
Kaks suuremat 
teetööde objekti 
on Laagri 
piirkonnas, 
pisemaid jätkub 
mujalgi

KoduvaldSAUE VALLALEHT

10. märtsil väärika numb-
riga juubelini jõudnud 
Salme Pullerits veedab 
Laagri servas tütre perega 
koos tasaseid ja rahulikke 
vanaduspäevi. Füüsiline 
tervis annab Salmel siit-
sealt natuke järele, aga 
mõistus on selge ja mälu 
lausa uskumatult terav. 

Saja-aastane 
sauevallakas Salme

LK 8-9

Melu jõekallastele 
ja varbad vette – 
Teemandi pargi 
uudne nägu
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Jõe kohale kavandatak-
se platvormid, milleni 
viivad maastikku läbivad 
tasapinnalised rajad. 
Puidust jõeplatvormidel 
on võimalik korraldada 
väiksemaid esinemisi (nt 
jõekontserte), mida on 
nõlvadele paigaldatud 
isteplatvormidelt mugav 
jälgida. Jõge jääb ilmes-
tama veepealne valgus-
tuslahendus.

Kevadised 
talgud tulevad 
vääramatu 
jõuga

LK 5 LK 7

Paljud suveüritused 
kulgevad sel 
aastal külade 
775. sünnipäeva 
meeleoludes

LK  12

Kummardusega ajaloole 
tähistatakse nii jaanisim-
maneid, külapäevi kui 
avatud külaväravate ja 
kohvikute ürituste sarja. 
Valla seitsmeteistkümnest 
külast võivad üheksa us-
kuda, et nende aegade 
algus on fikseeritud Taani 
hindmisraamatus aastal 
1241.

LK 11

Uuel Leader-
projektide 
perioodil on 
raha vähem 
ja taotlemine 
keerukam

Kõik neli volikogu kiitsid 
läbirääkimiste tulemusena 
valminud ühinemislepingu 

heaks ning seega jätkavad senised 
Kernu vald, Nissi vald, Saue linn 
ja Saue vald tegutsemist ühise, ligi 
21 000 elanikuga omavalitsusena, 
mille nimeks saab rahvahääletuse 
tulemuse põhjal Saue vald. 

Enne lepingu allkirjastamist toi-
mus ka rahvahääletus, millest sel-
gus, et Nissi, Kernu ja Saue valdade 
rahvas pooldas ühinemist, aga Saue 
linnas eristusid selgelt ühinemist 
pooldavad ja ühinemisvastased 
poliitilised jõud, kes aktiivselt oma 
seisukohti tutvustasid. Märtsikuisel 
rahvaküsitlusel osales Saue linnast 
ligikaudu 40% valimisealistest ela-
nikest ning nendest omakorda 73% 
olid ühinemise vastu. 

Rahvahääletuse ja volikogude 
otsustamise vahele jäänud kuul 
kippus asi linna poole peal kohe 
päris kirglikuks kätte. Poliitilisel 
skeenel toimusid umbusaldushää-
letused nii ühinemist pooldavate 
kui vastu olevate kohalike poliiti-
kute suhtes. Vahetati välja linnapea 
ja moodustati uus koalitsioon. Üks 
volinik alustas linnavalitsuse maja 
ees autos istudes ühinemisvastast 
näljastreiki (tõsi, faktitäpsuse huvi-
des peab nentima, et see vältas neli 
päeva). 

Toimus paar rahvamiitingut, 
kus toetati Saue linna iseseisvuse 
säilimist, kohal olid kaameramehed 
erinevatest väljaannetest, volikogu 
istungile palgati ühinemislepingu 
hääletuspäeval turvamehed. Lin-
naelanike sotsiaalmeediakanalites 
võtsid aktiivselt sõna nii ühinemise 
pooldajad kui vastased, oli tsivili-
seeritud argumentatsiooni, aga oli 
ka olukordi, kus emotsioonid vii-
sakusest võitu said ja vähemalt üks 
mees ametlikult grupidiskussioo-

nist ära blokeeriti. Kasutusel olid 
suured sõnad: reetmine, hirmuta-
mistaktika, rahaahnus... Retoori-
kasse toodi sisse omavalitsusjuhtide 
pered: isad, vennad, naised. Linna 
peal räägiti, et ühinemine on mõ-
jutanud isegi peresiseseid suhteid, 

emad pöörasid tütardega tülli, sest 
vanem generatsioon pooldas ise-
seisvalt jätkmaist, noorem, vastupi-
di, uusi ühinemistuuli. Päev peale 
ühinemislepingu allkirjastamist (te-
gemist oli küll 1. aprilliga), kutsu-
sid ühinemise pooldajad rahvast ki-
viviske võistlustele, kus esimestele, 
kes tabavad munakividega linnapea 
ja linnavolikogu esimehe kabinetti-
de aknaid, lubati auhinnaks 3000 
eurot. 

Saue vallas selliseid jõulisi sam-
me ei täheldatud, ka Kernus ja 
Nissis mitte. Küll koguti Nissi val-
las allkirju, et osa sealseid elanikke 
sooviks ühineda hoopis Lääne-Ni-
gula vallaga. 

Seadus üteb, et rahvaküsitluse 
tulemuste järgi otsustamine ei ole 

volikogude liikmetele kohustuslik 
ning Saue linnas toetas linnavoliko-
gu enamus (10 poolt, 7 vastu) ühi-
nemist, hoolimata rahvahääletuse 
tulemustest. Saue linnavolikogu 
esimees Valdis Toomast selgitas, et 
tõenäoliselt oli volikogu enamusel 
siiski kindel veendumus, et ühine-
misega kaasaminek on Saue linna 
arengu parimates huvides – ühi-
nemislepinguga on kokku lepitud 
mitmeid linnaarengud positiivselt 
mõjutavaid asju, mille elluviimine 
üksi jätkates oleks keeruline.

Ka läbirääkimised 2014. aasta 
kevadel algatanud Saue vallavoli-
kogus olid ühinemisotsuse toetajad 
veenvas ülekaalus – viieteistküm-
nest kohal olnud volinikust pool-
das ühinemist 13, erapooletuks 
jäi 2 volinikku. Volikogu esimees 
Rein Riga tõdes, et Saue vallavo-
linike meelsus ühinemisküsimuses 
on algusest peale riigimehelikult 
pooldav ja tuletas meelde, et Saue 
vallavolikogu algatas ühinemisplaa-
ni pea aasta varem, kui riiklikust 
haldusreformist praegusel kujul 
rääkima hakati. 

Praktilises elus ei muutu val-
laelaniku jaoks nüüd ja kohe mi-
dagi. Algavad küll üleminekute-
gevused, mis peavad tagama uue 
vallajuhtimise ja elukorralduse 
sujuva toimima hakkamise tuleval 
sügisel. Alustatakse keskusehoone 
rajamise ettevalmistustega, koosta-
takse uue valla arengukava, eelar-
vestrateegia ja põhimääruse projek-
tid ning pannakse paika juhtimis- ja 
tööjaotusplaan. 

Reaalselt hakkab uus ühine 
ajajärk peale 2017. aasta kohalike 
volikogude valimisi, mis toimu-
vad juba ühtse valimispiirkonnana, 
kandideerivad koos nii praeguse 
Nissi ja Kernu valdade kui Sauede 
inimesed. 

Aga seni läheb kõik edasi nii 
nagu ennegi – ikka remonditakse 
teid, ikka makstakse toetusi, ikka 
väljastatakse ehituslubasid. Ja ke-
vad tuleb ka nagu ikka.

PÄEVAKAJALINE

Kirglikuks keeranud märtsikuu päädis 
ühinemislepingu allkirjastamisega
Pea kaks aastat väldanud Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valdade ühinemis-
plaan sai märtsi viimasel päeval neljapoolsed allkirjad, viimane kuu oli aga täis 
emotsionaalseid väljaastumisi, kõige rohkem küttis ühinemisotsuse tegemine kirgi 
Saue linnas. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

31. märtsil sai pea kaks aastat väldanud Saue linna ning Saue, Kernu ja 
Nissi valdade ühinemisplaan neljapoolsed allkirjad

Üks volinik alustas Saue linnavalitsuse maja ees autos istudes ühinemis-
vastast näljastreiki 

Toimus paar rahvamiitingut, 
kus toetati Saue linna iseseisvuse 
säilimist
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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

• Ühinemise Saue valla elanike arvamuse väljaselgitamise tu-
lemuste kinnitamine Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja valla 
ühinemise osas 
• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisle-
pingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja 
vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine 
• Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta määruse nr 4 
„Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise kord“ muutmine 4. Eelnõu – Saue Vallavolikogu 
30. aprilli 2015. aasta määruse nr 7 „Kulude piirmäärade keh-
testamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine 
• Saue Vallavolikogu 31. märtsi 2011. aasta määruse nr 2 
„Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saue vallas“ 
muutmine 
• Saue Vallavolikogu 26. veebruari 2009. aasta määruse nr 4 
„Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine 
• Saue Vallavolikogu 26. märtsi 2015. aasta määruse nr 5 
„Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“ 
muutmine 
• Saue Vallavolikogu 28. oktoobri 2010. aasta määruse nr 21 
„Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi 
kasutamise kord“ muutmine 
• Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 
• Saue Vallavolikogu 26. juuni 2014. aasta määruse nr 15 
„Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse 
toetamise kord“ muutmine 
• Saue Vallavolikogu 25. septembri 2014. aasta määruse nr 
19 „Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kom-
penseerimise kord“ muutmine 
• Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010. aasta määruse nr 
32 „Saue valla sportlaste toetamise kord“ muutmine 
• MTÜ Vanasilla Huvikeskuse kasutamise lepingu pikendami-
ne 
• Korteriühistute haljastamise ja hoovide korrastamise toetu-
se maksmise tingimused ja kord 
• Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
2016-2027 kinnitamine, II lugemine 
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine 
• Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras - 
Pajude pst, Kanikajõe, Vatslaveere 29, Turbaplatsi 
• Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras – 
Välja 19. 
• Vallavara enampakkumisega rendile andmine – Maidla 20.
•  Endiste Voore mõisa maade Aidamehe ja Tallipoisi kinnis-
tute otsustuskorras taotluse alusel rendile andmine 

Saue Vallavolikogus 28. märtsil

Saue Vallavalitsus otsustas oma 22. märtsi istungil vallavoli-
kogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul toetada heategevusfondi 
„Elus on hoolimist“ vahenditest kahte abivajavat last. 

Ühel juhul toetati lapse operatiivset ravi välisriigis ning 
teisel juhul meditsiinilise abivahendi soetamist. Tegemist oli 
kolmanda ja neljanda väljamaksega fondi ajaloo jooksul. Va-
rasemalt on toetatud õnnetuses ühe vanema kaotanud lapsi 
ja ühte paljulapselist peret hädavajaliku kodumasina ostmisel. 
Kokku on alates heategevusfondi loomisest 2013. aastal fondi 
annetatud 2536,76 eurot ning väljamakseid on tehtud 1885 
euro ulatuses. 

Heategevusfondi tehtud annetustest toetatakse Eesti 
rahvastikuregistri järgi Saue vallas elavaid:
 1) erivajadusega isikud ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasu-
tusi ja mittetulundusühinguid;
 2) vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid;
 3) muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja 
mittetulundusühinguid volikogu vastava komisjoni ettepane-
kul.

Kui Sinagi leiad võimalust ja tahet, siis sihtotstar-
belise heategevusfondi konto on: Saue Vallavalitsus, 
EE021700017001730906, selgitus „Elus on hoolimist“. 

Heategevusfond „Elus on 
hoolimist“ aitab abivajajat

Laagri avaliku ruumi uuendamisse 
on viimastel aastatel palju panus-
tatud. Jõekääru park, mida võiks 

iseloomustada vabakujulise maastiku-
pargina, kannab looduslähedast ideed 
ning paistab silma oma punaste ele-
mentide, sildade ja omapärase valgus-
tuslahendusega. Hilissügisel valminud 
Kultuurikeskuse park mõjub aga mood-
sama linnakeskkonnana, mis ootab ke-
vadist ärkamist, kuid juba praegu on 
park aktiivselt kasutuses.

Disainibüroo Keha 3 loodud Saue 
valla kujunduskava on aluseks kõigile 
edaspidistele ettevõtmistele, mis muu-
davad meid ümbritsevat keskkonda. Ku-
junduskava eesmärgiks on hoida Saue 
vallale omast identiteeti, kujundada 
aleviku ilmet veelgi ühtsemaks ja muu-
ta aleviku keskusala haljasalad senisest 
funktsionaalsemaks. 

Jõgi lähemale ja väikevorme juurde
Koostöös Tajuruumi maastikuarhitek-
tidega oleme jõudnud projektini, mis 
võtab tähelepanu alla kogu Teemandi 
pargi ning alevikeskuse jõeäärse ala. Tee-
mandi pargi nimetus tuleneb eelkõige 
Pääsküla jõe äärsest haljasalast, kus asub 
Jaan Teemandile pühendatud mälestus-
kivi. Nimi iseloomustab pargi asukohta, 
on lihtne ja meeldejääv. 

Teiseks oluliseks ja atraktiivseks 
maastikuelemendiks Laagri alevikus 
on Pääsküla jõgi. Vesi on alati andnud 
linnaruumile juurde kvaliteeti. Praegu 
pakub jõgi peamiselt vaid silmailu, kuid 
tahame, et lähitulevikus tooks jõgi kal-
dale melu ning lubaks isegi varbad vette 
pista.

Teemandi pargist saab Jõekääru 
Inglise tüüpi pargi ning Kultuurikes-
kuse moodsa pargi mõjutuste ristu-
mispunkt. Teemandi park jääb Laagri 

aleviku peamistele liikumissuundadele. 
Pargi uuendamisel tekitatakse ühenda-
tud rohe- ning jalakäigualade süsteem, 
mis moodustab tervikliku ruumi. Ühtne 
kergliiklus ning hästi planeeritud kesk-
kond kutsub liikuma ühest punktist tei-
seni.

Üheks suurimaks eesmärgiks kuju-
neb liikumisteede ja parkimise lahenda-
mine efektiivsel moel. Alale jäävad park-
lad saavad tulevikus korrapärase kuju 
ning funktsiooni. Vallavalitsuse maja 
vastas olev parkla jääb mõne koha võrra 
väiksemaks ning pargi teise alasse jääv 
parkla saab selle arvelt kohti juurde. See-
juures on eesmärgiks pargiga seotud tä-
navalõigu aktiveerimine – olemasolevalt 
kergliiklusteelt pääseb mugavalt parki. 

Pargi uuendamisel kasutatakse palju 
juba olemasolevat struktuuri. Kogu la-
hendusega püüame väliruumile juurde 
luua uusi võimalusi ning kasutust väi-
kevormide näol – välikohvikud, uued 
istumisalad, prügikastid, haljastus, kal-
daplatvorm, uuenenud pargivalgustus.

Projektalal on plaanis säilitada kõrg-
haljastus, vajadusel korrigeerida olemas-
olevat. Alale on planeeritud täiendavalt 
konteinerhaljastus, mis suvisel perioodil 
koosneks erinevatest dekoratiiv- ja mait-
setaimedest.

Suurimaks muutuseks pargis on jõe 
kohale kavandatavad platvormid, milleni 
viivad maastikku läbivad tasapinnalised 
rajad. Puidust jõeplatvormidel on või-
malik korraldada väiksemaid esinemisi 
(nt jõekontserte), mida on vastavatelt 
nõlvadele paigaldatud isteplatvormidelt 
mugav jälgida. Jõge jääb ilmestama vee-
pealne valgustuslahendus. Kogu projekt- 
alal on kasutatud looduslähedaselt peh-
me muljega uudset puitsillutist, mida 
kombineeritakse betoonkivi ja asfaldiga.

Hetkel oleme jõudnud eskiisi tasan-
dile – kõik tähelepanekud ning mõtted 
on paberile kirja pandud. Maastikuarhi-
tekt Edgar Kaarega koostöös on põhja-
likult analüüsitud Laagri alevikku tervi-
kuna ning liigutud sujuvalt projektalani, 
ühendades kõiki vajalikke lülisid omava-
hel. Terviklahenduseni jõudmisel pakub 
park mitmekülgseid funktsioone: ideaal-
ne kohtumispaik, tore ajaveetmiskoht, 
võimalus külastada välikohvikud ning 
paik ürituste ja sündmuste läbiviimiseks.

Et aga Teemandi pargist saaks at-
raktiivne ja kasutatav puhkeala, on 
kõik Saue valla elanikud oodatud 
pargi eskiisi tutvustamisele kolma-
päeval, 27. aprillil kell 18.30 Saue 
valla kultuurikeskuses (Veskitammi 
8, Laagri).

AVALIK RUUM

Melu jõekallastele ja varbad vette – 
Teemandi pargi uudne nägu
Laagri avalik ruum on pidevas muutumises ning nüüd on jõudnud 
kord jõeäärse Teemandi pargi kätte. 

ELINA KASK
avaliku ruumi 
spetsialist

Suurimaks muutuseks pargis on jõe kohale kavandatavad platvormid, milleni viivad 
maastikku läbivad tasapinnalised rajad. Puidust jõeplatvormidel on võimalik korraldada 
väiksemaid esinemisi (nt jõekontserte), mida on nõlvadele paigaldatud isteplatvormi-
delt mugav jälgida. Jõge jääb ilmestama veepealne valgustuslahendus
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Et omavalitsus võtab tüki 
maad, jaotab kruntideks, 
ehitab sinna teed ja liitumi-

sed ning selle kõik siis müüki pais-
kab, ei ole just igapäevane praktika. 
Selle konkreetse tehingu taga on 
üks sabaga lugu, kus arendaja küm-
mekond aastat tagasi hakkas uus-
elamurajooni rajama, võttes endale 
ka kohustuse ehitada välja teed ja 
tänavavalgustuse. Masu tuli peale, 
müük ei edenenud ja arendaja läks 
pankrotti. Lubatud teed jäid lõpu-
ni ehitamata, aga kuna osaliselt sai 
piirkond siiski uued elanikud, tuli 
vallal arendaja kohustused enda 
peale võtta. Maksumaksja rahaga 
rajati puuduolev infrastruktuur. 

