonnatehnika AS-ist. Koso-
vos külastati kuut väga eripalgelist 
omavalitsust riigi eri piirkondades. 
Külastuste eesmärk oli leida sobiv 
paik, kuhu Eesti Välisministeeriu-
mi Arengukoostöö programmi 
rahastuse toel projekteerida biopu-
hasti, mis ühe väiksemat sorti asula 
reovee puhastamisega hakkama 
saaks. Selle lähenemise eesmärk on 
edendada kohalikke ja paindlikke 
lahendusi, sest haja-asustuse puhul 
ei pruugi suurte ja kesksete puhas-

tite rajamine olla mõistlik ega ka 
jõukohane.

Kohapeal tõdeti, et huvi bi-
opuhastite vastu oli suur ning 
usutavasti saab projekti lõpuks 
projekteerida puhasti, mis tõenäo-
liselt lähiaastatel ka valmis ehita-
takse. Külastuse käigus selgus, et 
edaspidist koostööd võiks Kosovo 
kolleegidega kaaluda ka muudes 
valdkondes, kõne all oli näiteks 
maaturism ning avaliku ruumi 
arendamine.

Keskkonnakoostöö Kosovoga edeneb jõudsalt
KOOSTÖÖ

Sel kevadsuvel sai hoo sisse projekt, kus Saue vald projektipartnerina Koso-
vo kolleegidele oma keskkonnakogemusi jagab. Mais võõrustasti Eestis pea 
paarikümmet Kosovo omavalitsustegelast, viisiidi käigus tuldi ka Saue valda. 

KADRI 
TILLEMANN
arendusnõunik

Aila külas on mitmes erinevas versioonis Sepa nimelisi kinnistuid.  
Kiiret reageerimist vajavas situatsioonis võib see segadust ja asjatut ajakulu 
põhjustada.

Kosovos on jõgede reostamisega suuri 
probleeme, nimelt kiputakse seal olmejäät-
meid jõgedesse viskama.
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Osade inimeste jaoks on puh-
kus ainus aeg aastas, millal 
ka süvenemist nõudev raa-

mat lõpuks kätte võtta. „Puudutuste 
ajal“ on kohane olla rahvuskeskne ja 
suvelugemiste soovitustes piirduda 
eesti autorite viimaste aastate  teos-
tega. 

Kindlasti puudutab kedagi Võ-
rumaa ja Setumaa müstilisest vai-
must inspireeritud Lauri Sommeri 
„Räestu raamat“, kus on kenaks 
kolmnurgaks põimitud tema enda 
ja kahe kohaliku kirjamehe ja au-
tori väitel ka hingesugulase Artur 
Adsoni ja Juhan Jaigi elukäik. Kes 
ei pelga murdekeelt, võiks lugeda 
ka sama autori varasemat raamatut 
„Kolm yksiklast“ (keel on tegeli-
kult täiesti arusaadav, orgaaniliselt 
sisuga seotud ja seda nauditavam). 
„Räestu raamatuga“ ühte ritta so-
bib ka Andrus Kasemaa „Leskede 
kadunud maailm“.

Üks välisautor siiski. Lugejate 
seas on suurt poolehoidu võitnud 
saksa autori Lutz Dettmanni  sõja- 
ja armastusromaan „Anu“, mille 
tegevustik areneb Eestimaal. Kuigi 

tegelaskujudel puudub igasugune 
dokumentaalne seos, mahub sinna 
1938-1945 ajajärk kõigi ajalooliste ja 
iseloomulike detailidega. Sajandeid 
varasemat aega käsitleb teine ilusa 
naisenimega romaan „Ane“. Esta 
Aksli „Ane“ on kirjastuse Tänapäev 
2013. aasta romaanivõistluse võidu-
töö ja selle raamatu peategelane on 
ajalooline isik.

Suvel eelistavad paljud lugeda põ-
nevaid ja löövaid lühivorme, et luge-
mist paremini ühitada teiste suviste 
köitvate tegevustega. Siis võib kätte 
võtta Rein Raua raamatu „Vanem. 
Paksem. Tigedam“ või maajuttude 
kogumiku „Mullast oled sa võe-
tud“. Rein Raua sulest on natuke 
varem ilmunud „Hotell Amalfi“, 
lahe lugemine reinraualikult mit-
teootuspärase lõpuga. 

Loone Ots on koostanud nii si-
sult kui vormilt kassilikult stiilse 
valikkogu „Kalli kassi klassika“, 
mida võib julgelt soovitada ka koe-
rainimestele.

Kahe noore inimese kirjavahetus 
on kaante vahele saanud raamatus 
„Must & valge luik“ – hingekosu-
tav lugu elust, ilust, valust ja maail-
maparandamisest.

Midagi huumori austajatele: Onu 
Bella kohati liigagi ülemeelik „Mõ-
ned hallid varjundid“. 

Naljakad  juhtumised N. Liidu 
lennuväest on kokku võtnud kaks 
punakaanelist köidet „Militaris-
ti päevikud. Toimik nr 1-2“, mis 
pakuvad äratundmisrõõmu tolle 
absurdimaigulise perioodi üleela-
nutele.

Kellele ei meeldi kultusfilm 
„Matrix“, sellele järgnev soovitus ei 
kehti. Robert Kurvitza palju lahk-
arvamusi tekitanud teos „Püha ja 
õudne lõhn“ kaotab piirid aja ja 
ruumi vahel. Raamatule on oodata 
järge.

Kui hoida edasi rahvuslikku 

joont, siis luulesõpradele soovitaks 
ürgeestilike autorite Peep Ilmeti ja 
Mari Vallisoo viimaseid luulekogu-
sid. 

Üheks kaunimaks lasteraamatuks 
tunnistatud Aapo Ilvese „Muinas-
jutud lastele ja suurtele“ kõlbabki 
lugemiseks nii suuurtele kui väikes-
tele, valik on lugejal: mis jutt ise, mis 
koos lapsega, mis ettelugemiseks.

Enne kui Keila-Joad väisata, ta-
sub läbi lugeda Pilvi Blankin-Sal-
mini raamat „Kadunud maailm: 
Keila-Joa - unustatud ja unusta-
matu“.