Kui aga pankrotipesast hakati 
allesjäänud varasid likvideerima, ot-
sustas volikogu portsu krunte n-ö 
võlgade katteks omandada. Tõsi, 
päris tasuta need kätte ei tulnud, 
ligi 120 tuhat eurot tuli selle eest 
välja käia. Need püütakse nüüd 
arendusena maha müüa, et valla-
eelarvest tehtud kulutused Välja 
elurajooni lõpetamisse tagasi tee-
nida.

Eelisteks hind ja väljaarendatud 
elukeskkond
Tänaseks on maatükk jagatud 17 
eraldi kinnistuks, 5 neist on era-, 
11 paarismaja ja üks ärihoone 
funktsiooniga. Kinnistuteni on 
toodud või toomisel liitumispunk-
tid veele ja elektrile, ehitusõigus on 

olemas, kasutusele jääb olemasolev 
tänavavõrgustik. Aprillikuus ha-
katakse arenduspiirkonda müüki 
panema. „Põhimõtteliselt oleme 
võtnud selle projekti juures tõesti 
klassikalise kinnisvaraarendaja rolli. 
Müüme valmisoleva infrastruktuu-
riga krunte ja see on Eesti konteks-
tis eramuarenduse maksimumtase, 
tihti müüakse ju õhku,“ sedastab 
Pungas. Hooneid peale ehitama ei 
hakata, sest Pungase sõnul on kee-
ruline prognoosida inimeste soove 
ja vajadusi.

Üksikkrundid lähevad müüki 
oksjonikeskkonnas 40 000-eurose, 
paarismajakrundid 50 000-eurose 
alghinnaga. „Siinsamas kõrval on 
üksikelamukrundid müügil poole-
saja tuhandega, nii et sellel arendu-
sel võiks olla väike hinnaeelis. Ja kui 
võrrelda vaid 5 km kaugusel oleva 
Laagri piirkonna hindu, siis vahe 
võib olla lausa kahekordne,“ rek-
laamib valla kinnisvara projektijuht 
Siisike Lehtsi. Ta nimetab eelisteks 
veel ka tulevase ühendvalla keskuse 
Saue linna lähedust, kus teenused-
kauplused kõik lähedal ja pealinna-
gi viib rong mõneteist minutiga. 
On kergtee ja metsatukad, on laste 
mänguväljakud ja juba toimiv elu-
keskkond kõrval. 

„Kinnisvaraspetsialistid on ni-
metanud keskmise palgatöötajatest 
pere (kaks tööl käivat inimest) elu-
aseme ostuvõimeks (koos laenuga) 
kuni 240 000 eurot. Kui maja ehi-
tuseks arvestada umbes 100 000, 
siis Välja elurajoonis saaks kodu 
kätte 150 tuhande euroga ehk siis 
on võimalus ka hinnatundlikumal 
kliendil,“ arvab Pungas.

Praegu elab Välja elurajoo-
nis umbes 100 inimest, kui valla 
arendatav piirkond 27 eluasemega 
täismahus omanikud leiab, kasvab 
elanike arv poole võrra. Välja küla-
seltsile on kõik planeeringut puu-
dutavad materjalid samuti edasta-
tud, vastuväiteid Pungase sõnul ei 
ole tulnud.

„Kinnisvaraportfellis“ 
objekte rohkemgi
Kinnisvara projektijuhi koostatud 
tabelis on veel ligi 60 maatükki või 
hoonet, mida valla arenguks vaja ei 
ole ja mida lähiaastatel realiseerima 
hakatakse. „Võimalusi, kuidas oma-
valitsuse varade hulka mõni kinnis-
vara satub, on mitmeid. Räägitud 
Välja elurajooni puhul vald tõesti 
ostis kinnistu, nähes seal piltlikult 
võimalust pankrotistunud arenda-
jalt raha kätte saada, sellega võeti 
toonases kinnisvara situatsioonis 
teatud risk.

Palju tavalisem on see, et vald 

on omanikuks näiteks ühismajandi-
te likvideerimisel üle tulnud vana-
dele katlamajadele, garaažidele jms. 
Mõni korter või maja tuleb valla 
omandisse, kui endine omanik su-
reb ja pärijaid ei ole. Igaühe puhul 
tuleb eraldi otsustda, on seda valla 
arenguks vaja. Kui ei ole, kas siis on 
mõttekam müüa või välja rentida, “ 
toob Pungas näiteid. 

Teistmoodi, aga hea näide on 
Laagri alevikus asuv rahvasuus 
kutsutud „valuutapõld“ koolimaja 
ja raudtee vahel. See oli omal ajal 
osaliselt riigimaa, mille vald küsis 
enda omandusse, et sinna tulevikus 
rajada vallaelanikke teenindavad 
asutused: kool, tervisekeskus, spor-
dikeskus. Kuna planeeringut tehes 
selgus, et osaliselt jääb maatükile 
veel vaba ruumi, otsustati kavanda-
da ka uusi eluasemepindu. Praegu 
on sinna planeeritud 3 kortermaja 
ja 16 üksikelamut, lähitulevikus ha-
katakse ka nende realiseerimisega 
tegelema.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Määruse kohaselt on korteriühistutel 
vallalt võimalik toetust taotleda järg-
miste tegevustega seotud kulude 
katteks: puude, põõsaste, püsikute, 
roni- ja lilletaimede soetamiseks ja is-
tutamiseks; lillevaaside, -amplite soe-
tamiseks ja paigaldamiseks; istutus-
materjali soetamiseks ja istutamiseks; 
muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; 
puude raieks ja hoolduslõikuseks; 
kinnistu piires paiknevate siseteede 
rajamiseks; hoovis asuvate jäätmema-
jade rajamiseks või jäätmekogumis-
kohtade korrastamiseks; mänguvälja-
kute rajamiseks ning parkimiskohtade 
korrastamiseks ja rajamiseks. 

Korra alusel antakse toetust haljas-
tusele kuni 400 eurot kalendriaastas 
ja parkimiskohtadele, mänguväljaku-
tele, jäätmemajadele kuni 3200 eurot 
kalendriaastas. Toetust antakse kuni 
50% tegevusele kulutatud summast. 

Esmalt tuleb läbi kaaluda plaanitav 
tegevus ning mõelda, mida on vaja 
hoovis heakorrastada või rajada. Kui 
otsused langetatud ning tähtsaimad 
mõtted kirja pandud, esitab korteri-
ühistu Saue Vallavalitsusele allkirjasta-
tud vormikohase taotluse koos nõuta-
vate lisadokumentidega. Avalduse 
vorm ja nõutavate lisadokumentide 
loetelu on leitav valla veebilehelt.

Pärast korrektse taotluse esitamist 
otsustab vallavalitsus toetuse eral-
damise või eraldamata jätmise oma 
korraldusega 10 tööpäeva jooksul. 
Toetuse saamise eelduseks on oma-
finantseeringu olemasolu vähemalt 
50%. Toetust finantseeritakse tagant-
järele ning pärast kuludokumentide 
õigsuse kontrollimist kantakse toetus 
taotleja arvelduskontole 21 päeva 
jooksul. Toetus tuleb kasutada hil-
jemalt sama aasta 1. detsembriks. 
Taotlust on võimalik esitada elektroo-
niliselt info@sauevald.ee või paber-
kandjal aadressil Veskitammi 4, Laagri 
alevik. 

Tähtaeg: taotluse esitamise lõpp-
tähtaeg on 1. juuni 2016, toetuse 
kasutamise tähtaeg on 1. detsember 
2016
Toetuse suurus: kuni 400 eurot aas-
tas haljastusele; kuni 3200 eurot par-
kimiskohtadele, mänguväljakutele, 
jäätmemajadele
Taotlusvorm ja juhised: 
www.sauevald.ee, vasak rippmenüü 
„Avaldused ja  blanketid“

Lisainfo: elina.kask@sauevald.ee

ELINA KASK
avaliku ruumi spetsialist

Korteriühistute 
hoovide ja õuealade 
heakorrastamiseks 
saab toetust

JALAKA TEE

VAHTRA TEE

PAJU TEE

VÄLJA TEE

TO
O

M
IN

G
A

 TE
E

TALLINNA RINGTEE

RAUDTEE

Saue vald hakkab toetama 
korteriühistute hoovide ja 
õuealade heakorrastamist 
ning haljastamist. Toetuse 
eesmärgiks on paranda-
da hoovide välisilmet ning 
suurendada seeläbi ole-
masolevate korteriühistute 
omaalgatust, koostöötahet 
ja tugevdada sotsiaalseid 
suhteid korterelamutes. 

VÄLJA ELUPIIRKONNA 
KINNISTUTE KOHTA 
LISAINFO:
siisike.lehtsi@sauevald.ee
tel 5298141
oksjonikeskkond Osta.ee

KINNISVARA 

Vallavalitsus paiskab müüki 
17 krundiga arenduspiirkonna
Välja elurajooni piirkonnas läheb müüki 5 eramaja ja 11 paarismaja krunti 
ning lisaks üks ärimaa. Arenduse omanikuks on Saue vald ja kinnistuid 
müüakse enampakkumisel.

Saue Vallavalitsus müüb avaliku enampakkumise korras 
elektroonilise oksjonina planeeritavad kinnistud Vanamõisa külas 
aadressiga:
• Jalaka tee 2 (eskiisil positsioon 1, pindalaga ca 1700 m2, 
sihtotstarbega 100% elamumaa), alghinnaga 40 000 eurot
• Paju tee 40 (eskiisil positsioon 3, pindalaga ca 2020 m2, 
sihtotstarbega 100% elamumaa), alghinnaga 50 000 eurot
• Vahtra tee 1b (eskiisil positsioon 5, pindalaga  ca 2500 m2, 
sihtotstarbega 100% elamumaa), alghinnaga 50 000 eurot.

Enampakkumine algab 04.04.2016 ja lõpeb 18.04.2016. Varaga 
tutvumiseks või lisainfo saamiseks pöörduda tööpäevadel Saue 
Vallavalitsuse kinnisvara projektijuhi Siisike Lehtsi poole (mobiil 
5298141, e-post siisike.lehtsi@sauevald.ee).

Lisainfo www.sauevald.ee

AVALIK ENAMPAKKUMINE

1 3

5

Kolm krunti arenduspiirkonnast on juba ka reaalselt müügis
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Purgimine on tekkekohas reo-
vee väljapumpamine, selle 
äravedu ning väljalaskmine 

selleks ettenähtud ühiskanalisat-
siooni purgimiskohta. Purgimistee-
nuse järgi on vajadust piirkondades, 
kus puudub ühisveevärk ja –kana-
lisatsioon ning reovee kogumiseks 
kasutatakse kogumismahuteid või 
tellitakse fekaaliveoteenus ka näiteks 
kuivkäimlate, sette- ja rasvakaevude 
jms puhastamiseks. 

Saue Vallavalitsus tuletab meel-
de, et vastavalt Saue valla heakorra-
eeskirjale on ehitise omanik kohus-
tatud:
• tagama heitvee ja fekaalide ko-
gumismahuti korrasoleku, veepi-
davuse, hermeetilise sulgumise, 
õigeaegse tühjendamise ja ümbruse 
hooldamise;

• omama heitvee äravedu ja ko-
gumismahuti tühjendamist (pur-
gimist) tõendavat dokumentat-
siooni vähemalt 2 jooksva aasta 
kohta.

Kogumismahuteid peab regu-
laarselt (vastavalt täituvusele) tüh-
jendama, tellija kohustuseks on 
hoida alles tühjendamist ja äravedu 
tõendavad tšekid, kus on näha ka 
teenust osutava ettevõtte kontakt-
andmed. Tšekkide või maksedoku-
mentide olemasolu hakatakse edas-
pidi tõhusamalt ka kontrollima.

Saue vald asub peamiselt piirkon-
nas, kus põhjavesi on reostuse eest 
nõrgalt kaitstud või kaitsmata. See 
tähendab, et pinnakatte paksus on 
väga õhuke, mistõttu võib reostus 
kergesti koos sadevetega filtreeruda 
põhjaveekihtidesse, reostades nii ka 
joogivett. Seetõttu on väga oluline, 
et reovee kokkukogumine ja ärave-
du toimuks nõuetekohaselt ning õi-
geaegselt, vältimaks selle sattumist 
loodusesse ja põhjaveekihtidesse.

Saue Vallavalitsuse 8.03.2016 korral-
dusega nr 184 algatati Aila külas Pika-
mäe tee 22 (72701:001:1081, suuruse-
ga 4,83 ha, maatulundusmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneering, 
eesmärgiga kinnistu kruntimine, maa-
sihtotstarbe osaline muutmine elamu- 
ja transpordimaaks ning ehitusõiguse 
määramine kuni kolme üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Kinnistu asub 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
Aila külas tiheasustuse piiril. Harju 

maakonnaplaneeringu teemaplanee-
ringu “Asustust ja maakasutust suu-
navad keskkonnatingimused” ja Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt jääb 
kinnistust suurem maa-ala (põhja-loo-
deosa) hajaasustusalale rohevõrgusti-
ku T10 tuumala äärealale ning kinnis-
tule laienevad teemaplaneeringust 
ja valla üldplaneeringust tulenevad 
kitsendused. Teemaplaneering seab 
rohelise võrgustiku tugialadele üldi-
sed kasutustingimused, mis peavad 

tagama rohelise võrgustiku toimimise 
ja nende tingimustega arvestamise. 
Kinnistu kagupoolne maa-ala, kuhu 
planeeritakse elamukruntide rajamist 
jääb üldplaneeringu kaardi kohaselt 
tiheasustusalale juhtotstarbega ela-
mumaa. Planeerimisel tuleb lähtuda 
Saue valla üldplaneeringuga kehtes-
tatud krundi miinimumsuurustest ja 
tiheasustusele vastavatest planee-
rimispõhimõtetest – tiheasustusalal 
uute üksikelamute kruntide suuruseks 

peab olema 1 500 - 2 400 m². Elamu-
kruntide suuruste planeerimisel tuleb 
arvestada rohevõrgustiku tuumalaga. 
Üldplaneeringu kaardi kohaselt on 
võimalik moodustada kolm ca 1500 
m² suurust üksikelamu krunti. Kinnistu 
on hoonestamata ning piirneb osali-
selt Pikamäe teega. Planeeritavatele 
elamukruntidele juurdepääsuks tu-
leb kavandada uus juurdepääsutee 
Pikamäe teelt.  Vastavalt Saue Valla-
valitsuse ja arendaja vahel sõlmitud 

kirjalikule eelkokkuleppele, kaasneb 
planeeringu elluviimisega arenda-
jal kohustus enne elamukruntidele 
ehituslubade taotlemist/väljastamist 
moodustama transpordimaa krundi 
ning omal kulul projekteerima ja välja 
ehitama detailplaneeringuga kavan-
datud elamukruntidele mustkattega 
juurdepääsutee Pikamäe teelt ning 
taotlema väljaehitatud sõiduteele ka-
sutusloa. Planeeritava maa-ala suuru-
seks on ca 1,0 ha.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTSIS 2016 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Purgimisteenuse tellimisel 
hoia alles maksedokumendid 

KASULIK TEADA

Saue Vallavalitsus kehtestas 29. märt-
si 2016. aasta korraldusega nr 236 
Vanamõisa külas Jalaka tee 4 // Paju 
tee 40,  Jalaka tee 2//Välja tee 13,  
Vahtra tee 1 // Välja tee 15, Paju 
tee 44 // Vahtra tee 4, Vahtra tee 
2//Välja tee 17, Paju tee 46, Välja 
tee 19, Välja tee 21, Välja tee 23, 
Toominga tee 1 // Välja tee 25  kin-
nistute ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga kavandatakse 
Vanamõisa külas (Välja elamurajoo-
nis) Välja tee, Jalaka tee, Paju tee, 

Toominga tee  ja Vahtra tee vahelise-
le maa-alale elamuala rajamist. Kokku 
planeeritakse 27 eluaseme rajamist. 
Juurdepääs planeeritavale alale hak-
kab toimuma Tallinna ringteelt möö-
da Välja teed. Planeeritav maa-ala 
asub kümnel maaüksusel. Käesolev 
detailplaneering näeb ette kinnistu-
te jagamist üksikelamute, kaksikela-
mute, ärimaa ja haljasala kruntideks. 
Saue vald omandas Saue Vallavoliko-
gu 30. jaanuari 2014. aasta otsusega 
Vanamõisa külas Välja elamurajoonis 

11 ärimaa sihtotstarbega kinnistut, 
millest 10 kinnistut kavandatakse 
ümberkruntida. Kokku kavandatakse 
20 krunti, neist 5 üksikelamukrunti, 
11 kaksikelamukrunti, 1 ärimaa krunt 
ning lisaks kavandatakse 3 haljasmaa 
krunti riigimaantee ja raudteega puh-
vertsooni loomiseks. Planeeringuala 
ümbritsevad olemasolevad tänavad. 
Tänavavõrku ning liikluskorraldust ei 
kavandata käesoleva planeeringu-
ga muuta. Lahendatud on kruntide 
tehnovarustus, esitatud servituutide 

vajadus, määratud haljastuse ja hea-
korrastuse nõuded. Maa-ala vahetus 
läheduses on olemas kogu vajalik 
taristu tehnovarustusega liitumiseks. 
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 
6,0 ha ning planeeringuala on hoo-
nestamata. Detailplaneering võeti 
vastu Saue Vallavalitsuse 1. märt-
si 2016. aasta korraldusega nr 171. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimus 14. märtsist kuni 27. märtsini 
2016. aastal. Avaliku väljapaneku pe-
rioodil detailplaneeringu kohta kirja-

likke vastuväiteid ega ettepanekuid 
ei esitatud.

Detailplaneeringute korralduste-
ga ning otsustega on võimalik tutvu-
da valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistilt Maili Met-
saotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTSIS 2016 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsus võttis 29. märtsi 
2016 korraldusega nr 235 vastu ja 
suunas avalikustamisele Laagri ale-
vikus Seljaku tn 6a (katastritunnus 
72703:001:0609, sihtotstarve ärimaa 
50% ja tootmismaa 50%, suurusega 
6 575 m²) kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu.  Detailplaneeringuga 
kavandatakse jagada kinnistu kaheks 
krundiks (hilisema liitmise võimalu-
sega) ning määratakse ehitusõigus 
kahe kuni 3-korruseliste äri- ja toot-
mishoonete rajamiseks, kõrgusega 
maapinnast katuseharjani kuni 14,0 

m. Ühtlasi määratakse detailplanee-
ringus üldised maakasutustingimused 
ning heakorrastuse, haljastuse, juur-
depääsude, parkimise ja tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline 
lahendus. Planeeringuala külgneb 
Saku Vallavalitsuse 17. veebruari 2015. 
aasta korraldusega nr 124 algatatud ja 
Saku Vallavalitsuse 19. jaanuari 2016. 
aasta korraldusega nr 52 vastu võe-
tud Tänassilma külas Valdmäe tn 3 
(71801:001:1305, sihtotstarve maatu-
lundusmaa 100%, suurusega 2,27 ha) 
ja Valdmäe tänav L1 (71801:001:1332, 

transpordimaa 100%, suurusega 977 
m²) kinnistute detailplaneeringualaga, 
mille koostamise eesmärgiks on äri- ja 
tootmismaa kruntide moodustami-
ne ja ehitusõiguse määramine äri- ja 
tootmishoonete rajamiseks. 

Seljaku tn 6a kinnistule lahenda-
takse juurdepääs Tänassilma külas 
Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tänav L1 
kinnistute detailplaneeringuga kavan-
datud uue rajatava juurdepääsutee 
kaudu, mis hakkab kulgema Valdmäe 
tänavalt. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks 

taotletav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud äri- ja 
tootmismaa. Seljaku tn 6a kinnistu 
piirneb lõuna ja ida poolt Saku valla 
halduspiiriga ning jääb Saue ja Saku 
valla haldusterritooriumil asuva äri- ja 
tootmispiirkonda, Tallinn-Pärnu-Ikla 
teest ca 200 m kaugusele. Seljaku tn 
6a kinnistu on hoonestamata. Detail-
planeeringu eesmärk ja lahendus ei 
ole vastuolus Saue valla üldplaneerin-
guga.

Detailplaneeringu avalikus-
tamine toimub 19.04.2016 kuni 
2.05.2016 kella 8.00-16.30 (kolma-
päeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 
4, Laagri alevik, kus on võimalik tut-
vuda detailplaneeringu materjaliga. 
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik 
tutvuda detailplaneeringute jooniste 
ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/
avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE:

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Alliku küla Uuetalu põik 33 (ka-

tastritunnus 72701:002:1315, 2455 
m² elamumaa) kinnistule ehituspro-
jekti koostamiseks lähtudes Uueta-
lu-23 detailplaneeringust (K. Enno 

Arhitektuuribüroo OÜ töö nr A-75-
0432) kahe korteriga elamu seadus-
tamiseks. 
Lähemat informatsiooni saab ehi-

tusnõunikult Kalle Normannilt 654 
1135 kalle.normann@sauevald.ee. 
Ettepanekud ja arvamused esitada 
hiljemalt 25. aprilliks 2016 Saue Val-

lavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 
Laagri alevik; info@sauevald.ee) 

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS:

KATRINA 
UTSAR
keskkonna-
spetsialist

Toetust saab taotleda mak-
simaalselt 6500 eurot ja 
tingimusel, et taotleja ise 

suudab vähemalt 33,33% ulatuses 
finantseerida projekti abikõlblikest 
kuludest. Programmdokumen-
dis määratletud nõuetele vastavaid 
taotlusi koos kohustuslike lisadega 
saavad Saue valla hajaasustusega 
piirkondade elanikud esitada Saue 
Vallavalitsusele kuni 1. juunini. 
Taotluse võib esitada nii paber-

kandjal kui elektrooniliselt e-posti 
aadressil info@sauevald.ee. Töid on 
lubatud alustada alles pärast seda, 
kui projekti osas on tehtud rahas-
tamisotsus ning toetuse saajaga on 
sõlmitud toetusleping. Mõned vaja-
likud eeltoimingud on teatud juh-
tudel programmdokumendi punkt 
7.6 kohaselt abikõlblikud ka enne 
toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavad tegevused, abi-
kõlblike kulude loetelu, taotlemi-
se tingimused ja kõik muu toe-
tuse saamiseks oluline info on 
toodud regionaalministri 2016. 
aasta 17. märsti käskkirjas nr 
073 „Hajaasustuse programmi  

2016. a programmdokument”, 
mis on kättesaadav EASi veebilehel 
www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-
programm/#articleblock-Taotleja-
le.

Kui tekkis huvi toetuse saami-
se vastu ja esmased tingimused 
on täidetud, siis on soovitav prog-
rammdokument põhjalikumalt läbi 
lugeda, sest pisiasju või nüansse, mis 
võivad toetuse saamisel määravaks 
osutuda, on mitmeid. 

Täiendava info saamiseks võib 
pöörduda Saue Vallavalitsuse 
arendusnõunik Kati Oolo poole:  
kati.oolo@sauevald.ee, telefon 6541 
153.

Hajaasustuses elavatele perede toetus 
juurdepääsuteede, vee-, kanalisatsiooni- ja 
autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks 
Kuni 1. juunini saavad hajaasustusega maapiirkondades elavad leibkon-
nad, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on taotluse esitami-
se aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald, esitada taotlusi toetuse saamiseks, 
kui soovivad rajada juurdepääsuteed või parandada elutingimusi näiteks 
vee-, kanalisatsiooni- või elektrisüsteemi rajamisega.

KASULIK TEADA

KV
KODUVALD

KATI 
OOLO
arendusnõunik
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Keskkonnaspetsialisti juures 
registreeritud talgute jaoks 
organiseerib vald jäätmete 

äraveo (konteiner + vedu). Muud 
talgute jaoks vajaminevad tarvikud, 
näiteks kindad, prügikotid jne, on 
iga talgukorraldaja enda organisee-
rida. Küll aga on nende soetamiseks 
võimalik taotleda vallalt raha. 

Paljud külad on oma talgutoe-
tuse vajadusest juba teada andnud 
(Suurekivi elurajoon, Maidla, Kiia, 
Ääsmäe, Vanamõisa, Jõgisoo), aga 
need külad, kes seda veel teinud ei 
ole, kuid soovivad talgute jaoks saa-

da talgutoetust, palun esitage vastav 
taotlus esimesel võimalusel. Selleks 
tuleb täita ühekordse toetuse taot-
lus, mis on leitav valla veebilehelt 
ning saata see allkirjastatult aadressil  
info@sauevald.ee. Suurem osa Saue 

valla 2016. aasta eelarves planeeritud 
talgutoetustest on juba vastavalt kü-
lade poolt esitatud taotlustele ära pla-
neeritud. Talgutoetuste summad on 
ulatunud 490-st 1600 euroni, olene-
valt kavandatavate tööde mahust.

Kevadised talgud tulevad vääramatu jõuga
HEAKORD

Kevade tulekul korraldatakse üle kogu Saue valla heakorratalguid, et korrastada kodukoha ümbrust ning 
muuta külakeskused ja alev ilusaks. Tegevusi on erinevaid ja talguid, kus kaasa lüüa, leiab mitmeid.

KUUPÄEV KELLAAEG TALGU ASUKOHT JA KOGUNEMINE KAVANDATAVAD TEGEVUSED KONTAKT

17. aprill 11:00 Tuula küla, Tuula Seltsimaja Tuula külakeskuse ümbruse korrastus- ja haljastustööd ning parkla kivipiirde ladumine. Eve Riga, 56677791, eve@tuula.ee

23. aprill 10:30

Vanamõisa küla, Vanamõisa talgud:
1. Vabaõhukeskus
2. Välja elurajoon
3. Suurevälja tee piirkond
4. Alliku „Palgiküla“ piirkond

Leia endale sobiv töö ja helista talgujuhile ja registreeri ennast tööle!  
HEA KUI SAAD OMA OSAVÕTUST ETTE TEATADA  ENNE hiljemalt 22.04! 

1. Vabaõhukeskuse koristus, lillede istutamine – talgujuht Silvia Kotkas tel nr 57502850
2. Välja elurajooni teeäärte ja kraavide koristus – talgujuht Kätlin Vau tel nr 53463865 
3. Suurevälja tee piirkonna ja teeäärte koristus, puude istutamine – talgujuht Aigor Helm tel nr 55534430
4. Alliku palgiküla koristus – talgujuht Anton Mesila tel nr 5096955

PÄRAST TÖÖD VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE GRILLKOJAS PIKNIK KELL 14.00!
Korraldusjuht Katrin Krause, 5140761 või info@kodukyla.ee

23. aprill

10:00 Alliku küla, Kauri tee piirkond Alliku külas Kauri tee ja Kraavi tee ümbruse koristamine. Lea Poola +37253412423, 
lea.poola@gmail.com24. aprill

30. aprill

30. aprill 10:00 Kiia küla, Kiia küla mänguväljak Haljasalade parandus. Mänguväljaku korrastamine, jalgpalliväravate püstitamine.

Helmut Paabo, 5033713, 
helmut.paabo@mail.ee;  
Jaan Metsamaa, 5023434, 
jaan.metsamaa@gmail.com

30. aprill 10:00 Ääsmäe küla, Ääsmäe külaplats
Talgute käigus puhastatakse Ääsmäe ja Tagametsa külad ning Pärnu mnt äärne talvisest 
prahist, korrastatakse lillepeenraid ja külatähise ümbrust, korrastatakse külaplatsi, 
värvitakse pinke, külatähist, ehitatakse lava.

Ave Kruus, 55660875, 
avekruus@gmail.com

30. aprill 10:00 Hüüru küla, Hüüru mõis Hüüru mõisa pargiala korrastamine, muru rajamine, ümbruskonna koristamine prahist, 
haljastuse korrastamine jne

MTÜ Hüüru Külaselts,
5238261

30. aprill

11:00 Jõgisoo küla, Jõgisoo Seltsimaja Korrastatakse Jõgisoo Seltsimaja ümbrust, talgutöödena lõigatakse võsa ja puid, 
ehitatakse mänguväljakut, korrastatakse küla ümbrust jne

Ülle Rondo, 501 2033, 
jogisoo@hot.ee7. mai

7. mai 10:00 Maidla küla, Maidla suvilate piirkond Korrastatakse suvilapiirkonna ümbruskonda - koristatakse praht ja tehakse haljastustöid. 
Tehakse ka ettevalmistusi terviseraja loomiseks.

Key Smirnova, 5119957, 
key.smirnova@mail.ee

7. mai 11:00 Maidla ja Pärinurme küla talgud, 
kogunemine Maidla Seltsimaja platsil

Toimub teeäärte koristus, lillede istutamine küla piirnevatel aladel ning Maidla veekogu 
äärse ala koristus ja korrastus. Maidla Seltsimaja alal toimub ala korrastus, välisinventari 
värvimine, pinnase ettevalmistustööd laste mänguväljaku rajamiseks. 
Kogunemine Maidla Seltismaja platsil kell 11:00. Talgupäeval talgusupp!

Kaido Kivisilla, 5033462, 
kivisillakaido@gmail.com

7. mai 12:00 Valingu küla, Suurekivi elurajoon

Valingu küla ja selle ümbruskonna teede äärte koristamine prahist ja võsast; 
lastemänguväljaku korrastamine ja haljastamine; Suurekivi elurajoonis puude ja põõsaste 
istutamine ja teeäärte haljastamine, mulla vedamine ja haljastustööd, lõkkeplatsi 
korrastamine; Valingu raudteejaama ja selleni viiva tee ümbruse koristamine.

MTÜ Suurekivi elurajoon,  
Jaanus Sulg, 5108128,  
e-post: jaanus@jgj.ee

7. mai 9:00
Koppelmaa küla, Koppelmaa 
aiandusühistute lõkkeplats ning  
Voore tee ja Pohla tee ristmik

Küla heakorrastamine, Voore tee pimenurkade võsast puhastamine. Kraavide 
puhastamine.

Janek Hamidžanov, 5105347, 
koppelmaa1241@gmail.com

7. mai 11:00 Vanamõisa küla, Välja elurajoon Üldine heakord, prügi koristamine, mänguväljakute korrastamine, spordirajatiste korda 
seadmine. Mtü Välja Selts, valja.selts@gmail.com

7. mai 11:00 Aila küla, Pikamäe tee

Pikamäe tee talgud:  
Pikamäe tee külakoosolek + talgud: 1) Naabrivalve sektori teemad, 2) Pikamäe tee 
varajase jaanitule korralduse teemad.  
Talgu korras koristame aiatagused ja tee ääred. Lastele magus preemia tubli töö eest! :) 

Janis Ivask, 5010945 janis@kindelkatus.ee

7. mai 12:00 Aila küla, Mäe tee

Mäe tee talgud:  
Mäe tee esimene külakoosolek: 1) Saame tuttavaks Mäe tee piirkonna peredega, 
2) Naabrivalve - kas on huvilisi ja kuidas edasi!  
Talgu korras koristame teeääred ja endise sõjaväe osa territooriumi (niipalju kui enrgiat ja 
tahtmist on). Lastele magus preemia tubli töö eest :)

7. mai – 
14. mai

- Laagri alevik Korterelamud korrastavad üheskoos oma korterelamute ja kodukoha ümbrust (Redise tn 6, 
Redise tn 12, Iltre piirkond) lisaks 14. mail korrastatakse Vesiroosi tänava piirkonda.

Valeri Alba, 56617257;
Korterelamute talgute eestvedajad ja 
vastutajad on korteriühistud. 

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING laupäeval, 14. mail   

Kogumispunkt Laagri alevikus 
Laagri alevikus võetakse ohtlikke 
jäätmeid ja vanarehve vastu Kuu-
se tn 29 (vana katlamaja juures) 
kell 10:00-12:00.

JÄÄTMEBUSSI JA REHVIKOGU-
MISAUTO SÕIDUGRAAFIK:
09.00 - 09.15  Koidu küla, Koidu 
põik ja Koidu tee ristmik
09.30 - 09.45  Alliku küla, Kotka 
tee ja Kauri tee ristmik
10.00 - 10.15  Vatsla küla, Kodase-
ma ja Vatsla tee nurk
10.30 - 10.45  Hüüru küla, Hüüru 
mõis

11.00 - 11.15  Kiia küla, Kiia küla 
mänguväljak
11.30 - 11.45  Alliku küla, Vanamõi-
sa seltsimaja parkla
12.00 - 12.15  Vanamõisa küla, 
Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.30 - 12.45  Vanamõisa küla, 
Välja tee/Jalaka tee läheduses pa-
kendikonteinerid
13.00 - 13.15  Aila küla, Pikamäe 
tee sissesõit
13.30 - 13.45  Valingu küla, Puies-
tee tee sissesõit (enne Suurekivi 
elurajooni) 
14.00 - 14.15  Aila küla, Valingu-
Jõgisoo tee, jäätmemaja ees

14.30 - 14.45  Jõgisoo küla, Lõo-
kese tn sissesõit
15.00 - 15.15  Koppelmaa küla, 
Koppelmaa aiandusühistud
15.30 - 15.45  Tuula küla, Vana-
Tuula tee kortermajade kõrval
16.00 - 16.15  Ääsmäe küla, Kase-
salu tn koolimaja parkla
16.30 - 16.45  Maidla küla, kesku-
se autobussipeatus (Haraka tee 
ristis)
17.00 – 17.15 Maidla küla, Maidla 
aiandusühistud (Jõe AÜ ristis)

Tavaliselt kodumajapidamises 
tekkivad ohtlikud jäätmed on 

patareid ja akud, vanad värvid, 
lahustid, lakid, liimid ja nende jää-
gid, trükivärvid, vanaõlid, õlised 
kaltsud, õlifiltrid,  ravimid, päe-
vavalgus ja säästulambid, elavhõ-
bedaga kraadiklaasid, tundmatud 
või mittevajalikud kemikaalid, oht-
likke aineid sisaldavad pakendid, 
väetised ja pestitsiidid, rotimürk 
jm biotsiidid jms. NB! Eterniiti ja 
asbesti sisaldavaid lammutusjäät-
meid sellel kogumisringil vastu ei 
võeta! 

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA 
VALD ON SUUR JA GRAAFIK 

TIHE. JÄÄTMEBUSSIL ja REH-
VIAUTOL ETTENÄHTUD KEL-
LAAJAST KAUEM PEATUDA EI 
OLE VÕIMALIK!

NB! Asutused ja ettevõtted pea-
vad oma jäätmed (sh vanarehvid) 
ise üle andma otselepingutega 
vastavatele jäätmekäitlusettevõ-
tetele.

Saue valla elanikud saavad kodu-
sed ohtlikud jäätmed tasuta ära 
anda ka Pääsküla jäätmejaama, 
aadressil Raba 40, Pääsküla. Lisa-
info telefonil 15155.  

KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee
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Uus automaattankla asub kohe linnast väljasõidul 
enne kaubanduskeskusi.