Nüüd, kus on valmimas A. Ki-
virähu raamatu „Rehepapp“ aine-
tel film, koolilapsed puhkamas ja 
raamat riiulil saadaval, on tark tegu 
eesti kirjanduse tüvitekstiks kujune-
nud „Rehepapp“ ka läbi lugeda, kel 
see juhuslikult siiani lugemata on.

Ei saa üle ega ümber viimasel ajal 
palju kõneaeinet pakkunud Valdur 
Mikita „Lingvistilisest metsast“. 
Kui end aegsasti järjekorda panna, 
jõuab enne suve lõppu kätte või-
malus seda raamatut nautida. Seda 
lugema asudes tasub ära unustada 
kõik eelarvamused ja teadmised, 
mida sa seni eesti keelele ja kultuu-
rile oled omistanud. 

Alati kehtib soovitus lugeda 
Indrek Hargla ja Astrid Rein-
la viimaseid teoseid nende tuntud 
headuses. 

Petrone Prindi „Minu...“ sarjal 
ei näe veel lõppu saabuvat.

Laenutada saab nüüd Saue Valla-
raamatukogust ka „raamatute raa-
matut“ e-lugerit. Ja välisautoritelt 
on ilmunud väga palju kaasaegset 
tipp-proosat. Siinpakutus on loo-
mulikult ka annus subjektiivsust ja 
kõike tähelepanuväärset ei ole või-
malik siinkohal kirja panna.

Astu läbi, tule kohapeale kaema 
ja küsi üle.

Suvelugemine - müstikast muinasjuttudeni
SUVI

On suvi. Veel magamamineku ajalgi on võimalik tuld süütamata raamatuid lugeda. 

LIA NIRK
Saue Valla-
raamatukogu 
juhataja

Seekordne Saue valla ettepa-
nek istuda ühe laua taha ja 
analüüsida  koostoimetamise 

plusse ja miinuseid, langes viljakas-
se pinnasesse. Kolm aastat tagasi, 
kui kutsuti sel teemal kaasa mõtle-
ma Harku ja Saku valda ning Saue 
linna, saadi ühemõtteliselt ja selgelt 
korvi. Seekord keeldus ainult Keila 
linn, 12 linnavolinikku hääletasid 
läbirääkimistest keeldumise poolt, 
2 olid vastu ja üks jäi erapooletuks. 

Kui Keila vallas, Kernus ja Nissis 
võeti ettepanek vastu kas 100%-lise 
või suhteliselt suure toetusega, siis 
Saue linnalt tuli üsna õhuke jah-sõ-
na, suhe oli 7:6.  Saue Linnavoliko-
gu esimees Valdis Toomast tõdes, et 
pooldav tulemus tuli raskelt. „Veel 
päev enne volikogu oli tunne, et 
häälteenamust toetuseks ei ole, aga 
istungiks olid mõned volikoguliik-
med seisukohta muutnud. Kindlasti 
teeme enne sügist omakeskis veel 
paar arutelu, et milliste positsioo-
nide ja lähtekohtadega me läbirää-
kimistelaua taha istume,“ ütleb 
Toomast.

Kuna osapoolte otsused laekusid 

valdavalt juunikuu lõpus, saavad lä-
birääkijad ühise laua taha alles pea-
le puhkusteperioodi augustikuus. 
Osapooltel on vaja kokku leppida 
umbkaudne ajakava, uuringute ja 
analüüside vajadus ning avalikusta-
mise ja rahva arvamuse väljaselgita-
misega seotud küsimused.

Tarvilikud toimingud
„Tagantpoolt ettepoole omavalit-
suste ühinemisprotsessi kirjeldades 
on oluline märkida, et uue, ühine-
mise teel moodustunud omavalit-
suse toimimine algab peale ühiselt 
läbi viidud valimisi,“ kinnitab aren-
dusnõunik Kadri Tillemann, kes on 
määratud Saue valla poolt ühine-
miskõneluste projektijuhiks. 

Seni on Eestis kõik ühinemised 
läbi viidud korraliste, iga nelja aasta 
tagant läbi viidavate omavalitsus-
te valimiste kaudu, mis toimuvad 
järgmine kord 2017. aastal. Tempo-
kamalt tegutsedes saab ühinemise 
tarbeks korraldada ühinemispiir-
konnas ka erakorralised valimised – 
sel viisil on kavas tegutseda näiteks 
kolmel Saaremaa vallal, kes tänavu 
varasuvel ühinemise osas kokku 
leppisid. Ühinevad omavalitsused 
peavad omalt poolt kõik tarvilikud 
eeltoimingud ette valmistama aga 
enam kui pool aastat enne valimi-

si – materjalid liiguvad heakskiidu 
saamiseks kõigepealt maavanemale, 
sealt Siseministeeriumisse ning sealt 
omakorda Vabariigi Valitsusse. 

Tarvilike toimingutena peavad 
ühinevate omavalitsuste esindajad 
ette valmistama ühinemislepingu 
projekti, selle avalikustama ning 
leidma võimalikult tõhusa moo-
duse, kuidas rahva arvamus välja 
selgitada. „On kasutatud erine-
vaid mooduseid, kuidas kohalik-
ku elanikkonda protsessi kaasata 
– kodanikuühiskonna esindajaid 
on kutsutud liitumiseelsetese vald-
kondlikesse töögruppidesse, korral-
datud temaatilisi avalikke seminare, 
koostatud veebileht, antud välja 
sellekohane ajaleht jne. Rahvakü-
sitluste läbiviimisel on viimaste ühi-
nemiste kõrval pakutud elanikele ka 
elektroonse hääletamise võimalust,“ 
toob Tillemann näited inimeste tea-
vitamis- ja kaasamisvõimalustest. 

Kui leping on ettevalmistatud, 
avalikustatud ning sellele rahva 
poolehoid saadud, peavad selle 
oma otsusega heaks kiitma kõikide 
kõnelustel osalevate omavalitsuste 
volikogud. „Mingit ajaskaalat, kas 
eesmärk on ühineda aasta või kol-
me pärast, ei ole praeguses faasis 
küll lukku löödud,“ kinnitab Tille-
mann.