Uues tanklas tulevad müügile kütused bensiin 
95 ja 98, diislikütus ning lisaks veel ka AdBlue. Tan-
kureid tuleb kokku 3, üks neist AdBlue lisaainele. 
Tanklas saavad lisaks sõiduautodele mugavalt tan-
kida ka veokid, nende jaoks tuleb ka eraldi oma tan-
kur diislikütuse tankimiseks.

„Asukoha valikul oli määravaks soov pakkuda 
senisest veelgi mugavamaid võimalusi tankimiseks 
linnast välja liikujatele. Meie praegune Neste jaam 
Laagris pakub mugava tankimise eelkõige linna sis-
sesõitjatele. Edaspidi saab olema tankimine mugav 
mõlemal suunal liiklejatele,“ ütles Neste turundus- 
ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Mai alguses avatakse 
Pärnu maanteel ka linnast 
väljasõidul Neste jaam 

Kohe linnast väljasõidul Pärnu poole 
näeb pilk paremal kerkimas kolme-
korruselist hoonet. Praegu veel hall 

ja tolmune, aga juba võib aimata, et huvitava 
lõikega hoone hakkab tulevikus pilku püüd-
ma küll. Õieti ei usukski, et tootmishoone-
ga tegu. Maantee poole eenduv varikatus ja 
kolm korrust puhast klaaspinda, esimese ta-
sapinna sirgele seinale siksakina sisse lõikavad 
vormilahendused ja läbi akende paistev im-
posantne keerdtrepp. 

„Oleme kavandanud tõesti siia luksusele-
mente, mis vabriku jaoks on natuke üle vin-
di, aga kõik hooned, mille kontsern ise on 
ehitanud, on meil pisut representatiivsema 
fassaadiga,“ nendib Karl Storzi Eesti haru 
juht Tõnis Pilvisto. Tõsi, näiteks pilkupüüdev 
ja justkui ilma otsese funktsioonita varikatus 
tekitab küsimuse, kas siin on arhitektidel las-
tud lihtsalt unistada ja vormimänge mängida. 
Põhjus on küll palju proosalisem. „Tulevased 
naabrid ei olnud nõus, et maanteele ei paista 
nende maja enam kätte, pidime siis nurga ära 
lõikama,“ selgitab Pilvisto. 

Karl Storz on Euroopa suurim endos-
koope tootev pereettevõte, peakorteriga 
Saksamaal. Endoskoobid on organismi sise-
vaatluseks kasutatavad spetsiifilised tohtrite 
tööriistad, näiteks haiglaseriaalides nähtud 
kurgust, kõrvast ja muudes kehaavadest sis-
sesuunatavad kaameratega ja valgustusega 
vidinaid.  

70 aastat edukat äritegevust on võimalda-
nud laieneda pereettevõttel nii Euroopasse 
kui Ameerikasse, omades allüksusi 39 riigis ja 
pakkudes teenistust ligi 6000 töötajale. Eesti 
haru tegutseb praegu 160 töötajaga Musta-
mäel, aga olemasolev rendipind ei vastanud 
enam pikka aega tegelikule vajadusele, uus 
10 000 m2 majapinda on kolm korda roh-
kem kui seni. Maja on aga nullist sajani ehita-
tud just ettevõtte nõudmisi ja väärtusi silmas 
pidades.

Füüsiline keskkond toetab 
worganisatsioonikultuuri
Uue tehase tootmis-, lao- ja büroopinnad ja-
guneva kolme korruse vahel, kusjuures ehita-
tud ja infrastruktuuriliselt sisustatud on need 
selliselt, et iga kell võiks tootmine büroosse 
või kontor lattu kolida. Kõiki funktsioone 
saab ruumide mõttes vahetada. Pilvisto hin-
nangul saab nõnda tagada paindliku tootmi-
se, mitte tegeleda pidevalt siseseinte ehitami-
se ja lammutamisega.

Siseseinad aga omakorda on lahendatud 
sellise loogikaga, et tänu klaasi kasutamisele 
tekivad nagu vaatekoridorid, sisuliselt saab 
ühest maja servast teise vaadata. Hoolduse 
osakond saab vaadata otse toormaterjalide 
osakonda ja siis läbi vahekoridori järgmise ra-
kukese ruumidesse. Kõik näevad kõiki. „Ole-
me muutmas seda eestlaslikku harjumust olla 
oma privaatsuses selg seina poole –  füüsiline 
töökeskkond peab peegeldama avatust nii 

otseses mõttes kui ka kujundlikult,“ selgitab 
Pilvisto. Selline rütm ja paigutus on valdav 
läbi kogu maja kolme korruse.

Veelgi enam. Nii näiteks on täiesti tead-
likult tehtud kontorirahval oma ruumidesse 
sisenemine väikese jõnksuga ja pikema tee-

konnana – nemad pääsevad oma laua taha 
ainult läbi tootmisruumide. „Meie põhitege-
vus on tootmine ja büroos töötav inimene ei 
tohi seda ära unustada. Kui ta ikka iga päev 
läheb läbi tootmisosakonna, siis on tal see 
meeles,“ usub Pilvisto.

Sedasama ühtset mentaalsus ja hingamist 
toetab ka ühine paraadsissekäik nii tööliste-
le, külalistele kui kontorirahvale. Ei ole nii, 
et ülemused sisenevad majesteetlikku keerd-
treppi mööda, mahedas valguses ja tasase 
muusika saatel ning tavatöötajatele on pisike 
tagauks silmapaistmatu nurga varjus. „Meil 
on nii, et kõik tulevad ja lähevad ühest uk-
sest. Nii nagu meie ruumid, toolid ja  meie 
lauad on täpselt ühesugused, on meil ka ühi-
ne sissepääs,“ ütleb Pilvisto.

Veel üks omapärane nüanss: büroo poo-
lele on planeeritud koosolekuteruum, mis 
on pisike nagu tikutops ja poole seinapinna 
ulatuses klaasist. Pilvisto ei leia, et see oleks 
midagi ebamugavat, pigem vastupidi – kõi-
ge piinavam olevat tema sõnul pikalevenivad 
koosolekud ja toolid ilmselgelt soodustavad 
seda. Teaduslikku tõendusmaterjali ei ole, 
aga kõhutunne ütleb.

Konkurentsitult kõige avarama vaate ja 
suurema klaasipinnaga ruum on hoopiski 
töötajate puhketuba. Päeva- ja päiksevalgu-
serohke, väga ruumikas, otse maanteele, pilk 
puhkamas kaugusesse suunduval teesiilul. 
Annab perspektiivi ja sihid. Juhi hinnangul 
saab just see olema kõige esinduslikum koht 
kogu majas.

Uus tehasehoone valmib peatöövõtja 
Maru Ehitus käe all ja suveks loodetakse olla 
kolimisfaasis, mis sellise valdkonna ettevõtte 
puhul ei ole muidugi nii lihtne, et üks päev 
kraam autole ja järgmisel on juba uues kohas 
normaalne töörütm. „Kolimine võtab aega, 
seda ühe laksuga ei tee. Arstiriistade tootmi-
sel on palju nõudeid, mida peab järgima ja 
dokumenteerima ning mitmeid kordi veen-
duma, et kõik töötab õigesti. Peame eelista-
ma turvalisust ja kvaliteeti, isegi kui kulud on 
kõrgemad,“ ütleb Pilvisto.

Täistuuridel alustakse uues majas tööd 
ilmselt sügisel. 

ETTEVÕTLUS

Karl Storz ehitab Pärnu maantee 
äärde edevamat sorti tehasehoonet
Saue valla ettevõtlusmaastik täieneb kõrgtehnoloogilise 
kirurgiainstrumentaariumi tootja Karl Storzi kontserni tehasega. Maja on 
traditsioonilistest vabrikutest tiba luksuslikum ja fookus on sellel, kuidas 
sisedisain toetab firmakultuuri ja väärtusi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ääsmäel krõpsukompanii Balsnack kampaania 
„Piraat toetab laevakaitsjaid“ lubab igalt ostetud 
Piraadi tootesarja pakilt 2 senti Indias vangistuses 
olevatele laevakaitsjatele ning nende lähedastele. 
Kampaania kestab 14. märtist 17. aprillini.

Balsnacki Baltikumi müügijuhi Kristo Pajuste sõ-
nul sündis idee toetada laevakaitsjaid ning nende 
lähedasi inimlikust kaastundest ja soovist aidata. 
Varem on Balsnack toetanud oma küla ja valla et-
tevõtmisi, aga nii suure heategevusliku kampaania 
korraldamine on esmakordne ettevõtmine. 

 „Enne alustamist kohtusime ka laevakaitsjate 
lähedastega ja tutvustasime oma ideed sellisel vii-
sil kampaaniat korraldada, et aidata nende MTÜ-l 
Mehed Indiast Koju raha koguda.  Lähedased ela-
vad ka ise väga kaasa sellele kampaaniale,“ räägib 
Pajuste. 

Ettevõte on saanud koostööpartneritelt ja klien-
tidelt positiivset tagasisidet. „Igal inimesel on selle 
teema osas oma arvamus. On ka neid, kes meeste 
süütusesse ei usu ja kelle jaoks jääb meie ettevõtmi-
ne arusaamatuks. Toetudes laevakaitsjate lähedas-
te arvamusele, teame ja usume, et enamik on meie-
ga ühte meelt ning toetavad mehi,“ leiab Pajuste.

Turundusekspert Anu-Mall Naarits on meedias 
kommenteerinud, et tegemist väga julge ja äge-
da mõttega, mis näitab seda, kuidas ettevõtted ei 
tegutse mitte ainult oma kasumi nimel, vaid väga 
selgelt võtavad seisukoha ning toetavad ühiskonna 
valupunkte. Samas on sotsiaalmeedias avaldatud 
ka arvamust, kas nii karmi ja tundlikku teemat on 
siiski sobiv turundus- ja müügitegevuses kasutada.

Kampaania käigus loodetakse müüa vähemalt 
900 000 Piraadi krõpsupakki, sellisel juhul kogu-
neks MTÜ-le Mehed Indiast Koju 18 000 eurot. 
Kampaania käigus saab osta Piraadi sarja tooteid: 
Hapukoor-küüslauk, Kuldne, Nisupeekoni ja tšilli, 
Juustu-sibula ja Tšilli. 

Iga päev loositakse välja erinevaid krõpsutoo-
teid, aga peaauhinnaks on Kariibi mere kruiis ka-
hele.

Kohalik ettevõte Balsnack 
algatas julge heategevus-
kampaania

Õieti ei usukski, et tootmishoonega tegu. Maantee poole eenduv varikatus ja kolm korrust 
puhast klaaspinda, esimese tasapinna sirgele seinale siksakina sisse lõikavad vormilahendused ja 
läbi akende paistev imposantne keerdtrepp

Siseseinad aga omakorda on lahendatud 
sellise loogikaga, et tänu klaasi kasutamisele 
tekivad nagu vaatekoridorid, sisuliselt saab 
ühest maja servast teise vaadata.

„Oleme muutmas seda 
eestlaslikku harjumust 
olla oma privaatsuses 
selg seina poole –  
füüsiline töökeskkond 
peab peegeldama 
avatust nii otseses mõttes 
kui ka kujundlikult.“
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Juba märtsikuus alustas Maan-
teeamet Laagri ümbersõi-
du viimase etapi ehitusega. 

Esimene etapp, mis valmis 2015. 
aastal, oli TOPi ristmik üle Pärnu 
maantee koos kahe ringristmiku-
ga ja sel aastal valmib III etapp, 
kus ühendatakse Koru ringristmik 
Laagri-Harku maanteega ning ka 
teise otsa tuleb ringristmik. Tööde 
käigus ehitatakse uus sild üle Pääs-
küla jõe ja jalakäijate tunnel uue 
maantee alt, mis hakkab ühendama 
Veskimöldre 2 elurajooni ja Laagri 
keskust ning tagab kergliiklejate-
le ohutuma liikumisviisi ilma uut 
maanteed ületamata. 

Tööd kestavad kuni novembrini 
ning seejärel peaks Laagri keskuse 
liikluskoormus oluliselt kahanema. 
Lepingu kogumaksumus on ca 
2,35 miljonit eurot, töid teostab AS 
Teede REV-2, omanikujärelevalvet 
Sweco Est OÜ.

Maanteeamet kinnitab, et töid 
tehakse teid sulgemata. „Liiklus on 
häiritud objekti alguses ja lõpus, 
kus piiratakse sõidukiirust. Laag-
ri-Harku maanteel on võimalikud 
liikluse piiramised ringristmiku 
ehituse ajal. Liikluse piiramised on 
võimalikud ka Alliku-Laagri- Hüü-
ru maantee ja uue tee ristumisko-
has,“ kinnitab Maanteeameti põh-
ja regiooni ehitusvaldkonna juht 
Lembit-Alo Kippar. Ka valla tee-
despetsialist Indrek Brandmeister 
usub, et kuna tee tuleb uude asu-
kohta, peamiselt üle põldude, siis 

kohalike elu ja liiklemist ei tohiks 
see häirida. Küll aga tuleb arves-
tada, et orienteeruvalt juuli keskel 
suletakse seoses uue maantee ehi-
tusega autoliiklusele lõplikult Koru 
tänava vana väsinud sild.

Uue maantee ehitusega pa-
ralleelselt algab Vae ja Hoiu  
tänavate rekonstrueerimine. Si-
suliselt Sagro maja värava eest kuni 
Koru ringristmikuni pannakse sõi-
dutee ulatuses uus asfaltkate, raja-
takse sadevee kanalisatsioon, Hoiu 
tänaval tuleb olemasolevale kergtee-
le teine teisele poole tänavat lisaks. 
Ka Vae tänavale ehitatakse praegu 
puuduolev kergteejupike. „Selle 
teekatte vanus on ligi 30 aastat ja on 
tänaseks ikka lõplikult amortisee-
runud. Mügarikud teel, kevadiste 
ilmadega annab katend järele ja tee 
ei kannata enam liikluskoormust,“ 
selgitab Brandmeister. 

Ehitust kavandab vald ajaliselt 
nii, et aluse ja trassiehitused saaks 
tehtud mais ja juunis, kui Koru tä-
nav on liikluseks veel avatud. Liik-
lust on plaanitud häirida Laagris 
juulikuus mõne päeva vältel, kui 
sõiduteedel paigaldatakse lõplikku 
asfaldikihti. „Eesmärk on kõik lii-
tekoha vuugid ja kogu uus katend 
saada võimalikult kvaliteetne ja vas-
tupidav,“ põhjendab Brandmeister. 

Töid teostab riigihanke tule-
musel OÜ RIAB Teedeehitus ja 
maksumus on ca 361 000 eurot. 
Seda projekti toetatakse ka Euroo-
pa Ühtekuuluvusfondi meetmest 
„Raudteeliikluse arendamine ja eri-
nevate liikumisviiside ühendamine“ 
129 305 + km euroga. Ehitus algab 
maikuus ja kestab augustini.

Paldiski maanteele Uue tn ris-

tist kuni Vääna jõe autosillani 
ehitatakse kergtee –1,6 km pik-
kune, 2,5 meetri laiune, asfaltkat-
tega, küll ilma valgustuseta. See on 
Maanteeameti projekt, aga Saue 
vald finantseerib asfaldipaneku. 

Koostöös Harku vallaga ehita-
takse sel suvel välja praegu puudu 
olev jupp kergteed Harku alevi-

ku ja Laagri vahel. See läheb ko-
he-kohe hankesse, seetõttu ei ole 
konkreetne ehitusaeg veel kindel, 
aga teedespetsialist prognoosib, et 
suvega saab tehtud. Selle tulemuse-
na viib Laagrist otse Harkuni, sealt 
edasi ka Harku terviseradadeni ca 
3,5-kilomeetrine valgustatud kerg-
tee.

Projekteerimisel on 
Mõisa tee kergtee Ääs-
mäel. Brandmeistri hin-
nangul algab seal ehitus 
kesksuvel.

Valingu raudtee-
jaama ühendamine 
külaga on samuti selle 
suve teema. Rahastus 
tuleb Euroopa Ühte-
kuuluvusfondist meet-
me „Raudteeliikluse 
arendamine ja erinevate 
liikumisviiside ühenda-
mine“ tegevuse „Inves-
teeringud ühistranspor-
dipeatustesse ja nende 
paremasse ühendamisse 
oluliste sihtpunktidega“ 
151 186 + km euroga. 
Välja ehitatakse jaama 
kõrvale autoparkla, rat-
tahoidla ja kergtee jaa-
mast Puiestee tänava 
kaudu vana küla Pargi 
tänavani.

Lisaks on terve ports 
kruusateesid, mida sel 
hooajal pinnatud must-
katte alla hakatakse vii-
ma. Neist suurematena 
nimetab Brandmeister 
Pohla teed Koppelmaal, 
Pikamäe teed Ailas, Ka-
rutiigi elurajooni teid 

Allikul, Jõe teed Hüürus, Vatsla-
nurme ja Vatslaniidu teid Vatslas. 
„Kui neli aastat tagasi oli 65% valla 
omanduses olevatest teedest kruu-
sakattega, siis täna on suhe vastupi-
dine, kaks kolmandikku on viidud 
pinnatud mustkatte alla, vaid kol-
mandik on kruusateid,“ rõõmustab 
Brandmeister.

Kaks suuremat teetööde objekti on Laagri 
piirkonnas, pisemaid jätkub mujalgi
Valla teedeehituse eelarves on 2016. aastal ligi 1,5 miljonit eurot, pool miljonit tuleb juurde eurorahadest 
ning osasid valla territooriumil olevaid objekte rahastab ka Maanteeamet.

TEED JA TÄNAVAD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Alliku küla

Laagri alevik
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Kus saab suvel laps akusid laadida?
Uusi sõpru leida, midagi ägedat 
korda saata ja seda kõike nii, et 
ema-isa on samal ajal hoopis tööl? 