Sisulised ühinemiskõnelused algavad suve lõpul
JUHTIMINE

Kevadel lähenes Saue vald viiele naaberomavalitsusele ühinemisideega. Tänaseks on oma positiivset 
meelestatust läbi volikogude otsuste väljendanud Keila, Kernu ja Nissi vallad ning Saue linn. Keila linn 
otsustas pakkumisest loobuda. Praeguste plaanide kohaselt kogunevad läbirääkijad esimest korda 
augustikuus, et kõnelusteks täpsemalt sihte seada.
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Kohalikus kommunaalkontoris on 
viimastel aastatel rahulikumaks jäänud

Koveki algusaastad jäävad 
perioodi, kus maa- ja põl-
lumjandusreformi käigus 

omaaegsed kolhoosikeskuste kom-
munaalkontorid vastloodud valda-
dele üle anti ja munitsipaalettevõ-
teteks vormistati. Sama mudeli järgi 
loodi üle Eesti kõikides omavalit-
sustes piirkonna kanalisatsiooni ja 
torumajandust haldavad rakukesed. 
Kaasavaraks sadade kilomeetrite 
kaupa nõuka-aegset torustikku ja 
kilode kaupa muresid roostese vee, 
ummistunud vetsupottide ja sur-
vekõikumistega. Pärandvara hulka 
kuulus ka kundede peadesse salves-
tunud teadmine, et veevärk suurt 
midagi ei maksa. 

Susserdamisest sukkpüksteni  
solgitorus
Koveki juht Aare Sõer jagab ette-
võtte torumajanduse poole kolmeks 
valdkonnaks: tarbijakontroll, ava-
riidele reageerimine ning torude ja 
pumbajaamade rutiinne hooldus. 
Tema sõnul ilmneb iga nädal paar-
kolm juhtu, kus tuvastatakse mingis 
vormis omavoliline veetarbimine. 
„No näiteks võetakse tänavatorus-
tikust vett, teavitamata sellest vee-
ettevõtet. Ja kuna veemõõtjat ja 
lepingut pole, siis arvatakse, et ka 
maksekohustust ei ole. Neid eba-
seaduslikke veeühendusi tuleb tih-
ti ette,“ põhjendab Sõer kontrolli 
vajadust. Nii käivad Koveki mehed 
igapäevaselt objektidel, et võimalik-
ke vargusi avastada. 

Avariisid on viimastel aastatel 
vähemaks jäänud, aga just hiljuti 
oli Laagri Nõlvaku osas situatsioon, 
kus äike lõi kõrgepinge liini tum-
maks ja veevärk jäi ilma elektrita. 
„Süsteem töötab ju selliselt, et mit-
mekümne meetri sügavuses maa 
sees  olev vesi pumbatakse elektri-

ga maa peale ja kui elekter tagant 
ära kukub, ei saa ka kraanist vett,“ 
selgitab Sõer. Tõsi, tänapäevastes 
pumbajaamades on reeglina varuks 
ka diiselgeneraator, mis elektri ka-
dumisel süsteemi lühiajaliselt toita 
jaksab.

Kolmas valdkond on hooldus, 
et n-ö eurokvaliteediga vett saada, 
on tänased pumbajaamad keerukad 
mehhanismid. Pidevalt on vaja mi-
dagi sättida, lisada, reguleerida. Ja 
muidugi heitveeteemad. „Viimasel 
ajal oleme täheldanud tendentsi, et 
naiste sukkpükse lastakse vetsupotti 
mööda veega alla. Need kipuvad siis 
kerima end pumpade vahele ja see 
päädib öiste häiretega,“ toob Sõer 
näite.

Lisaks pakub Kovek väiksemaid 
valdkonnaspetsiifilisi teenuseid, kui 
koduses majapidamises on köö-
gikraanis ummistus või toruleke, 
saab samuti Kovekilt abi. Ka valla 
tänavavalgustus on firma hooldada, 
ehitamisest kuni pirnivahetuseni.

Miljonilised investeeringud
Viimasel viiel aastal on suur osa 
aurust ja energiast läinud mahu-
kate investeerimisprojektide peale. 
Laagris, Hüürus ja Vanamõisas on 
ehitatud kilomeetrite kaupa kana-
lisatsiooni ja veetorusid, ka 1/3 
Ääsmäe torustikest on uuendatud. 
Ehitatud on uusi veetöötlusjaamu 
ja heitveepumplaid. Sel aastal lähe-
vad tööd edasi Ääsmäel ja Laagris, 
kus nüüd on järg jõudnud vanade 
torude väljavahetamiseni. 2015. 
aasta lõpuks peaks rooste probleem 
kraanivees saama Laagris lõpliku la-
henduse.

Kuigi torud on toodud nüüd 
inimeste kodumajade värava ette, 
ei ole kõik võimalust mugava ja 
kvaliteetse veeteenuse saamiseks 
siiski kasutanud. Nii ehitati näiteks 
Vanamõisas võrk 80le majapida-
misele, liitunud on uue süsteemiga 
vaid pooled. „Kuigi nende vanade 
väikeste puurkaevude vee kvaliteet 

on tihti nigel ja jahmerdada tuleb 
tühjendusautodega, ei suuda inime-
sed mõelda ette, et kui ühel päeval 
nõuab olukord uue puurkaevu ra-
jamist, ja see päev ükskord nagunii 
tuleb, siis on tänapäevase puurkae-
vu ehitamine kolm korda kallim, 
kui ühise veevärgiga liitumine,“ 
teab Sõer.

See pahuraks tegev hinnatõus
Kovek haldab täna ligi 50 kilomeet-
rit torustikku ja 25 pumbajaama, 
kattes ligi 90% Saue vallast. Siin-seal 

tegutseb ka väiksemaid vee-ette-
võtteid, peamiselt on need loodud 
uusarenduste juurde, aga Sõeri sõ-
nul kipuvad need hääbuma. Arves-
tatav tulu tuleb arendajale liitumis-
tasudest, aga kui need ära langevad, 
siis paljalt vee- ja kanalisatsioontee-
nuse pealt saadava tuluga ära ei ela, 
sest tarbimismaht on nii väike. „Vii-
mane näide oli kuu aega tagasi , kus 
omandasime Kotka tee piirkonnas 
AS-i Esmar Ehitus võrgud ja võta-
me sel aastal ka piirkonna kliendid 
üle,“ ütleb kommunaalfirma juht.

Koveki käibest annavad 80%  
vee- ja kanalisatsioonitasud. Ette-
võte majandab ennast ära, mahud 
on arvestatavad. Ja üks hea tervi-
sega firma peaks Sõeri hinnangul 
omama ka väikest marginaali. „Aga 
miks peaks üks munitsipaalettevõte 
kasumit teenima?“ küsiksid need, 
kes viimase aja vee hinnatõusu pä-
rast pahurad. 

„Normaalne majandamine on 
ju selline, et kui ostad asja, mis 
maksab 10 miljonit ja töötab 10 
aastat, siis peaks selle vahepealse 
kümne aasta jooksul suutma nii 
palju raha koguda, et uus osta. Ees-
ti häda on see, et aastaid on nõu-
ka-aegsel infral liugu lastud, hoides 
hindu kunstlikult madalal,“ põhen-
dab Sõer hinnatõusu. Ta teab, et 
tihti tuuakse võrdlus ka Tallinna 
hinnatasemega.„Tallinn käib juba 
neljandat aastat kohut Konkurent-
siametiga, hinnatõstmise surve on 
seal kogu aeg õhus,“ teab Sõer.  

„Aga kui investeeritakse tagas-
tamatutest eurorahadest, siis miks 
peab tarbija selle kinni maksma?“ 
küsiks tarbija. „Kovek investeerib 
sihtotstarbelist euroraha, mis on 
85% tegelikust kulust. Need 15%, 
mis meil tuleb endal tasuda, jaotub 
ära teenuse hinnatõusus. Kui kor-
rastaksime vee- ja kanalistatsiooni  
äripõhimõttel, siis tuleks tarbijal 
kogu muusika kinni maksta ja see 
käiks ilmselgelt üle jõu,“ ütleb Sõer.

Tegelikult on tema arvates 
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ETTEVÕTE

Valla veemajandust haldava ettevõte Kovek juhi sõnul on esmaspäeva hommikud, mil telefonid rikke-
teadetest huugasid, õnneks möödanikku jäänud. Kvaliteedi, surve ja avarii probleeme on eurorahadega 
tehtud investeeringud kõvasti vähendanud.
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9. juunil 2014. a tegi SA Keskkonnainves-
teeringute Keskus rahastusotsuse Ääsmäe 
veemajandusprojekti II etapi rahastamiseks. 
Paralleelselt rahuldati ka Saue valla taotlus 
Ääsmäel Salu tänava sademeveetorustiku 
rekonstrueerimiseks. Tööde maksumus kok-
ku on ligi 1 miljon eurot. Tööd algavad 2014. 
aastal. Ääsmäe elanikke on kindlasti häirinud 
info 1. juulist jõustuvast arvestatavast hin-
natõusust, kuid selle eest võetakse nüüd ka 
teenuse kvaliteet kõvasti käsile.

Fookus vee kvaliteedil ja võitlusel liigvee-
ga kanalisatsioonis
Projekti eesmärk on tegelikult I etapi loo-
giline jätk – parem joogivee kvaliteet ning 
kanalisatsioonis liigvee vähendamisega reo-

veepuhastile paremate töötingimuste taga-
mine. I etappi torustike rekonstrueerimist 
eriti palju ei mahtunud, kuna umbes poole 
rahast võttis prioriteetse Ääsmäe reoveepu-
hasti rekonstrueerimine. II etapis keskendu-
takse vee- ja kanalisatsioonitorustikele Ääs-
mäe elamupiirkonnas, nn Ääsmäe väikeses 
kolmnurgas (Kasesalu tn-Kaseurva tee-Kase 
tee). 

Projekti järel peaksid selles kolmnurgas 
kaduma aastakümnete vanused, rooste-
sadet andvad malmtorustikud ning lekkiv 
kanalisatsioon asendub tänapäevasega. 
Põhjaliku tähelepanu all on madalas ja soi-
ses kohas asuv Salu tänava piirkond, kuhu 
rajatakse ka uus sademevee torustik. Salu 
tänav oli seni üks olulisemaid liigvee allikaid 

kanalisatsioonis. Kokku rekonstrueeritakse 
ca 4 km torustikke ja selle tulemusena peak-
sid kaduma joogivee liikumise teel vastreno-
veeritud Soopealse veetöötlusjaamast kuni 
„kolmnurga“ elanikeni viimased roostesadet 
ja ebameeldivat maitset andvad vanad me-
talltorustikud. Lisaks ehitatakse välja kanali-
satsioon Tamme-Lepasalu tänavate piirkon-
nas, kus seni kanalisatsioonivõimalus sootuks 
puudus.

Samuti on kavas lahendada üks Ääsmäed 
pikka aega kummitanud probleem – tihedad 
Eesti Energia kõrgepingerikked piirkonas, 
mis seni on asula ilma veeta jätnud. Projekti 
käigus paigaldatakse Soopealse veetöötlus-
jaama ka automaatselt käivituv reservtoite 
generaator ning rajatakse selle tarbeks eral-

di ehitis, peale mida peaksid tundidepik-
kused veekatkestused kaduma minevikku. 
Tõsi, kuna Ääsmäe kanalisatsioon põhineb 
suuresti ülepumpamisel, siis päris elektrist 
sõltumatuks teenus ei muutu, kuna veeva-
rustusega käib kaasas ka reovee teke ning 
ühel hetkel hakkavad pumplad üle ajama. 
Siiski peaks tunni-kahe pikkune elektrikat-
kestus tulevikus olema üle elatav ilma vee-
surve kadumiseta.

Projekti töödega on plaanis alustada hi-
lissuvel. Tööde kiirus sõltub muidugi oluliselt 
ilmastikust, sest Ääsmäe asub suhteliselt 
vesises kohas ning soe ning vihmane talv 
tähendab, et ehitamine on väga keeruline. 
Täpsematest detailidest informeeritakse kü-
laelanikke täiendavalt.

Koveki lähiaja uued projektid - algab Ääsmäe veemajandusprojekti II etapp

Kovek pakub ka 
väiksemaid valdkonna-
spetsiifilisi teenuseid. 
Kui koduses majapida-
mises on köögikraanis 
ummistus või toruleke, 
saab samuti Koveki 

meestelt 
abi. 



ootab ees suurem tarkvara uuen-
dus, kasutusele võetakse kaasaeg-
ne kliendihaldusprogramm. 