Õige – lastelaagris. Kui guugelda-
da, leiab tohutul hulgal lastelaag-
reid ja valik on seinast seina, seda 

nii pakutava tegevuse kui ka vane-
mate rahakotist küsitava rahasum-
ma osas. Kuid selleks, et midagi 

ägedat teha, ei pea minema kodust 
kaugele – ka Saue vallas toimub nii 
mõnigi mõnus päevalaager. Siin ta-

belis on Koduvalla lehele teadaole-
vad lastelaagrid, mis sauevallakaid 
meie oma vallas ootamas:

LASTELAAGRI NIMI, 
KORRALDAJA

AEG JA KOHT SIHTGRUPP TUTVUSTUS HIND

Tänavakultuuri linnalaager
www.linnalaager.ee
MTÜ Pere Heaks, Saue valla 
kultuurikeskus

6.-10. juuni Saue valla 
kultuurikeskus ja õueala 
ning Jõekääru park 

7-15-aastased

Iga osaleja valib ühe tiimi, mille töös ta linnalaagris osaleb: foto-, grafiti-, loovus-, robootika-, 
spordi-, teatri- ja trenditiim. Kõik laagrilised saavad lisaks oma tiimi tegevustele veel osa vahupeost, 
interaktiivsest seiklusmängust, diskoõhtust ja vaba aja mängudest parkides.  
Iga päev pakutakse sooja lõunasööki ja oodet. Osalustasu sisaldab lisaks toitlustusele ja laagri 
tegevustele ka T-särki.

80 €, kui ühest perest 
on 2 või enam last, 
on osalustasu suurus 
lapse kohta 75 €

MTÜ Omakogu laululaste 
linnalaager
Täpsem info tel 5663 1916, 
e-post ae.artists@gmail.com
MTÜ Omakogu

14.-19. juuni Saku 
huvikeskus ja Kallisaba 
puhkekeskus

6-19-aastased 
Saue ja Saku 
valla soololaulust 
huvitatud 
muusikaliste 
eeldustega lapsed

Linnalaagri tegevused:  hääleseade, laulude õppimine, mikrofonilaulu praktika, hääle tervishoiu 
töötuba. Kontserdikava ettevalmistamine ja proovid Kallisaba perepäevaks 19.06, kus toimub kontsert 
ja Aleksei Turovski töötuba. Artistlikkuse, lavalise liikumise ja  lavaliste algtõdede saladusi ja  soovitusi 
jagavad ja viivad töötubades läbi eksimisvabade mängude Foorum teatri näitlejad eesotsas Margus 
Prangliga. Laulude salvestamine  CD-plaadile. Lugemispesa, muusikafilmid, meisterdamisnurk.
Iga päev pakutakse sooja lõunasööki ja õhtuoodet.

pole veel teada

Seiklused 
Kurrunurruvutisaarel 
jätkuvad!
www.mangukool.ee
MTÜ Saue Autoklubi

4.-8. juuli, 18.-22. juuli 
1.-5. august, 15.-
19. august Jõgisoo 
seltsimaja, õueala ja 
matkad kaugemale.

6-9-aastased

5-päevased laagrivahetused on kõik sama programmiga ning pealkirjaks on laagril sel aastal 
„Seiklused Kurrunurruvutisaarel jätkuvad“. Laager on Pipi Pikksuka raamatu temaatikaga. Programmis 
on lisaks Jõgisool matkamisele kahel päeval pikemad bussiväljasõidud: Saku valda Metsanurme 
matkarajale ning Polli loomaaeda. Iga päev pakutakse sooja lõunasööki ja õhtuoodet.

90 € (pere teine 
laps -10%); võimalik 
osaleda ka 1 päeva 
kaupa, päeva hind 
21 €

Noorte vabaõhulaager 
Augustitreff
www.linnalaager.ee
MTÜ Vanamõisa Küla ja 
MTÜ Pere Heaks

8.-12. august
Vanamõisa 
vabaõhukeskus 

7-15-aastased

Vabaõhulaager on jagatud viieks teemapäevaks: meisterdamise päev, loomade päev, seikluse päev, 
spordi- ja tehnikapäev, šõupäev. Laagrinädal lõpeb noorteüritusega, kus üles astuvad  noortebändid 
ja laagris osalenud noored ise. Iga päev pakutakse sooja lõunasööki ja oodet. Osalustasu sisaldab 
lisaks toitlustusele ja laagri tegevustele ka T-särki.

80 €, kui ühest perest 
on 2 või enam last, 
on osalustasu suurus 
lapse kohta 75 €

Laagri ümbersõidu viimase etspai ehitustööd kestavad kuni novembrini
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Taani hindamisraamatu 
Suur-Eestimaa nimistu 
koosneb 27 pärgamendi-

lehest, kus kirjas üle 500 kohani-
me Harju- ja Virumaalt. Ära on 
toodud külade jaotumine kihel-
konniti, suurus adramaades ning 
maavaldussuhted. Käsikirjalise pär-
gamentköite tekkelugu ja saatus on 
korduvalt ajaloolaste huviorbiidis 
olnud. Nii oletavad osad uurijad, 
et nimistu andmed pärinevad aas-
taist 1219-1220 ning tegemist on 
paikadega, kus taanlased ristimisi 
toimetasid. Samas on ka arvamisi, 
et preestrite ja ristijate ülestähen-
dused, mida nad külades ristimas 
käies tegid, on redigeeritud Tallin-
na Taani piiskopi Thorkilli poolt 
aastal 1241, andmaks Mõõgaven-
dade ordule (kes siis Eestit valitses) 
ülevaadet adramaadest.*

Oletagu-arvaku need ajaloo-
lased, kuidas tahavad, Saue valla 
külad on otsustanud võtta aluseks 
selle 1241. aasta ja tähistada suurt 
775. juubelit. Toona olid juba kirja 
pandud üheksa praegust Saue valla 
ala, mõnel üsna sarnane nimi, mõ-
nel nimel pole tänasega nagu suurt 
midagi pistmist. Suurim oli tol ajal 
Ääsmäe piirkond 20 adramaaga, 
väikseimad Pällu ja Vatsla 5 adra-
maaga.

Nii näiteks tähistab Vanamõi-
sa küla juubelit koos jaanipäevaga  
22. juunil, muu hulgas avatakse 

külaskulptuur, toimub rongkäik 
ning külarahva ja sugulaste kokku-
tulek, välja on pandud näitus aja-
loost, tänased vanamõisalased on 
püsti löönud kohvikud ja päev pää-
dib simmani ning Kukerpillidega. 
Jõgisoo küla avab oma väravad ja 
tähistab küla 775. juubelit ürituse-
ga 18. juunil – avatakse seltsimaja, 
näidatakse seal oma külaelu, väike 
melu toimub õue peal ja õhtu lõ-
peb üllatusega.

Paljud teised kohad peavad juu-
belipeo maha avatud külaväravate 
raames. Jah, seesama ürituste sari, 

millega möödunud suvel alusta-
ti – peeti kohvikuid, kutsuti oma 
koduaedadesse külla, tutvustati 
kohalikke tavasid ja meeleolusid – 
ei jäänud ühe hooaja aktsiooniks, 
vaid võtab tuurid üles ka eesseisval 
suvel. Täpsem info edaspidistes 
vallalehtedes, aga kuupäevad on 
juba lukus, need tasub siis kalend-
risse maha märkida. 

*kasutatud allikas „Vanamõisa 
vihikud“ Helle Koppel ja Evelin Po-
vel-Puusepp

Paljud suveüritused kulgevad sel aastal 
külade 775. sünnipäeva meeleoludes
Kummardusega ajaloole tähistatakse nii jaanisimmaneid, 
külapäevi kui avatud külaväravate ja kohvikute ürituste sarja. 
Valla seitsmeteistkümnest külast võivad üheksa uskuda, et 
nende aegade algus on fikseeritud Taani hindmisraamatus 
aastal 1241.

SUVI

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

ENDISAEGNE NIMI
SUURUS
/ADRAMAA/

TÄNANE NIMI

Asimekæ, Asæbæ 20 Ääsmäe

Ekius 12 Jõgisoo

Hiurenkylæ 10 Hüüru

Kienkyla 12 Kiia

Læmestækilæ 5 Pällu

Vvalælinkæ 7 Valingu

Kircotæ 12 Vanamõisa (Kerguta)

Tulalæ 12 Tuula ja Kokuta

Wasal 5 Vatsla

14. mai  Valingu ja Aila küla (külaväravate/kohvikute päev)
18. juuni Jõgisoo küla (küla juubel)
22. juuni  Vanamõisa küla (küla juubel ja jaanisimman)
2. juuli Laagri (+ Alliku + Tootsi + Veskimöldre elurajoon) külavä-
ravate/kohvikute päev
23. juuli  Ääsmäe küla (külaväravate/kohvikute päev ja küla juubel)
27. august Maidla küla (külaväravate/kohvikute päev ja küla juubel)
10. september  Hüüru (külaväravate/kohvikute päev, küla juubel ja 
sügislaat)
23. oktoober  Koppelmaa küla (külaväravate/kohvikute päev)

AVATUD KÜLAVÄRAVAD JA KOHVIKUTEPÄEVAD - JUUBELI ERI

Meenutus möödunud aasta kohvikutepäevast Vanamõisa külast

RAHVAMUUSIKAPÄEV

Vanamõisa vabaõhukeskuses
28. mail kell 14:00

Rahvamuusikapäevale 
osalema või esinema

Vanamõisa vabaõhukeskuses toimub sellel kevadel esimest korda rahvamuusika-
päev, kuhu oodatakse osalema kõiki taidluskollektiive. Vanamõisa vabaõhukes-
kus ootab kõiki 28. mail kell 14, et üheskoos laulu, tantsu ja pillimängu nautida. 
Võta kaasa pere ja piknikukorv ning tule osa saama! 

Kõigi teiste seas astuvad üles Jaak Johanson, Saku Mandoliinid, Eesti arhai-
lise meestelaulu ansambel Lüü-Türr, Pärimuslaulu seltsing, Rannapõngerjad, 
Sille Krooni Laulustuudio jpt. Kui Sinugi kollektiiv soovib teiste seas üles astuda, 
anna endast märku.

Üritus on tasuta ja kõigil huvilistel on võimalus üles astuda. Esinemissoovist 
anna teada telefonil 5691 7379 (Küllike Pajula; kpajula@hot.ee) või 5140 761  
(Katrin Krause; katrin@kodukyla.ee).

Laagri taluturu müügiplatside 
rendipakkumine

Saue valla kultuurikeskus kuulutab välja suvise Laagri taluturu müügiplatside 
renditingimused:
1. Suvine taluturg alates 14.05-31.08.2016.
2. Taluturu müügiplatside asukoht: Saue valla kultuurikeskuse ja Comarketi poe 
vaheline ala (Veskitammi 8a, Laagri alevik).     
3. Müügiplatsi suurus ühe müüja kohta - max 15 m2 . Müügikohtade arv on pii-
ratud.
4. Müügiplatsi rent 100 eurot ajavahemiku 14.05-31.08.2016 eest.
5. Taluturule on oodatud müüma eelkõige kohalikud väike-ettevõtjad oma talu-
toodanguga.
Vabas vormis avaldusi ootame hiljemalt 25.04.2016 aadressile: 
veskitammi@sauevald.ee või posti teel Saue valla kultuurikeskusesse aadressil 
Veskitammi 8, Laagri, Saue vald. Lisainfo Saue valla kultuurikeskuse juhatajalt 
Ingrid Novikovalt telefonil 5346 5917.

Kohalikud käsitöömeistrid-
nikerdajad - teie loodu on oodatud 
Kogukonnatelgi müügilettidele

Saue vallas on päris palju väga aktiiv-
seid inimesi, kes oma uskumatult suurt 
energiat ja tehatahtmist on valmis 
panustama, et üheskoos luua mida-
gi uut. Selleks uueks on ühe päeval,  
20. augustil 2016 Vanamõisa käsitöö-
laadal püsti pandav Kogukonnatelk, kus 
on nii pop-up kohvik, kogukonnapood 
kui vaba lava, kuid veelgi olulisemaks 
on uued ja palju tihedamad omavahe-
lised suhted. Juba vanarahva tarkus 
ütleb, et on vaja koos puud soola ära 
süüa, enne kui teist 
tundma saad. See on 
meie võimalus külade 
aktivistidel üksteist 
tõesti tundma õppi-
da ja samas näidata 
nii sauevallakatele 
kui valla külalistele 
(keda kõiki kokku on 
laadale oodatud ju ca 
10 000), kui ägedad 
ja koostööaltid me 
oleme.

See on ka võima-
lus teada saada, kes meie kogukonnas 
on tegijad. Seda sõna kõigis võimalikes 
tähendustes – kes on aktiivsed ja valmis 
oma aega panustama, kes oskab mida-
gi teha (küpsetada, vaaritada, kaunista-
da vms), kellel on oma väike-ettevõte, 
millest võibolla senini naabritel polnud 
aimugi. Esimene Kogukonnatelgi-laad-
ne kogemus on olemas aastast 2013, 
kui Saue vald osales Soomes Mardilaa-
dal. Siis saime väga palju uut infot meie 
käsitöömeistrite ja väiketootjate kohta, 
kelle kaupa ühiselt Saue valla müügi-
punktis vahendasime. Nii et on olemas 
tänaseks teada-tuntud kontaktid, kuid 

kindlasti on tänu Kogukonnatelgi pro-
jektile laiema avalikkuse ette tulevaid 
käsitöölisi, väike-ettevõtjaid ja hobikok-
kasid.

Kui oled talve jooksul kudunud käpi-
kuid, treinud puidust üht-teist põnevat, 
teed jaanipäeva ajal häid saunavihta-
sid või nokitsed miskit muud põnevat 
teha, mida võiks Kogukonnatelgi poes 
müüa, siis ole hea ja anna endast mär-
ku jaanipäevaks ehk hiljemalt reedeks, 
24. juuniks. Kogukonnapoodi müügile 

tulevat head-paremat kraami saab tuua 
15.-17. augustil Saue valla kultuurikes-
kusesse ning müük toimub laupäeval, 
20. augustil Vanamõisa käsitöölaadal 
Kogukonnatelgis. Igaüks määrab oma 
kaubale ise hinna ning kui kaup müü-
dud saab, saate oma kauba müügist 
tulnud tulu endale. 
• Kauba müügi soovist tuleb teada 
anda 24. juuniks 2016.
• Kaup tuleb ise Saue valla kultuurikes-
kusesse tuua 15.-17. augustil 2016.
• Kaup on müügil Kogukonnatelgi poes 
20. augustil.
• Lisainfo: kaija.velmet@sauevald.ee.

20. august 2016
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VANAMÕISA
30.04-1.05 suur Vanamõisa kevadlaat
8.05 Saue MV 2016 discgolf’is
21.05 naisteralli
28.05 rahvamuusikapäev
4.06 Saue valla jalgrattaretk
18-19.06 rahvusvaheline koertenäitus

22.06
jaanisimman ja Vanamõisa küla 
775. sünnipäeva tähistamine koos 
ansambliga Kukerpillid 

24.06 rahvusvaheline pärimuspidu BALTICA 
2016 „Vanamõisa jaanipüha”

1.07 JÄÄÄÄR 25 - juubelikontsert
2-3.07 Geojaanipäev Estonia 
8-12.08 noortelaager Augustitreff

17.08 vabaõhukontsert Koit Toome ja Lenna 
Kuurmaa 

19.08 koertenäitus

20.08 Vanamõisa käsitöölaat koos 
suvelõpupeoga

KOIDU

25.06 Icebug kõva mehe jooks 
Saunapunktis 

19-22.05
Koidu suusaklubi rattatuur 2016 
Lääne-Eesti ja saared. Start ja finiš 
Saunapunktis

23.06 jaanituli  Saunapunktis

KOPPELMAA

23.06 Koppelmaa jaanipäev 2016 
Endla turismitalus

24.08 teater „Me ootasime Teid 
pikisilmi” Endla turismitalus

MAIDLA
30.04 südamenädala loeng
5.05 emadepäeva pidu
21.05 kevadmatk

22.06
jaanituli, esinevad 
Anmatino, Elumees ja 
Eesti Gun

27.08

Maidla ja Pärinurme 
külade kokkutulek- 
775. juubel ja avatud 
külaväravad-kohvikud

LAAGRI
7.05 emadepäeva kontsert kultuurikeskuses

9.05 Saue valla Mänguteateri etendus Kitzberg 
„Pila Peetri testament“ 

14.05 Laagri taluturg kultuurikeskuse õuel

21.05 kontsert „20 aastat beebikooli 
kultuurikeskuses”

21.05 Kirbuturg kultuurikeskuse õuel
28.05 Laagri taluturg kultuurikeskuse õuel
30.05 Laagri Kooli suvealguse festival

4.06 Saue valla beebipäev (kutsetega) 
kultuurikeskuses

6-10.06 Tänavakultuuri linnalaager kultuurikeskuses
11.06 Laagri taluturg kultuurikeskuse õuel

2.07 kohvikute päev, Laagri taluturg, kirbuturg, 
kontsert Laagri alevikus

13.08 kirbuturg
27.08 Laagri taluturg kultuurikeskuse õuel

TUULA
21.05 kevadlaat ja kirbukas “Tuula tuulutus”
23.06 Tuula jaanituli

24.07
Avatud talude päevad Raja talus 
tutvustatakse maasikakasvatust ja 
istanduses ekskursioonid

13.08 küla 775. juubel ja avatud külaväravad
10.09 sügislaat

ÄÄSMÄE
29.04 koolitus „Süda tugevaks ja keha trimmi“
7.05 emadepäeva kohvik-kontsert Kate ja Tõun
14.05 muuseumiöö „Mõisate tuur“
5.06 kevadlaat
11.06 elustiili päev
21.06 Tagametsa küla pööripäeva tuli
22.06 Ääsmäe jaanituli
10.07 Saue valla kaunite aedade tuur
23.07 Ääsmäe ja Tagametsa külade kokkutulek-775
13.08 Harjumaa eakate pidu
19.08 autokino
27.08 muinastulede öö Männismäe lõkkeplatsil

HÜÜRU

8.05 tasuta emadepäevakontsert, 
esineb Jaan Sööt

23.06 Hüüru jaanituli 2016

10.09

Hüüru küla 775. ja Hüüru 
raamatukogu 130. juubel. 
Sügislaat ja avatud 
külaväravad/kohvikud.