„Eks see tänane elu, kus kõik 
on netti kolinud, mõjutab meidki. 
Kõige kurjemad ütlemised saade-
takse ikka elektroonseid kanaleid 
pidi. Kui kuskil  nähakse midagi, 
tehakse telefoniga pilt ja riputa-
takse Facebooki. Isegi tehnilistel 
teemadel kipuvad kõik oma tead-
mist jagama,“ nendib Sõer, tsi-
teerides üht klassikut naabervalla 
vallavolikogust, et kommunaal-
valdkonnas ei saabu rahulolu mit-
te kunagi. Ja kuigi hästi ütlemise 
kirja ei leiaks Koveki postkastist 
vist ühtegi, on Sõeri sõnul olu-
kord ikka tulbisti parem kui veel 5 
aastat tagasigi. „Positiivne on juba 
see, kui esmaspäeva hommikul 
rikketeadete alla ei mattu, kuigi 
nüüd on kaebuste fookus suundu-
nud teenuse kvaliteedilt hinnale,“ 
hindab mees.

Koveki juhi sõnul püritakse 
oma tiimiga siiski heatasemeli-
se kommunaalettevõtte kuvandi 
poole. „Kvaliteet, katkestuste 
minimiseerimine, kliendisuhtlus 
ja usaldus,“ loetleb ta eesmärke 
lähitulevikuks.

Eili enam suurt ei liigu, oma 
Kuuse tänava kodu kolmes 
toas ta siiski toimetab, aga 

õue jõuab harva. Nii suhtleb ta vä-
lismaailmaga peamiselt aknal istudes 
ja elu uudistades. Ja mitte üht päeva 

ei möödu, ilma et vanaproua oma 
hinges heldinult naabermaja ümber 
toimetavat naisterahvast ei kiidaks. 
„Ma ei oska nüüd öelda, kas see 
õige asi on, et ma niimoodi lehetoi-
metusse helistasin, aga hea tunne 
on, et inimesed niimoodi oma ko-
duümbruse eest hoolitsevad,“ ütleb 
Eili. Kuuse tänava 24 kortermaja ää-
ristavad tõepoolest lopsakad põõsa-
puhmad, sekka roosaõielised hostad 

ja rohkelt muud rohelist taimekraa-
mi, palistatud kena kiviäärisega. Ei 
umbrohuliblet ega juhuslikku istu-
tust, kõik läbimõeldud, akuraat ja 
silmarõõmustav. Eili mäletab, et nii 
viis-kuus aastat tagasi rohenäpust 
proua majja elama tuli ja asus kohe 
ka maja ümber sehknedama. Enne 
olla olnud majaümbrus kaunis tühi 
ja ilmetu. 

„Kui veel väljas käisin, siis korra 

rääkisin temaga, ütles, et küsis ühis-
tult luba, kas tohib maja ümber mi-
dagi teha. Ei teagi, kas ta on kuidagi 
palgal seal või tahab ise niisama no-
kitseda, aga ikka nii hea on vaadata, 
kuidas ta askeldab. See on minu suur 
rõõm päevades seda õitsemist ja ilu 
aknalt nautida,“ kiidab naaber.

Aitäh, proua Kuuse 24-st, kes Te 
ei pea paljuks ka kortermajade vahele 
sutsukest ehtsat aiailu tuua!

Ettevõte: AS Kovek (100% Saue valla omanduses) 

Aadress: Vae 6, Laagri; www.kovek.ee

Tegutsemispiirkond: Saue vald, Laagri, Hüüru, Ääsmäe, Vanamõi-
sa, Valingu, Alliku, Kiia, tulevikus ka Kotka tee  

Tegutsemisvaldkond: veevarustus, heitvee ärajuhtimise teenuse 
osutamine, tänavavalgustuse ehitamine ja hooldus ning kommu-
naalvaldkonna teenustööd

Töötajate arv: 10 inimest, neist 4 sauevallakat

Lõpuni viidud europrojektid:

• Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisat-
siooni projekt (37 km torustikke, 19 reoveepumplat, 5 veetöötlus-
jaama, ca 7,2 miljonit eurot)

• Saue valla Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni projekt (7 km torustikke, 5 reoveepumplat, 1 vee-
töötlusjaam, ca 1,3 miljonit eurot)

Lõpuni viidud SA KIK Keskkonnaprogrammi projektid: 

• Ääsmäe veemajandusprojekti I etapp (1,5 km torustikke, 1 reo-
veepumpla, 1 veetöötlusjaam, 1 reoveepuhasti, ca 1 miljon eurot)

• Pilliroo tänava sademeveekanalisatsiooni rajamine (0,8 km torus-
tikke, 0,1 miljonit eurot)

• Saue valla väikeasulate veetöötlusseadmed (2 projekti, Valingu ja 
Kiia külad 4 veetöötlusseadet)

Uued projektid: 

• Saue valla Tallinna reoveekogumisala veemajandusprojekti II 
etapp (6 km torustikke, 8 reoveepumpla automaatikaosa, 1 teenin-
dussõiduk, ca 1 miljon eurot), tööd algavad 2014

• Ääsmäe veemajandusprojekti II etapp (4 km torustikke, 1 reovee-
pumpla, 1 reservgeneraator, ca 1 miljon eurot), tööd algavad 2014

LISAINFO:
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Kõlab kenasti kokku -  kõige 
kiuste hoitakse siin, Eestis, 
traditsioone ja usutakse, et 

koosolemises on jõud. Kehtib nii 
energiale, mis vahutas möödunud 
nädavavahetusel laulukaare all, kui 
sellele, mis hakkab ühel päeval kind-
lasti liikuma Tuula seltsimaja õdusa-
tes ruumides.

1. juuli pealelõunal tervitati Tuu-
las kõigepealt tuld ja kui tuleratturid 
hoovi pealt lahkusid, algas seltsima-
ja esindussaali ukse ees lindi lõika-
mine. Kased toanurkades, astelpaju 
morsivees, külarahvas õhevil. Kõned 
ja kiidusõnad olid igati asjakohased. 
Tööd ja energiat ja julgelt unista-
mist on selle saja-aastase maakividest 
maja taastamisse kõvasti pandud. 