VALINGU

14.05

Valingu ja 
Aila küla 
(külaväravate-
kohvikute päev)

JÕGISOO

18.06
Jõgisoo küla 
775. juubeli 
tähistamine

SAUE VALLA SUVEÜRITUSED

KIIA

23.06 jaanituli koos ansambliga 
Wismari poisid

20.08 Kiia küla lipupäev
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„Suur kõle paneelmaja seisab mändide ja individuaalmajade keskel. Tundub, 
et see ei sobigi hästi siia looduslähedasse linnaossa. Maja näeb palju eakam 
välja, kui see tegelikult on. Tõepoolest – ühtegi hoonet ei kaunista vaikselt krohvi 
poetavad seinad…“ Nii nägi oma Pääsküla koolimaja tollane abiturient Elen 
Mitt 20 aastat tagasi ja väliselt pole tänaseks midagi muutunud.

Turniiril osaleb kokku ligi 120 meeskon-
da ning kuu jooksul käib sealt ootusteko-
haselt läbi ligi 4000 inimest, sealhulgas 
on oodatud ka suur hulk pealtvaatajaid 
ning fänne. Turniiri korraldatakse peami-
selt Laagris, kuna peakorraldaja - Harju 
Jalgpallikooli koduväljakuks on just see-
sama plats ning klubi fookus on arenda-
da jalgpalli siin regioonis. 

Turniiri korraldajaks on Harju Jalgpal-
likool, mis on kiiresti arenev klubi Balti-
kumis. Esimene Springcup toimus aastal 
2007 ning on viimastel aastatel jõuliselt 
arenenud. Kuna vanuseklassid 2003-
2006 on ainult kutselised, siis loodame 
saavutada kõrgeima sportliku taseme, 
mida Eesti klubi kunagi võõrustanud on. 

Springcupil korraldatakse esmakord-
selt 2016. aastal ka teisel tasemel turniiri 
(challenge tase), kus pakutakse välja-
kutselist turniiri meeskondadele, kes ei 
soovi osaleda eliittasemel ehk et see 
on avatud registreerimiseks kõikidele 
meeskondadele, kes soovivad osaleda. 

Harju Jalgpallikool koosneb 3-ta-
semelisest püramiidist, mis on meie 
alustala ning struktuur. Tegevus algab 
lasteaedadest, areneb edasi treening-
gruppidesse ning lõpeb eliitakadee-
miaga, kus treenitakse vaid oma taseme 
parimaid. Esindusmeeskond mängib 
hetkel küll kolmandas liigas, kuid pikas 
perspektiivis on eesmärk moodustada 
esindusmeeskonnast visioon meie aka-
deemia noortele – meeskond, kuhu jõu-
da peale noortejalgpalli tegevust. 

Harju Jalgpallikooli noorteakadee-
miad, mis tegutsevad Saue vallas, 
koosnevad Eestis ühtedest parimatest 
mängijatest oma vanuses – osaletak-
se pidevalt välismaistel turniiridel ning 
saavutatakse väga häid tulemusi. Eesti 
noorte meistrivõitlustel domineeritakse 
üsna kindlakäeliselt kõikides vanuse-
gruppides (2003-2007) ning meeskon-
nad on omavanuste seas tipptasemel. 
Kuna lasteaedades on tekkinud huvi 
ka tüdrukutejalgpalli vastu, siis on see 
järgmine loogiline samm see, et tuleval 
aastal plaanime alustada tegevust ka 
tüdrukute-/naistejalgpalliga.

Jalgpall on ülemaailmselt populaarne 
just ligipääsetavuse tõttu – igal inimesel 
on võimalus seda harrastada igal pool, 
võta lihtsalt pall (isegi muude esemete-
ga võimalik) ning kasuta oma loomin-
gulisust. Samuti on jalgpall nii füüsiliselt 
kui mentaalselt üks täiuslikumaid spor-
dialasid – treenitakse nii psühholoogilisi, 
sotsiaalseid, füüsilisi kui tehnilisi aspekte 
ning treening hõlmab üleüldist kehalist 
liikumist, kus rakendatakse kõiki lihas-
gruppe. Meie tegevus on multifunkt-
sionaalne,  pakume võimalusi lastele nii 
hobi-, eliit- kui ka mängulisel tasemel.

ELTON BRAUER
Harju Jalgpallikooli turundusjuht 

Laagris tegutsev 
vutikool korraldab 
aprillis rahvus-
vahelise noorte-
jalgpalli turniiri

Springcup 2016 on rahvus-
vaheline kutsetega noorte 
jalgpalliturniir, mis toimub 
iga-aastaselt Laagri kunst-
muruväljakul aprilli kõikidel 
nädalavahetustel.

Kuid ühte kooli ei iseloo-
musta mitte 30 aastat re-
mondita vastu pidanud 

hoone, vaid see, mis selles hoo-
nes tehakse ja kuidas selle asukad 
end tunnevad. Hoolimata oma 
lühikesest ajaloost on Pääsküla 
gümnaasium kujunenud tore-
daks omanäoliseks hästitoimivaks 
kollektiiviks. Läbimõeldult kor-
raldatud õppetöö kõrval annavad 
koolile oma näo traditsioonid, mis 
aastate jooksul väljakujunenud. 
Õpilaste hulgas on väga populaar-
seks saanud iga-aastane stiilinädal, 
moedemonstratsioon, ainenäda-
lad, erinevad konkursid, neist po-
pulaarseim „Noored tähed“, kus 
iga soovija saab oma oskusi näida-
ta, „TPG Visiooni“ lauluvõistlus, 
mis on oma kooli piiridest välju-
nud, kaasates viimastel aastatel 
väiksemaid ja suuremaid osavõt-
jaid teistest Nõmme koolidest ja 
lasteaedadest. 

Väga aktiivne on osavõtt eri-
nevatest ringidest. Koolis tegut-
seb kolm koori, bänd, näitering. 

Viimastel aastatel on hästi popu-
laarne keraamikaring, mis osaleda 
soovijate hulga tõttu töötab juba 
kolmel päeval nädalas. Seega iga 
õpilane saab väljaspool õppetööd 
tegeleda talle meelepärase tege-
vusega. Jõudumööda üritab kool 
osaleda ka erinevates projektides. 
Nii on meie õpilased esindanud 
Eestit 28 liikmesriigi hulgas noor-
te foorumil Your Europe Brüsse-
lis.

Pääsküla Gümnaasium peab 
äärelinna koolina väga oluliseks 
tööd kogukonnaga. Enim ooda-
tud on õpetajate päev, mil güm-

naasiumiõpilased võtavad ümber-
kaudsete lasteaedade kasvatajatelt 
nende pidupäeval töö üle. Kon-
kurss ühele „kasvataja kohale“ on 
igal aastal suur. Lisaks korraldab 
kool traditsiooniliselt „Minikoo-
lipäeva“ sügisel kooliteed alusta-
vatele lastele. Koostöös lasteva-
nematega on toimunud Pääsküla 
jõulu- ja kevadlaadad.

Pääsküla gümnaasiumi õpilas-
te hulgas on alati olnud tähtsal 
kohal sport. Koolil on erinevatel 
spordialadel ette näidata mitmeid 
Tallinna koolide meistritiitleid. 
Käesoleval ajal on võimalik osale-

da seitsmel erineval treeningul, li-
saks töötab kooli ruumides maad-
lusklubi Nelson ja jõusaal. 

Kuid kõige olulisem on koolis 
ikkagi teadmiste omandamine. 
Selle nimel näevad iga päev vaeva 
lisaks klassi- ja aineõpetajatele abi-
õpetajad, eripedagoog, sotsiaalpe-
dagoog, pikapäevarühma kasvata-
jad. Kool on orienteeritud sellele, 
et abi peab jõudma iga õpilaseni, 
iga õpilane peab tundma, et ta on 
tähtis ja kool on tema jaoks eriline 
paik, maailm maailmas.

Pääsküla gümaasiumis õpib 
praegu 30 Saue valla last.

LEILI RATTUS
Pääsküla Güm-
naasiumi eesti 
keele õpetaja 

KV
KODUVALD

HARIDUS

Kool Pääsküla mändide all

Senisele linnapeale Tõnu Urvale avaldati umbusaldust 17. märtsi volikogu 
istungil, uueks linnapeaks valiti Eesti Reformierakonda kuuluv Harry Pajundi.

Pajundi (60) on linna juh-
timises olnud tegev üle 10 
aasta, alates 2005. aastast 

on ta kuulunud Saue Linnavo-
likokku, tal on ka varasem Saue 
linnapea kogemus aastatest 2010-
2012. Saue linnas elab mees juba 
1980. aastast. Lõpetanud on 
Pajundi Tallinna Polütehnilise 
Instituudi (nüüd TTÜ) ja anti 
talle sealt masinaehitusinseneri 
diplom.

Millised saavad olema linna-
juhtimise prioriteedid Teie käe 
all? 
Prioriteetideks saavad kõik need 
lubadused, mis on lepingusse 
ühinemisläbirääkimiste käigus 
kirjutatud. Võibolla kõige põle-
tavam küsimus Saue linna elani-
ke jaoks on koolis gümnaasiu-
miastme säilimine. On ju koolil 
väga hea tase, nüüd tuleb juurde 

leida see „kiiks“, mis teeks kooli 
hästi ahvatlevaks gümnasistidele. 
Loodan selleks koolipere tõhusat 
tööd.

Kas saate koos ametirahaga 
kaasa pigem probleemide port-
felli või mõnusalt siledalt kul-
geva ametniku tee? 
Saue linna on alati juhitud väga 
tasakaalustatult. Võib olla isegi 
liiga, sest teinekord tahaks näha 
enam julgeid mõtteid, heas mõt-
tes isegi pisut avantüürlikke. 

On mõni hirm ka seoses linna-
juhi ametikohaga? 
Ei ole. Hirmu korral ei tasuks 
seda ametit pidada. 

Või mõni unistus? 
See unistus on ilmselt kõiki Saue 
linnapäid vaevanud – saaks kuida-
gi linna südamest, kunagise Ag-
rovarustusbaasi territooriumilt, 
välja viia tootmised ja laod ning 
rajada sinna kaasaegse linnakes-
kuse koos kõikide sinna juurde 
kuuluvate korruselamute, tema 

kohvikute ja perede meelelahu-
tuskohtadega, liigendatud haljas-
tuse ning mänguväljakutega. Ikka 

võib ju olla üks sinine unistus. 

Üks asi, mis Teie juhtmise all 
2016. aastal kindlasti paremaks 
läheb? 
Väga pikka aega on toimunud 
Saue linna Kadaka piirkonna 
inimeste vägikaikavedu piirkon-
na arendaja, kunagise Knoke, 
nüüdse Harju Infraga, kuhu oli 
kaasatud ka linn. Tahaks loota, 
et toimunust on saadud kogemus, 
kuidas alati ei maksa arendaja lu-
badusi võtta puhta kullana ning 
omavalitsus peaks kindlustama 
ennast ning piirkonda elama asu-
vaid inimesi taoliste juhtumite 
vastu. 

Üks jama/probleem linnas, 
mis Teie juhtmise all 2016. aas-
tal likvideeritakse? 
Ei saa just öelda, et linnas oleks 
täna mõni tõsisem jama või prob-
leem. Pigem ootavad lahendu-
si asjad, mis on juba kaua aega 
olnud üleval: mõnede tänavate 
rekonstrueerimine, koolis ruumi-
puuduse leevendamine jne.

NOPPEID NAABRITELT

Saue linn sai uue pealiku

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Läbimõeldult korraldatud õppetöö kõrval annavad koolile oma näo traditsioonid, mis aastate jooksul väljakujunenud. 

Teinekord tahaks 
näha enam julgeid 
mõtteid, heas 
mõttes isegi pisut 
avantüürlikke.
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Eelarvest 80% (1 980 113,50 
eurot) moodustavad pro-
jektitoetused kuni aastani 

2020 ning  haldus- ja tegevus-
kulud 20% (495 028,37 eurot). 
Perioodil 2009-2014 oli projekti-
toetuste maht 4,3 miljonit, võrrel-
des eelmise perioodiga on eelarve 
tublisti vähenenud. Põhjus on sel-
les, et Nelja Valla Kogu (NVK) 
valdasid iseloomustab rahvastiku 
kasv, madal tööpuudus ja kõrged 
sissetulekud ja sellest tulenevalt on 
NVK piirkond maapiirkonna mää-
ratlusest välja jäetud ja kohalike 
tegevusgruppide vahel vahendite 

jagamisel määrati eelarve vähen-
duskoefitsiendi alusel. 

NVK strateegia eesmärkideks on:
• inimsõbralik ja turvaline elu-
keskkond ning mitmekesised vaba 
aja sisustamise võimalused, selleks 
vajalik taristu on läbimõeldult välja 
arendatud;
• kogukonnad on tugevad, toime-
kad ja ühtehoidvad;
• kasvanud on nii kohalike töö-
kohtade kui ka teenuste hulk;
• suurenenud on turistidele suu-
natud teenuste ja toodete arv ning 
toimib tõhus turismialane koos-
töö. 

Uued nõuded
Nelja Valla Kogu 2015-2020 pe-
rioodi esimene taotlusvoor kuulu-

tatakse välja juuli alguses, taotlusi 
saab esitada läbi e-PRIA 15.-22. 
augustini ja avatakse 4 meedet ko-
gumahus 465 001 eurot. Taotlus-
vooru projekte hindab NVK hin-
damiskomisjon, komisjoni koosseis 
on 12-liikmeline ning sinna hakka-
vad kuuluma igast kohaliku oma-
valitsuse piirkonnast kolme sekto-
ri esindajad. Hindamiskomisjon 
moodustatakse lähikuudel.

Usinamatel taotlejatel on või-
malik käia eelnõustamisel, kus 
tuleb tutvustada esialgset projek-
tiideed ning seejärel juhendatakse, 
kuidas antud idee Leader-projek-
tiks vormistada. Taotlejaid nõus-
tavad Nelja Valla Kogu tegevjuht 
Annika Jõks, juhatuse esimees 
Anu Altmets, kontaktisoov palun 
saata e-posti teel info@4kogu.ee.

Eelmise perioodiga võrreldes 
on mõned olulised muudatused ja 
nõuded, mida taotlemise planeeri-
misel oleks juba arukas järgida.
1. N-ö pehmete tegevuste ellu-
viimiseks saavad vabaühendused 
kasutada projektivahendeid ainult 
ühisprojektides 2-4-aastase tege-
vuskava alusel. 
2. Projektitoetuse taotleja peab 
järgima riigihangete seadust, kui 
ta on hankija riigihangete seaduse 
tähenduses.
3. Ehitise puhul peab olema ehi-
tusluba või ehitusteatis, ehitise 
projekteerimistöid eraldiseisva pro-
jektina ei toetata. 
4. Ehitusprojektide ja ühisprojekti-
de puhul tuleb täita PRIA vastavad 
vormid.
5. Kõik projektitaotlused koos li-

sadokumentidega esitatakse läbi 
e-PRIA.
6. Investeeringute ja ehituse pu-
hul tuleb lisaks taotlusele esitada 
äriplaan või teostatavus-/tasuvus-
analüüs. 

Kindlasti tasub enne taotlema 
asumist tutvuda „Leader-meet-
me raames antav projektitoetus“ 
tutvustuse ja tingimustega ning 
NVK strateegia meetmetega (leitav 
www.4kogu.ee).

Perioodil 2009-2014 rahuldas 
Nelja Valla Kogu kokku 139 taot-
lust kogumahus 4,3 miljonit eurot, 
sh toetus 3,7 miljonit. Perioodi 
jooksul katkestati 14 projekti toe-
tussummas 350 000 eurot.

Saue vallast oli kokku 35 rahas-
tatud projekti summas 798 529 
eurot.

Uuel Leader-projektide perioodil on raha vähem 
ja taotlemine keerukam
Nelja Valla Kogu (Leader piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab endas Harku, Saue, Saku ja Kiili valda) 
strateegia on heaks kiidetud ning aastani 2020 on kinnitatud eelarve summas 2 475 141,87 eurot. Taotlus-
voorud avatakse augustis ja nõuded taotlustele on mõnevõrra karmistunud.

KASULIK TEADA

ANNIKA JÕKS 
Nelja Valla 
Kogu tegevjuht

M1 Kogukonna investeeringute toe-
tamine (kogumaht 209 215 EUR)

M2 Kogukonna ühistegevuste aren-
damine (kogumaht 46 492  EUR)

M3 Mikroettevõtluse arendamine 
(kogumaht 92 984  EUR)

M4 Turismiteenuste arendamine ja 
edendamine (kogumaht 116 310 EUR)

Toetatavad 
tegevused

• investeeringud ehitistesse, rajatistesse, 
taristusse, sisustusse ja seadmetesse, kui 
tehtav saab konkreetse projekti lõpuks valmis 
(väljastatakse kasutusluba);
• investeeringuga seotud järelevalvetege-
vused;
• investeeringut ettevalmistavad tegevused, 
kui need viiakse ellu sama investeeringu-
projekti raames ja ei ületa 3% kogu projekti 
mahust.

• spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
• seltsitegevuse korraldamist;
• tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari 
soetamist;
• õppeprogrammide, -reiside ja koolituste 
läbiviimist ning koostööd;
• materjalide koostamist ja publitseerimist.

• uute ja olemasolevate kohalike teenuste 
ning toodete arendamist;
• mikrotootmise arendamist;
• põhivara soetamist;
• turundustegevusi;
• investeeringuid hoonetesse ja taristusse;
• investeeringuga otseselt seotud koolitusi 
jms;
• investeeringut ette valmistavaid tegevusi, 
kui need viiakse ellu sama investeeringu-
projekti raames ja ei ületa 3% kogu projekti 
mahust.

• turismiteenuste arendamist;
• turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
• turundustegevusi.

Toetuse 
suurus ja 
määr

minimaalne toetussumma – 5000 EUR;
maksimaalne toetussumma – 200 000 EUR.

minimaalne toetussumma – 2000 EUR;
ühisprojekti puhul on maksimaalseks toetuse 
määraks 30 000 EUR.

minimaalne toetussumma – 2000 EUR;
maksimaalne toetussumma – 40 000 EUR.

minimaalne toetussumma – 5000 EUR;
maksimaalne toetussumma – 100 000 EUR.

Toetuse %

Valdkond 1. Vaba aja veetmise võimaluste 
laiendamine 90%;
Valdkond 2. Avaliku ruumi kujundamine 90%;
Valdkond 3. Turvalisuse tõstmine  60%.

60%

ettevõtetele ja taristu investeeringute 
puhul 60%;
kohalikele omavalitsustele, 
Nelja Valla Kogule ja kolmanda sektori 
organisatsioonidele 90%.

Toetuse 
saajad

kohalikud omavalitsused;
kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ-d 
ja SA-d).

• kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ-d 
ja SA-d) ainult ühisprojektide elluviimiseks;
• äriühingud ja FIE-d ainult kogukonnale 
suunatud koolitusprojektide elluviimiseks. 
Äriühingul või FIE-l peab olema varasem 
koolituse korraldamise kogemus ning päde-
vus valdkonnas koolitada.
• Õppeprogrammide, reiside ja koolituste 
läbiviimiseks ning koostöö arendamiseks on 
abikõlbulik taotleja NVK tegevusgrupp.

ettevõtted, sh FIE-d.

Alevik ajajoonel - Redise tänav

Laagri kultuurikeskuses on üleval nos-
talgiline näitus aastakümnetetagu-
sest Laagri alevikust. Pildid on kokku 
kogutud Eesti filmiarhiivist ja vaade 
ajaloolisele avalikule ruumile on kü-
lastajatele nähtav kuni novembrini. 
Samal ajal on kohalik fotograaf Merike 
Kensi (Südamest Südamesse OÜ) võt-
nud endale põneva ülesande otsida 
üles täpselt samad kohad, leida õige 
fookus ning teha sama kaader juba tä-
nasest päevast. Aprillikuises ja edas-
pidistes lehenumbrites on vallalehel 
rõõm jagada neid „enne ja pärast“ 
hetki ka lugejatega.
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Sünnipäev on Salmel sel aas-
tal päikseline ja pealelõunane 
meeleolu on juubilaril valla-

maja külaliste tulles reibas. Proua 
istub suures pruunis nahktugitoo-
lis, puna-siniruuduline kleit üll, 
hallid laubalokid üle pea kammi-
tud ja silmad naerused. „No võtke 
nüüd ometi istet, mis te seisate nii-
moodi,“ ütleb Salme, kui kingid üle 
antud, lilled vaasi pandud ja kaardi 
pealt luuletused ette loetud. Ja nae-
ratab sellise rahuga, nagu seda os-
kavad teha ainult need, kelle jaoks 
maailma asjad on lõpuks selgeks 
saanud, vaba planeerimistest ja mu-
retsemisest.

Salme väga muretsema ei peagi. 
Tervis on proual oma vanusegrupi 
normatiividest kõvasti parem. Sil-
mad näevad (tõsi, mõned aastad 
tagasi hakkas kae kasvama, aga see 
tehti operatsiooniga korda), kõrvad 
kuulevad (sosinal juttu enam mitte, 
aga muidu pole viga), jalad on küll 
natuke nõrgavõitu, liikumiseks tu-
leb rulaator appi võtta. See muidugi 
ei takista Salmel iga päev terrassil 
päikese- ja õhuvanne võtmast. „Ja 
ega ta abi ei taha, ikka ise,“ nendib 
kõrvalt tütar Aino. 

Salmel endal on kahju, et käsi-
tööd enam ei saa teha, sõrmed ei ole 
100-aastasel enam nii täpsed. Nä-
putöö on saatnud teda kogu elu. Li-
nikud, sallid, vaibad – nii heegelda-
des, kududes kui makrameed tehes. 
See hobi jäi paar aastat tagasi katki. 
Aga raamatuid loeb proua palju, 
Albert Uustulnd on tema vaielda-
matu lemmik. Päevalehed-ajakirjad 

lappab Salme ka kõik läbi, poliitika 
teda küll ei kõneta, aga seltskon-
narubriigid presidendi vastuvõtust 
Anu Saagimi viimaste saavutusteni 
loeb kõik läbi. Hommik algab Sal-
mel üheksa paiku ja kohviga ning 
Vikerraadiost juubilaride õnnitluste 
kuulamisega. Ka oma sünnipäeva 
hommikul sättis Salme end raadio 
juurde ja loomulikult loeti temagi 
nimi ette. „Aga mitte esimesena, 
täna oli üks enne mind, 105-aasta-
ne,“ nendib Salme.

Ega Salme oma 100. sünnipäeva 
nii väga oodanud. „Tuli teine täit-
sa ootamata kohale,“ naerab vana-
proua. Seevastu pere ja lähedased 
on küll väga õhinas. Lilli on täht-
päevalisele juba toodud lauatäis, ees 
ootab korralik 40 kutsutuga pidu 
restoranis. Ei ole ikka igapäevane asi 
see 100 aasta juubel. Kuigi pikaea-
lisuse geen on Salmel emapoolsest 
suguvõsast natuke sees ka. Tema 
enda ema elas üle üheksaküm-
ne, Salme õde Laine, kes on täna 
95-aastane, on samuti elu ja tervise 
juures ning on teisigi pereliinis, kes 
julgelt üle 80-90 jaksasid. 

Aga mis kõige olulisem – isegi 
kui füüsiline tervis annab Salmel 
siit-sealt natuke järele, siis mõistus 
on selge ja mälu lausa uskumatult 
terav. Vanaproual on meeles 90 
aasta tagused nimed, situatsioo-
nid ja tegemised. Kuula nagu lõike 
ajaooraamatust.

Salme sündis 1916. aastal Viljan-
dimaal Kõpus. Vanaisa oli talumees, 
isa põllule ei kippunud, oli veski ja 
saekaatri peal. Peigmees Jaan tuli 
Sürgaverest, pulmad olid 200 ini-
mesele, rahvast toodi veoautodega 
pidusse. Noorpõlve piltide pealt 
vaatab vastu väga ilus inimene – 
Salme oli pikk ja peenikese pihaga, 

klaari jumega noorik. Aga saatus ei 
andnud noorust ja värsket abielu 
kuigi kauaks nautida. Pisipoeg süles 
ja tütar kõhus, saadeti Salme koos 
abikaasaga 1941. aastal Siberisse, 
alguses Tomski oblastisse, siis No-
vosibirskisse, kuhu kokku tuli jääda 
17 aastaks. 

Mõlemad lapsed tuli matta, aga 
elu läks edasi sealgi. Jaan oli Eestist 
ära saadetud eraldi meeste rongiga, 
siis ei teadnud Salme esiti temast mi-
dagi, aga mehel õnnestus abikaasa 
leida ja koos hakati elu sättima. Jaan 
sai tööd agronoomina, sündis poeg. 

Siis võeti mees aastaks tööpataljoni 
ja seda aega mäletab Salme küll, 
kui ühte hullemat oma elus. Üksi 
väikse titega, tööd ei olnud, raha ei 
olnud. Suvel söödi kaks kuud jutti 
nõgesesuppi. Isegi nii hull oli asi, et 
tuli võõrastel põldudel vargil käia. 
„Ja see oli ohtlik, kui kätte saadi, 
oli vangi minek. Põldudel oli iga 
natukese maa tagant vahid. Korra 
oli nii, et jäingi vahele, aga kuidagi 
tuli pähe, et astun lihtsalt ausa näo-
ga vahtidele vastu. See oli ju teada, 
et kui jooksu paned, saavad koerad 
nagunii kätte ja siis ei ole enam mi-
dagi teha. Astusingi siis vastakuti 
ja ütlesin: „Zdravzdvuite,“ ja ei 
teinudki nad mulle midagi,“ mee-
nutab Salme. Aga ühel hetkel tuli 
kaasavõetud pulmakleitki leiva ja 
kartuli vastu vahetada, sest süüa oli 
ju vaja, laua ääres istus lõpuks kolm 
pisikest suud. Salme ja Jaan said Si-
beri päevil kolm last, kaks poega ja 
tütre, kellega koos kõik 1958. aastal 

lõpuks Eestisse tagasi tuldi.
Sisse seati end Säreveres, sealsa-

mas sovhoosis pidas Salme pensio-
nini aiatöölise ametit, töötas toma-
ti- ja kurgilavade juures ja kasvatas 
oma kolm last suureks. Abikaasa 
suri 1975. aastal ja sestpeale on 
Salme lesena elanud, uut armastust 
peale ei tulnud. „Mitte, et ei oleks 
tahtjaid olnud, aga ema tõrjus kõik 
ära,“ naerab tütar Aino.

20 aastat tagasi tuli Salme linna 
tütre juurde elama. 80-aastaselt sai 
temast tütrepoja igapäevane lapse-
hoidja ja see poiss on nüüd vanaema 
Salme kullatera. Aga teised muidugi 
ka, kokku on vanaproual 7 lapselast 
ja 7 lapselapselast.

Kuidas nii pikalt välja vedada, 
selle jaoks retsepti Salmel polegi. 
„Ise naerame, et ju see Siberi karas-
tus on ema tugevaks teinud,“ arvab 
tütar Aino.

Viimase kümne aasta jooksul 
on Salme neljas inimene, kes Saue 
vallas oma 100 aastat juubelit on 
pidanud.

Saja-aastane sauevallakas Salme
10. märtsil väärika numbriga juubelini jõudnud Salme Pullerits veedab Laagri servas tütre perega koos 
tasaseid ja rahulikke vanaduspäevi, aga möödunud sajasse aastasse mahub mitu kihti elu keerdkäike.

PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Meil on tore olnud ja veel 
vahvam on olnud tegut-
semine koos noortega, 

see annab hea tunde ja kinnituse, 
et töötame ikka väga õiges vald-
konnas. Märtsikuus toimus Ääs-
mäe noortekeskuses kaks väga eri-
nevat üritust. 5. märtsil olid kõik 
spordihuvilised oodatud Ääsmäe 
kooli võimlasse, kus tutvustati 
sellist vahvat sportmängu nagu 
lacrosse. Noored said ka ise proo-
vida, millega tegu on, lisaks peeti 
meile põhjalik teoreetiline loeng 

spordiala ajaloo ja leviku kohta. 
Kui see lumi ükskord ära sulab ja 
õues natukenegi soojemaks läheb, 
siis kutsuks lacrosse’i mängijad veel 
kord külla ja äkki saaks siis ka juba 
õues ühe korraliku proovimängu 
teha. Kui keegi tahab ise kaema 
minna, mis sport see selline on, siis 
Facebookist tuleb vaid üles otsida 
Lacrosse Estonia grupp ning seal-
sete inimestega suhelda.

Teine üritus, mis vajas rohkem 
organiseerimist ja toimetamist, oli 
Videomängude päev, mis toimus 
19. märtsil. Selleks päevaks muutus 
noortekeskus suureks mängukes-
kuseks, kus noored said mängida 
erinevate konsoolidega (PlaySta-
tion 4, Xbox One, WiiU) ja hu-

vilistel oli proovimiseks rallitool 
koos rooli ja pedaalidega. Kuigi 
noortekeskus tavaliselt laupäevi-
ti lahti ei ole, siis külastasid meid 
sellel päeval päris paljud noored ja 
eriti südantsoojendav oli vaadata 

hoolitsevaid lapsevane-
maid, kes toidukotiga läbi 
astusid, et virtuaalmaail-
mas seiklevatel lastel kõ-
hud tühjaks ei jääks. 

Erinevaid videomän-
gude turniire viis läbi 
Tarmo, kes ise töötab 
kõiksuguste mängude 
ja mänguasjade keskel ja 
ning ise sellest teemast 
ka huvitub. Andrew oli 
korraldanud mälumängu, 

kus sai ajusid ragistatud erinevate 
vähem ja rohkem tuntud video-
mängufaktide kallal ja Rauno aitas 
meil tervet päeva juhtida ning tuju 
pidevalt kõrgel hoida. Noored olid 
ise ka asjalikud, kogenumad juhen-

dasid ja õpetasid nooremaid, kõik 
läks kuidagi sujuvalt. Ei olnud suu-
remaid tülitsemisi, võibolla ainult 
mõni kerge pettumine, kui turnii-
ril keegi teine saavutas parema tu-
lemuse, aga õhkkond oli sõbralik 
ning pulte ei visatud käest enne, 
kui aeg oli uksed sulgeda. Eriline 
tänu noortele, kes aitasid televii-
soreid Ääsmäe koolist noortekes-
kusesse toimetada ning olid toeks 
ürituse õnnestumisel. 

Suur aitäh meie toetajatele, 
kelleta poleks see võimalik olnud: 
Balsnack International Holding, 
Euronics, ProGames ja Gamestar. 
Kuna huvi oli ürituse vastu suur, 
siis on plaan seda sügisel kindlasti 
uuesti korraldada.

Ääsmäe noored seiklesid virtuaalmaailmas
2016. aasta on Ääsmäe noortekeskuse jaoks alanud tegusalt, sest igas kuus on olnud vähemalt üks või 
lausa mitu üritust, mida oleme kas korraldanud või millest oleme ise osa võtnud. Tundub, et samas vai-
mus jätkame igakuiste põnevate üritustega kuni suvevaheajani, aga me ei kurda. 

NOORED

IMBI 
TIGASSON
Ääsmäe noor-
sootöötaja

Austatud Salme Pullerits!

Üle mu õue sammuvad  
päevad pikas reas.  

Nad tulevad  
kusagilt hommiku kandist...

Veel palju kauneid päevi ja 
head tervist soovib  
100. juubeli puhul

MTÜ Meie kodu Laagri
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	 ON ALANUD 
REGISTREERIMINE
2016/2017 õppeaasta

EELKOOLI 
RÜHMADESSE

(KOOLIKS 
ETTEVALMISTUSE RING)

Täpsem info: www.laagrihuvialakool.ee 
telefonil 6 517 635 või 6 517 633, 

või e-mailiga: taigur@laagrihuvialakool.ee 
Kontaktisik: Taigur Tooming     

Veskitammi 22, Saue vald

Laagri 
Huvialakool
annab teada:

  

Laagri Huvialakool annab teada: 
ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2016/2017	õppeaasta 

VÄIKEKOOLI 
RÜHMADESSE 

																																																																																																																																																														  
 

Tule esimesse tundi 14.septembril 2016																																																																																																																																																																												 

Info ja registreerimine:  
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,            
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee                                             

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee  
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS! 

Luuletustes leiab keeleilu

Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus Ves-
kitammi laseaias Saue valla lasteaedade 

vaheline luule lugemise konkurss „Emakee-
le kaunis kõla“. 

Lapsi oli kohale tulnud kuuest lasteaiast 
ning arvestus toimus viies erinevas vanuse-
rühmas. Võistlus osutus üsna tasavägiseks 
ning konkurents esinejate vahel oli tugev, 
mistõttu oli žüriil tükk tegemist, et igast ka-
tegooriast kõige säravam esile tõsta. 

Žüriiliikmete – Lia Nirk Saue valla raama-
tukogust, Rita Kardaš Laagri kooli raamatu-
kogust ning Birgit Tammjõe-Tulp Saue val-
lavalitsusest – ühine tähelepanek oli, et kõik 
etteasted olid põhjalikult viimistletud ning 
ühtviisi kiiduväärt. 

Esimese vanuseastme silmapaistvaimaks 

luulelugejaks osutus Emma Johanna Trei-
mann (3 a) (RaM Veskimöldre LA), teises 
vanuseastmes Kendra-Liis Topkin (4 a) 
(Veskitammi LA), kolmandas vanuseastmes 
Oliver Tatter (5 a) (Ääsmäe LA), neljandas 
vanuseastmes Eliis Laiakask 6.a (Nõlva-
ku Lasteaed). Viimases vanuseastmes oli 
silmapaistvamaid etteasteid kaks: Ander 
Õisnurm (7 a) (Ääsmäe LA) ja Aleksander 
Medvedev (7 a) (Nõlvaku LA). Ära märki-
mist väärib Susanna Püssi (6 a) (Veskitammi 
LA) esitus, kes luges oma ema Mirel Püssi 
kirjutatud luuletust „Lasteaias“.

Täname säravaid ning tugeva lavanär-
viga esinejaid ja nende juhendajaid, kes 
kostitasid publikut ilusate emakeelsete luu-
letustega. Tänusõnad saadame ka korral-
dustiimile Veskitammi lasteaeda, sest tänu 
nende entusiasmile ja initsiatiivile see ilus 
ning meeleolukas hommikupoolik meieni 
üldse jõudis.

Hoidkem meie ilusat emakeelt.