Valminud suvetuba on esimene 

etapp suurest 350-ruutmetrilisest 
kompleksist. Teises maja otsas saab 
olema tulevikus saun, külgnemas 
õdusa kaminasaali ja õue ulatuva 
terrassiga, mis omakorda tiigini ula-

tub. Korralik köök ja käsitöötuba. 
Ja loomulikult lastetuba.  Täna on 
sellest unistusest umbes kümnendik 
täitunud ja külaaktiiv lubab edasi te-
gutseda.

Tuula seltsimajas 
lõigati avamislinte
Tuula inimesed rihtisid oma seltsimaja esimese valmis 
saanud suvetoa avamise just laulu- ja tantsupeo tule 
jõudmise päevaks.
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probleem hoopis psühholoogili-
ne. Küsimus ei ole selles, kas hind 
tõuseb ja kui palju tõuseb, vaid sel-
les, et paljud inimesed, kes seni ei 
ole üldse midagi vee eest maksnud, 
peavad seda tegema hakkama. Näi-
teks on osades kohtades olnud vana 
puurkaev, mille taga on üks tänava-
täis tarbijaid, vee eest pole midagi 
makstud, sutsuke elektrikulu ja 
kogu lugu.  „Kui siiani pole midagi 
maksnud, siis on ju iga hind kallis,“ 
nendib Sõer. 

Kontor suurem kui töökoda
Töötajaid on Kovekis kümme, kon-
toris viis inimest ja torutangidega 
hakkama saavaid mehi on neli. Ühe 
kunde kohta on paberitööd täna 
rohkem kui torude parandamist. 
Aga proportsioon on kaldu eelkõi-
ge praegusest tegevusfookusest. 
„Nende europrojektidega tegeleb 
juba kaks inimest. Igapäevaselt tu-
leb endal ka objektil olla, et asi soo-
vitud suunas jookseks,“ tõdeb Sõer.

Klientidega suhtlemise pool on 
Kovekis juhi sõnul samuti priori-
teet. See kassaluuk, kuhu vanasti 
arveraha sulas toodi, on tänaseks 
kinni pandud, suhtlemine toimub 
peaasjalikult arvuti teel. Sel suvel 

Naaber tahab tänada
Vanaproua Eili üks suurimaid rõõme on koduaknasse kätte paistev naabermaja hooviilu. 
Et tea ta seal toimetava rohenäpu nimegi, aga kangesti tahaks tänada.
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Käärid on valmis ja mehed on valmis. Sümboolse avamislindi lõikamise au said omale kaks vanemat – paremal küla 
oma – Rein Riga, vasakul valla oma – Andres Laisk. Keskmine mees on Ants Niinepuu Maidla külast, tema ehitajakäe all 
kogu see ilu valmis saigi.

Maire Pentikäinen naaberkülast Maidlast, puu kaenlas, tuulakaid uue kodu-
maja puhul tervitamas.

TUNNUSTUS

KÜLAS TOIMUB
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Päevakava 12. juuli
  9:00 Kogunemine ja registreerimine
10:15 Avamisriitus - Loodustunnetuse õpetaja Errol Vares
11:00 Taimetark Mercedes Merimaa „Luba ennast loodusel aidata"
12:30 Arst Riina Raudsik  „Looduse võim inimeses"
14:00 Peresüsteemi terapeut Maire Taska  „Inimene kui süsteem"
15:30 Loodusajaloolane Arvo Pruljan „Kalendrimõ�emängud, loodus- ja päikesekalendrist"
17:30 Muinasteaduste uurija Tõnu Talimaa „Kiviringide maagia teoorias ja prak�kas" 
19:00 Maailmarändur Abhirama „Taimetoitlus versus Lihasööjad“ - Skype vahendusel Tai Kuningriigist
20:30 Meedium Signe Ojaver - Valguspalvete meditatsioon „Looduse keele äratamine meie sees“
22:00 Muusikaline e�easte - Jagaspace „Looduse kutse“
23:00 Lõkkejutud Heldur Haldre, Heino Sakeuse, Errol Varese, Tõnu Talimaa ja teistemõ�etarkade
 eestvedamisel

Päevakava 13. juuli
  9:00 Hommikujooga  „Nii nagu loomad seda teevad" - Joogaõpetaja Marit Otsing
10:00 Teadjanaine Mai-Agathe Väljataga „Tervise saavutamine loodusega kooskõlas“ 
11:30 Loodusteaduste õpetaja Reet Priiman Ph.D „Pilguheit meie esivanemate loodustunnetuse 
           tarkustesse“
13:00 Põhja-Ees� permakultuuri näidistalu peremees Allan Laal „Toidumetsade olemus ja rajamine“
14:30 Tervendav metsamatk koos Errol Varese ja Reet Priimaniga
16:00 Lõpuriitus - Errol Vares

Kontak�� ja eelregistreerimine:

kris�.kiisa@gmail.com - 56 628 074
olmer.oigus@gmail.com - 56 560 460
Facebook/Avanemise suvepäevad 2014 - h�ps://www.facebook.com/events/759623964081992/?fref=ts

Kahe päeva osalustasu kuni 5. juulini 18 € ja alates 6. juulist 25 €, kohapeal tasumine sularahas.
Tasuda korraldaja arvele – Alfasky OÜ – a/a EE212200221040447994
Selgituseks märkida osaleja(te) ees- ja perekonnanimi.
Ööbimine telkides ja osaliselt ka muud võimalused.

Kuidas meile tulla - h�p://www.metsanurme.eu/KUIDAS-MEILE-TULLA-

12.-13.07.2014
Metsanurme külakeskuses Saku vallas


SUVEL SAUE LINNAS - TULE KAEMA! 

13. juuli ja 10. august kell 11-15 
 Taaskasutuslaat „Pargi ja reisi“ parklas Maxima kõrval 
26. juuli kell 10.30-19.00 
 Väljasõit suvelavastusele „Vassa Zeleznova“ Kukruse 

polaarmõisa. Peaosas Ülle Lichtfeldt. Hind 28 eurot. Info 
Saue Päevakeskusest telefonil 6595070. 

10. august 
 Kodukohvikute päev Saue linnas. Koduaedades ja 

kortermajade hoovides on avatud kodukohvikud.  
20. august kell 16-22.30 
 Saue linna sünnipäev jaanituleplatsil. Peaesineja ansambel 

UNTSAKAD. 