RITA KARDAŠ
Laagri kooli raamatu-
koguhoidja EMADEPÄEVA FOTOSESSIOON

MAIKUISE EMADEPÄEVA EEL PAKUME KAHEKSALE 
SAUE VALLA PERELE VÕIMALUSE TULLA TEHA KAUNIS 
PEREPILT EMAST (VANAEMAST) JA LASTEST.

NOOR EMME BEEBIGA, VANEM EMA KOOS NELJA 
TÄISKASVANUD PEAJAGU PIKEMA POJAGA, 
KOLME PÕLVE EMAD JA LAPSED - 
VARIANTE ON PALJU.

FOTOSESSIOON ON TÄITSA TASUTA, AGA OSALEJAD PEAKSID 
LUBAMA KASUTADA FOTOSID MAIKUISES VALLALEHES.

KES SOOVIB, PALUN KIRJUTADA KIRI
ANNELY.SUMRE@SAUEVALD.EE HILJEMALT 20. APRILLIKS.

PILDISTAMINE TOIMUB 30. APRILLIL 
KULTUURIKESKUSES LAAGRIS

KAAMERA TAGA ON PROFESSIONAALNE 
FOTOGRAAF MERIKE KENS (SÜDAMEST SÜDAMESSE OÜ)
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Põhivõistlus toimub seiklusliku suundorienteerumise võistlusformaadis, 

mille käigus tuleb lahendada 10 vahvat ülesannet.

Võistkonnad on 6-liikmelised, kellest vähemalt kaks peavad olema õrnema soo esindajad.

Osalejatele pakutakse SOOJA SUPPI ja TEED

Plaati keerutab DJ Aivar Havi

EELREGISTREERIMINE kuni 19. aprill 2016 MEILI TEEL: 
koppelmaa1241@gmail.com

Kontaktisik: Janek Hamidžanov, tel 510 5347

LÄ
B

I 
N

EL
JA

 Ü
HINEVA OMAVALITS

U
S
E

4. ju
unil RATTARTK Aastate jooksul on Saue vald 

läbi sõidetud nii risti kui 
põiki ning on külastatud 

naabervaldu. Esimene rattaretk al-
gas Saue vallamaja tagant parklast, 
sealt sõideti Vanamõisasse, Valin-
gule, Keilasse, Tuulasse ja finišee-
ruti Ääsmäel. Kindlasti on kümneid 
inimesi, kes on kõikidel nendel ret-
kedel osalenud. Sel aastal on seni-
sest rohkemgi põhjust visata pilk 
peale lähinaabrite elule ja ilule, sai 
ju märtsikuu viimasel päeval otsus-
tatud Saue linna ja Saue, Kernu ja 
Nissi valdade ühinemine. Just läbi 
nende nelja omavalitsuse on sel aas-
tal rattaretke trass paika pandud. Et 
Nissi kirik ei jääks ainult kuskil ju-
huslikult nähtud fotoks ja Muusika 
küla Kernus suvaliseks külanimeks, 
siis saab rattaretke käigus päris pildi 
ette nii kohtadest, vaatamisväärsus-
test, kui ka aimu, kuidas praegused 
naabrid, aga tulevased sauevallakad 
elavad ja toimetavad. 

Kerge koormus miksitud uute 
teadmistega
Alati on rattaretkel ühendatud ter-
vislikud eluviisid ümbruskonna 
tundmaõppimisega, nii ka seekord 
tutvustatakse enamus peatustes ka 
ümbruskonda. Retke alguskohaks 
on Turba kool, kust liigume Nissi 
vallas edasi ning tutvume Riisipere 
mõisa ja Nissi kirikuga, lisaks viska-
me pilgu peale ka Nissi vallamajale 
ja Nissi põhikoolile.

Kernu vallas möödume Kernu 
vallamajast ning naudime Kernu 
mõisa kauneid loodusvaateid. Edasi 
kulgeb trass läbi Muusika küla ning 
jõuame Saue valda Ääsmäe külaplat-
sile, kus ootab pikem puhkus koos 
kosutava lõunaga. Saue vallas jätkub 
teekond läbi Jõgisoo küla Saue linna 
jaanituleplatsile ja õhtuks jõuame 
Vanamõisa vabaõhukeskusesse. 

Kogu retke jooksul tagavad suu-
remate teede ristumiskohtades tur-
valisust reguleerijad, rajal on nii me-
ditsiini- kui rattaabi. Sellegipoolest 
tuleb jälgida kõiki liikluseeskirju ja 
olla kaassõitjate vastu viisakas ja hoi-
da pikivahet. 

Indu ning meeleolu hoiab üleval 

juba aastaid meie rattaretki juhtinud 
päevajuht Sven Sumberg.

Vajadusel transport starti 
ja tagasi
Kuna sellel aastal on start ja finiš 
erinevates kohtades, siis pannakse 
kõikidele südamele, et võimalusel 
leiaksid osalejad endale ise trans-
pordi. Autod on võimalik parki-
da Vanamõisa vabaõhukeskuse 
parklasse kas juba eelneval õhtul 
või samal hommikul. Samas nei-
le, kellel pole siiski võimalik leida 
transporti, on plaanitud käima 
panna neli bussi, mis võtavad peale 
kõik ratturid ja rattad. Rattad saab 
panna hommikul furgoonautosse, 
mis transpordib need sihtkohta. 
Registreerimise ankeedis tuleks  
transpordi soovi kindlasti ära mär-
kida. Bussid viivad peale retke lõppu 
soovijad ka tagasi. Täpse sõiduplaa-
niga saab tutvuda alates 1. maist  
www.vabaõhukeskus.ee.
Buss 1: Hüüru - Kotka tänava ots 
- Laagri vallamaja parkla - Jõgisoo 
sillapealne bussipeatus - Turba 
Buss 2: Ääsmäe kooli parkla - Päl-
lu – Haapsalu mnt ja Tuula tee rist- 

Laitse Haapsalu mnt - Laitse – Rui-
la rist – Riisipere kooli parkla -Turba
Buss 3: Vanamõisa Vabaõhukesku-
se parkla –  Turba
Buss 4: Saue kaubakeskuse parkla - 
Kernu tankla - Kernu pood- Haiba 
vallamaja esine- Riisipere kooli esine 
parkla -Turba

Registeerimisinfo
Eelregistreerimisel on osalustasu 
4 eurot. Osalustasu sisaldab stardi-

paketti, jalgrataste hooldust retkel, 
lõunasööki, kultuuriprogrammi, 
ekskursioone. 

Stardis registreerimine avatakse 
kell 10. Saabudes starti, tule regist-
reerimislaua juurde, kinnita osalus 
ja võta oma registreerimispakett. 
Kõikide rattaretkele õigeaegselt re-
gistreerunute ja reaalselt osalenute 
vahel loositakse välja mitmeid hin-
nalisi auhindu, peaauhinnaks on 
jalgratas. 

Üheksandat korda toimuv Saue valla rattaretk 
viib läbi nelja ühineneva omavalitsuse
4. juunil saab rattasadulas tutvuda lähinaabritega, trass kulgeb distantsil Turba – Riisipere – Haiba – 
Kernu – Muusika – Ääsmäe – Jõgisoo – Saue – Vanamõisa.

SPORT

KATRIN 
KRAUSE
MTÜ Vana-
mõisa küla REGISTREERIDA SAAB ALATES 1. MAIST VEEBILEHEL: 

WWW.VABAÕHUKESKUS.EE rattaretke lingi alt, kus palun täitke 
registreerimisvorm (seal on ka eraldi lahtrid laste märkimiseks). Teie 
e-postile tuleb automaatvastus registreerimise kohta. Kui osalustasu 
on panka laekunud, saadame e-postile lõpliku kinnituse ning registree-
ring on kehtiv.

EELREGISTREERIMINE TOIMUB 1.-30. MAIL 2016
Toimumisaeg: 4. juunil kell 12-18, stardis registreerimine  
avatakse kell 10.00
Start ja finiš: Turba kool, Vanamõisa vabaõhukeskus
Distants: ca 60 km (keskmiseks sõidukiiruseks rajal 10-12 km/h)  
Osalustasu: 4 eurot kuni 30. maini (lapsed kaasa arvatud)
8 eurot alates 31. maist
Info:  www.vabaõhukeskus.ee

REGISTREERIMISINFO



Koduvald NR 4
APRILL 2016SAUE VALLALEHT 15

OÜ TARN TEOSTAB:

• Tänavakivide paigaldus
• Haljastuse rajamine ja hooldus

• Piirdeaedade ehitus
• Kopp-ekskavaatori, Bobcati  

ja Multilift-kalluri rent

Ettevõttel pikaajalised kogemused – 
25aastat!

Kontaktandmed: 
Vae 2, Laagri, Harjumaa 76401

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

PERE SOOVIB ÜÜRIDA 
MAJAOSA LAAGRIS 

Tel 56662076 
aivarnurme73@gmail.com

LASTELAAGER-SUVEKOOL
Lastelaager-suvekool ootab juulis ja 
augustis 6-9a uusi ja juba tuttavaid 

seiklejaid Jõgisoole 
“Kurrunurruvutisaarele”!

ARENDUSRINGID SÜGISEL

• Eelkool 6-7a. lastele
• Mängukool 4-5a. lastele

• Minikool 1-3a. lastele
• Inglise keele ringi 7-9a. lastele

• Logopeed ja õpiabi

Alanud on laste vastuvõtt sügisel alustavatesse 
arendusringidesse Saue Noortekeskuses.

Lisainfo ja registreerimine tel. 512 0730 või 
www.mangukool.ee

ÄMBLIKKIIK 49 €
Ø 100CM, MAX 150 KG. 

TELLI KIIK KOJU! 
TRANSPORT TASUTA. 

KIIGEMEES@GMAIL.COM 
TEL. 56757670

MEELDIKS SULLE TÖÖTADA 
VÄIKSES JA KOKKUHOIDVA 

MEESKONNAGA KODULÄHEDASES 
KAUPLUSES?

Laagri Comarket ootab endaga liituma 
andmesisestajat, kaubavastuvõtjat ja 

klienditeenindajat!
Täpsemat infot töökuulutuste kohta leiad 
www.comarket.ee/et/category/tookohad/

Võta minuga ühendust telefonil 6747 846/53 317 402 
(Triin) või täida ankeet meie kodulehel www.comarket.ee

SÜDAMENÄDALA loeng: 

Südame ja 
veresoonkonna 
toetamine toidu ja 
loodusravi abil
Kuidas peaks toituma, kui vererõhk on kõrge?
Kuidas ennetada veresoonte „lupjumist“?
Kuidas langetada põletikutaset kehas?
Kuidas ennast aidata, kui süda on juba haige? 

         30. aprillil  
         kell 11-13  
          Maidla  
        Seltsimajas 
       lisainfo: key.smirnova@mail.ee

    Läbiviija terviseterapeut ja 
    toitumisnõustaja Liis Orav 
    www.toitumistarkus.ee

    OSALEMINE TASUTA

Rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahenditest“

Kevadpidu 
EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE 
kultuurikeskuses Laagris 22. APRILLIL KELL 11 
 
kavas: 
• Tervitused 
• Laulud ja tantsud 
• Rainer Vilu kavaga  
Georg Otsa lauludest 
“Unustamatu Georg Ots” 
• Kohvilaud ja 
kingitused 

Buss väljub küladest Laagrisse 
Maidla mõisa juurest 9.15 
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30 
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40 
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45 
Valingult (mõisa juurest) 9.50 
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05 
Alliku seltsimaja juurest 10.10 
Hüüru veski juures 10.15 
Harku hooldekodu teeristis 10.20 

KULTUURIKALENDER APRILL-MAI
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

1.-30.04 Kairet Orgusaare maalide näitus Saue valla kultuurikeskuse pikas 
saalis

Saue valla kultuurikeskus, 
Saue vallaraamatukogu

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

9.04 Saue valla laululaps 2016 kell 11 Ääsmäe põhikoolis Ääsmäe põhikool tel 6796 786

9.-10.04 Tervishoiuakadeemia esmaabikoolitus kell 10 Ääsmäe noortekeskuses 
Exit, osalustasu 5 € MTÜ Ääsmäe Külakogu

Koolitusele vajalik eelnev 
registreerimine Ääsmäe kodulehel  
aasmae.weebly.com

15.04 Veskitammi lauluklubi koos Eesti 
ukuleleorkestriga

kell 18 Saue valla kultuurikesku-
ses pilet 3 €

Saue valla kultuurikeskus, 
seltsing Aroonia

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

16.04 Kristallehete õpituba osalustasu 10 € kell 13 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee

19.04 VAT Teatri etendus „Gunn, Gunn, vana“,
osades Tõnu Oja ja Tiit Sukk

kell 19 Saue valla 
kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

20.04 Wannamoisa segakoori kevadkontsert. Tasuta! kell 19 Saue valla kultuurikes-
kuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

22.04 Eakate kevadpidu kell 11 Saue valla kultuurikes-
kuses

Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus Mare Jallai tel 6541 136

23.04 Klapiga märkmiku valmistamise õpituba kell 11 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Info ja registreerimine kuni 21.04 
hannamai.sildam@gmail.com

23.04 Õmblusteta kudumite õpituba kell 11.30 Ääsmäe külakogu 
ruumides MTÜ Ääsmäe Külakogu

Koolitusele vajalik eelnev 
registreerimine Ääsmäe kodulehel 
aasmae.weebly.com

29.04 KINO.KINO.KINO        
mf „Perekonnavaled“

kell 11 ja 19 Saue valla kultuuri-
keskuses

Saue valla kultuurikeskus,  
MTÜ Vanamõisa küla, 
MTÜ Kinobuss

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

29.04 näidistreening „Süda terveks ja keha trimmi“ Ääsmäe külakeskus MTÜ Ääsmäe külakogu aasmae.weebly.com

30.04 Laagri taluturg kell 10-14 Saue valla kultuurikes-
kuse õuel Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

30.04 Vanamõisa kevadlaat. Pilet 2 €, lapsed kuni 
140 cm tasuta.

kell 10 Vanamõisa vabaõhukes-
kuses MTÜ Vanamõisa Küla vabaõhukeskus.ee

30.04 Südamenädala loeng – terviseterapeut ja 
toitumisnõustaja Liis Orav kell 11 Maidla seltsimajas MTÜ Maidla Külaselts key.smirnova@mail.ee

1-30.05 Saue valla lasteaedade tööde ühisnäitus Saue valla kultuurikeskuse pikas 
saalis ja fuajees Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

1.05 Vanamõisa kevadlaat
Pilet 2 €, lapsed kuni 140 cm tasuta.

kell 10 Vanamõisa vabaõhukes-
kuses MTÜ Vanamõisa Küla vabaõhukeskus.ee

5.05 Emadepäeva üritus kell 12 Maidla seltsimajas MTÜ Maidla Külaselts Maire Pentikäinen  tel 559 59846 
mairepent@hotmail.com

7.05 Emadepäeva kontsert süidi „Peer Gynt“ 
teemadel

kell 12 Saue valla 
kultuurikeskuses

muusikastuudio Vikerkaar 
ja Saale Fischeri 
klaveriõpilased

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

7.05 Emadepäeva kohvikuõhtu Kate’i ja Tõuniga. 
Pilet 10 €

kell 16 avatakse Ääsmäe 
külaplatsi kohvik, kontserdi algus 
kl 18

MTÜ Ääsmäe Külakogu
Kontsrdile vajalik eelnev 
registreerimine Ääsmäe kodulehel  
aasmae.weebly.com

8.05 Saue valla MV discgolfis Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Keila Mets
8.05 Emadepäeva kontsert, esineb Jaan Sööt kell 13 Hüüru mõisas. Tasuta! MTÜ Hüüru Külaselts www.huuru.ee

9.05 Saue valla mänguteatri etendus A. Kitzbergi 
„Pila Peetri testament“

kell 19 Saue valla 
kultuurikeskuses.Tasuta!

Saue valla mänguteater, 
Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee
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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

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968

MTÜ EESTI POTTSEPAD 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

Hoiame kodud 
tuleohutuna

 Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001

info@lõõrid.ee  www.lõõrid.ee

GSPublisherEngine 0.0.100.100

info@ abtava.ee / www.abtava.ee
tel. 58171 894 ja 5280210

Arhitektuuribüroo TAVA OÜ

Pakume järgnevaid teenuseid:

- hoonete projekteerimine

- hoonete tagantjärgi seadustamised

  
            

Ostame:                    
    * raieõigust   
    * metsakinnistuid  

Teostame:       
   * raie ja kokkuveo teenust  

Puhastame: 
          * võsast kraavide ja teede ääred 

            * võsastunud põllud ja heinamaad 

   

 

 
  

 

 

 

 

   Tel. 53 050 979 
www.forestinvest.ee 
info@forestinvest.ee 

 

AHJUD, PLIIDID, KAMINAD

KONSULTATSIOON, 
PROJEKTEERIMINE, TEOSTUS

TOOMAS TÕHK      TEL 55 986 786
WWW.PUHASTUSLUX.EE

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623

Müüa soodsalt 
Keila vallas Aarnamäe 
karjääris SÕELUTUD 
JA SÕELUMATA MULDA.
Transpordivõimalus. 
Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com

www.unitehitus.ee
Ehitusfirma teostab kvaliteetselt kõik 

remondi ja ehitustööd (vundamen-
did, seinad, katused, terassid jne).

info@unitehitus.ee  Tel. 531 85 75.

TEEN KEVADISI SAETÖID 
AIAS, HEKILÕIKUS, 

VAJADUSEL KA 
VÕSALÕIKUS. 

Tel.55547291

RIKENTEL OÜ TEOSTAB 
KÕIKI ELEKTRISÜSTEEMI 

PUUDUTAVAID TÖID.

Töödele 2 aastane garantii. 
Võtke julgelt ühendust 

Tel. 5030 140