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE 

23. AUGUST 2014 ALGUSEGA 10.00
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS HARJUMAAL

OTT LEPLAND • SVJATA VATRA
 GRETE PAIA

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ

1200 m2 suurune 
Eesti Toidu Telk

UUS! Sibulatänav

Kulinaarne Duett 
vaatemängulist 

etendust pakuvad:       
Ragne Värk,  Ants Uustalu,

Roman Zaštšerinski,
Silja Luide, Pille Petersoo, 

Inga Paenurm, Piret Hanson, 
Angelica Udeküll

Põnevad tegevused 
ja atraktsioonid 
kogu perele:
benji-hüpe, Skyjump, 
sepikoda, 
Kalevi lastelava, 
zorbing, batuudid, 
loomaaed, käsitöö 
õpitoad jpm

Külade talendivõistlus 
Ohutus- ja päästeala
Militaarala

TULE RONGIGA!
Saue jaamast 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
Vaata rongiaegu www.elron.ee

Lisainfo ja kauplejaks registreerimine 
   www.käsitöölaat.ee, 5345 8450

SÜDASUVISED KONTSERDID VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

10.07, kell 20.00  Kohtumine Valgrega – Rain Simmul, Jaan Sööt ja Allan Jakobi

12.07, kell 20.00  Südasuvised kontserdid – Maarja-Liis Ilus

14.07, kell 20.00  Kauneim suveõhtu sinu elus – Kaunimate aastate vennaskond

24.07, kell 20.00   „Eile nägin ma Eestimaad“,  pühendusega RUJALE – 

Taavi Peterson,  Jaanus Nõgisto, Margus Kappel, Priit Kuulberg, Andrus Vaht

1.08, kell 19.00      Tõnis Mägi –  “Legendaarsed laulud”

15.08, kell 19.00   Koit Toome & Liveband

www.vabaõhukeskus.ee

1. juulist avatud Sauel, Kütise 2a töökoda kingsepatööd, patareide vahetus,
võtmete valmistamine, paigaldame trukke, neete, ööse

T-R 11.00 - 19.00       L     11.00 - 15.00         suletud - püh apäev, esmaspäev
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Kalateemalise kogupere-
peo toimumiskoht on 
traditsiooniliselt Saue val-

las Hüürus asuva Mati Kalapoe 
esine suur plats, kuhu mahuvad 
lahedasti kõik vahvad ja sisukad 
tegevused: värske kala müügi-
punkt, kalarestoran, laste män-
gumaa ja kultuurilised esinejad, 
lisaks ka Eesti meistrivõistlused 
kalagrillimises. Kõik on ooda-
tud, sissepääs on tasuta!

Kalapidu peetakse pühapäeval, 
koht on sama
Mati Kalapeo peakorraldaja Mati 
Vetevool selgitab: „Sel aastal kor-
raldame kalapeo pühapäeval. See 
on hea rahulik päev tulla sõprade 
või kogu perega mõnusalt aega 
veetma ja nautima kõike head, 
mis kalaga seotud on. M.V.Wooli 
värske kala soodusmüük on suu-
re kalapeo üks tõmbenumbritest 
igal aastal. Lisaks kalaroogade 
restoranis pakutavale saab kala-
grillimise meistrivõistluste fan-
taasiavoorude võistlusroogasid 

maitsta täiesti tasu-
ta. Lastele on meil 
ikka oma mängu-
maa ja tegevused, 
lisaks pakuvad kul-
tuurilist kulinaariat 
Virumaa mehed 
Ervin Lember ja 
Hillar Vimberg. 
Kohtumiseni suurel 
kalapeol!”

Tulge kala grilli-
ma, see on maitsev 
ja lõbus!
Eesti Grilliliidu 
võistluste korraldaja 
Auris Rätsep: „See 
on muljetavaldav, 
mida rahvalikul ka-
lagrillimise meist-
rivõistlustel osale-
vad hobikokad oma teadmiste 
ja kätega fantaasiavoorudes luua 
suudavad! Igaühel on võimalus 
panna kokku oma meeskond ja 
tulla kala grillima – see on lõbus 
ja lihtne, aga ka toitev ja hariv 

seltskondlik tegevus. Võistlused 
algavad M.V.Wooli kalapuhasta-
mise rahvakoolitusega. Nii nagu 
sissepääs Mati Kalapeole, on ka 
võistlustel osalemine tasuta. Re-
gistreerimise ja võistluste reegli-

te ja ajakava kohta saab lisainfot 
Eesti meistrivõistlused kalagrilli-
mises kodulehelt: www.grilliliit.
ee. Kalagrillimiseni!”

Kohtumiseni Mati Kalapeol!

Mati kutsub kalapeole!
VABA AEG

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

10.07 „Kohtumine Valgrega
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid)

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus. NäitlejaRain Sim-
mul ning muusikud Jaan Sööt ja Allan Jakobi toovad juulis 
vaatajate-kuulajate ette emotsionaalse kontsertetenduse 
Raimond Valgrest. Lisaks meile kõigile tuntud lauludele 
kõlavad seal ka katkendid Valgre kirjavahetusest.

Tartu Kontsert OÜ
Piletid eelmüügis Piletilevi või Piletimaailma müügipunkti-
des; ostes pileti internetilehelt www.kontsert.ee pileti hind 
14 eurot.  Piletiinfo tel 5068693 või ludmilla@kontsert.ee

12. 07 „Südasuvised kontserdid”- Maarja-Liis Ilus. 
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid)

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus. Maarja-Liis Ilus (laul), 
Peeter Rebane (kitarr), Marek Talts (kitarr) Tartu Kontsert OÜ

Piletid eelmüügis Piletilevi või Piletimaailma müügipunkti-
des; ostes pileti internetilehelt www.kontsert.ee pileti hind 
14 eurot. Piletiinfo tel 5068693 või ludmilla@kontsert.ee

14.07
„Kauneim suveõhtu sinu elus”- Kaunimate 
aastate vennaskond
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid)

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses. Teatraalselt elegant-
ne kontsert, kus astuvad humoorika kavaga üles laulvad 
näitlejad: Andres Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv, Indrek 
Kalda, Toomas Lunge ja Jüri Lumiste ehk Kaunimate Aas-
tate Vennaskond.

Tartu Kontsert OÜ
Piletid eelmüügis Piletilevi või Piletimaailma müügipunkti-
des; ostes pileti internetilehelt www.kontsert.ee pileti hind 
14 eurot. Piletiinfo tel 5068693 või ludmilla@kontsert.ee

19.07

Harku Kantri. Esinevad: Curly Strings, Triin 
Niitoja & John 4, Airi Ojamets, Kaidi Feld-
mann & Barn Brothers, Kukerpillid, Ivo Linna & 
Rock Hotel

kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuses;
väravad avatakse kl 17, ansamblid alustavad kl 18 Harku Kantri MTÜ www.vabaõhukeskus.ee

24.07 

„Eile nägin ma Eestimaad“ kontsert pühendu-
sega ansamblile RUJA: Taavi Peterson, Jaanus 
Nõgisto, Margus Kappel, Priit Kuulberg ja 
Andrus Vaht.

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus. Pilet eelmüügist: 16 €, 
14 € (pensionärid) Tartu Kontsert OÜ

Piletid eelmüügis Piletilevi või Piletimaailma müügipunkti-
des; ostes pileti internetilehelt www.kontsert.ee pileti hind 
14 eurot. Piletiinfo tel 5068693 või ludmilla@kontsert.ee

27.07 Mati Kalapidu. Eesti Meistrivõistlused Kalagril-
limises (kell 10.30 kalapuhastamise koolitus) kell 10.30-15 Mati Kalapoe esisel platsil Hüürus. Tasuta Eesti Grilliliit, Saue valla-

valitsus www.grillfest.ee/portal/kalagrillimine-2014.html 

1.08 Tõnis Mägi. Piletihind eelmüügist: 16 €, 15 € 
(pensionärid)

kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskus
Tõnis Mägi – laul, klaver
Karl Laanekask - kitarr 
Margus Tammemägi - löökriistad 
Kärt Johanson - vokaal, mandolin

Tartu Kontsert OÜ
Piletid eelmüügis Piletilevi või Piletimaailma müügipunkti-
des; ostes pileti internetilehelt www.kontsert.ee pileti hind 
14 eurot. Piletiinfo tel 5068693 või ludmilla@kontsert.ee

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 filmiklassikat suveöös koos pere ja naabritega. MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.kylakogu@gmail.com

tel 5566 0875

23.08 Vanamõisa käsitöölaat koos suvelõpupeoga
kell 10-23 Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Peaesinejad Ott 
Lepland, Svjata Vatra ja Grete Paia 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

10.10 Klubiüritus „Oktoberfest“ kell 20 Ääsmäe põhikoolis klubiüritus Baieri stiilis koos 
Marco Margna ja üllejoomise kunstiga

5.12 Ääsmäe aastalõpuüritus „Tipp ja Täpp“

kell 20 Ääsmäe põhikoolis Ääsmäe stiilne aastalõpupidu 
laudade ja suupistetega. Õhtujuht Tõnis Milling, tantsuks 
mängib ansambel Tänatehtu. Võidab see, kellel kõige 
enam tippe ja täppe!

MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.kylakogu@gmail.com, tel 5566 0875

11-18.12 Vanamõisa Jõulumaa Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa küla Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee, www.vabaõhukeskus.ee

27.12 Laste jõlupidu Algusega kell 13 MTÜ Tuula Tutulus MTÜ Tuula Tutulus

Soovitakse leida Aila külas elavale vanaini-
mesele (70-aastane naine) sõbralikku abistajat 
mõneks tunniks päevas, kes oleks abiks toidu 
soojendamisel, wc-s käimisel, vajadusel 
liikumisel toas. Koristada ei ole vaja. Tasu kok-
kuleppel. Täpsem info telefonil 55990001

TULE TRENNI 
KA SUVEL!!!

Vaata lähemalt: 
www.laagritervis.ee

Saue vallavalitsus ja Saue vallas tegutsev Eestimaa kuulsamaid kala-
töötlemise ettevõtteid M.V.Wool annavad rõõmuga teada: selle aasta 
Mati Kalapidu toimub pühapäeval, 27. juulil, piduliku algusega kell 11.

VAASAN Baltic AS otsib 
PAGARITÖÖSTUSE 
LIINIOPERAATOREID.

Tööülesanneteks on pagaritoodete valmistamine  
tootmisliinidel, regulaarsete raportite ja aruannete 
täitmine, liini pesu. 

Kandidaadilt oodatakse rutiinitaluvust, süstemaatilist 
ja korrektset suhtumist töösse, soovitavalt kogemust toot-
mises. Tööle asumiseks on vajalik toidukäitleja tervisetõend, 
mille väljastab perearst. 

VAASAN Baltic pakub väljaõpet kohapeal, töötasu  
katseajal 600EUR bruto, pärast katseaega 800EUR bruto. 

Aadress: Kungla 4, Saue

Lisainfo telefonil: +372 6 504 690, personalispetsialist

Kandideerimiseks CV aadressile mall.heinla@vaasan.com 
kuni 31.07.2014.

KULTUURIKALENDER JUULI - DETSEMBER
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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

kliinikpluss.ee
Sõpruse pst. 145
A-korpus
3. korrus
6720097

HAMBAARST Arina Palm-Lillepea 
VÕTAB VASTU UUES KLIINIKUS:

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID. 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

MÜÜA KÜTTEPUUD, 
ERINEVAD PUULIIGID.
Halu pikkus 30-60cm. Puud 

koormasse laotud, kogused õiged.
Hind alates 37eur/ruum.

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

OÜ RIAB Transport Saku vallas, 
Harjumaal pakub KOHESELT 

tööd kogemustega 
ROOMIKEKSKAVAATORIJUHILE.
Täpsem info: GSM 53 448 851 või 

sten@riabtransport.ee.

BATUUDI 
RENT

www.hyppa.ee
56 461 100     

E-N 35% 
soodsam

KALATÖÖTLEJAID 
Huvi korral võtke ühendust:

Telefonil: 5011294
e-mail: anne@mvwool.eu

Angerja tee 32, Hüüru küla, Saue vald

Seoses töömahu 
suurenemisega
võtame tööle:

NOOR PERE OSTAB 
SOODSA HINNAGA 
KINNISTU LAAGRI 

LÄHEDUSES. 

Kontakt: info@revident.ee; 
tel: 55 00 934




