
Kui majas ühistut pole, siis riik moodustab 
selle sunniviisiliselt, ka paaris- ja ridamajades, 
kui need on jagatud korteriomanditeks
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Ümberdisainitud kaldaäärne loob parema kontakti jõega, ulatudes 
otsapidi ümber ärimaja uuele linnaväljakule. 

Juuli lõpuga sai punkti jõeäärse Tee-
mandi pargi esimese etapi ehitus. 
Algab see natuke kohmakalt just-

kui poole pargi tee peal, aga aru saab 
üleminekust üsna konkreetselt: kohas, 
kus kruusane jalgtee läheb üle rombi-
kivist sillutiseks, mis laieneb väikesteks 
eraldi peatus- ja olemisplatsideks. 

Edasi märkab silm nõlvale hüplikult 
paigutatud disainpinke – minimalist-
likus stiilis väikevormid on betoonist, 
millele hallikale üldmuljele on kont-
rastiks mustad teraskonstruktsioonid 
jalgade näol. Tähelepanelik vaataja os-
kab ehk neis tuvastada sarnase vormi-
keele lähedal asuva sillaga – pingi jalad 
nimelt järgivad samuti kasvuhooneka-
tuse motiivi nagu silla ülaosagi. Ja veel 
tähelepanelikum vaatleja leiab pinkide 
alläärtest valgusribad, mis hämaruse 
saabudes lubavad justkui hubast pargi-
romantikat.

Nõlvale on lähenetud mänguliselt, 
künkareljeefi ära kasutades on sinna 
integreeritud tasapinnalised teed ja tre-
piastmed, mis viivad nüüd üsna vee pii-
rile. See oligi üks tähtsamaid eesmärke 
– tuua jõgi tunnetuslikult justkui lähe-
male. Looduslik kallasriba on asenda-
tud puidust platvormidega, millel oma-
korda on lebopingid, kus saab kasvõi 
täispikkuses selili visata ja pilvi vaadata. 

Visuaalselt loob uue maastikulise rütmi 
kaldaäärse muru osaline asendamine 
maakivisillutisega. 

Jõe peale on nagu vaba käega pillu-
tud valged poisarnased kerad, mis kan-
navad tegelikult valgustusfunktsiooni 
– pimeduses hakkavad need hõõguma, 
andes salapäraste peegeldustega vee-
pinnal natuke nagu müstilist maiku.

Valgustipostid kordavad juba Kul-
tuurikeskuse pargi lambilahendusi 
– elegantselt sihvakate postide otsas 
on puuoksi imiteerivad harad, mis on 
taaskord motiiv üldisest Laagri kujun-
duskavast.

Kortermajadepoolset muruplatsi 
ehivad taas betoonvormid: valged üma-
rad pingid, mis meenutavad kergelt ro-
humaal uitavat lambakarja. 

Ootamatult algab vaid sammuke 
lammastega heinamaa kõrvalt edasi 
rombikiviline linnaväljak. Sel iseene-
sest on mahtu ja esinduslikkust, senine 
kitsuke käigutee maja eest jõe poole 
on venitatud väljakuks, kuhu mahuvad 
lilleklumbid ja pingid. Väljakuni ula-
tub ka vaade jõele. Kui nüüd see päevi 
näinud majagi paremasse konditsiooni 
saaks! Aga sellelgi teemal on lahendus 
tegelikult juba paberi peal olemas. Ar-
hitekt on kavandanud seintele abst-
raktseid rombikujulisi maalinguid, aga 
kuna on tegemist eraomanduses oleva 
hoonega, siis läbirääkimised selle idee 
realiseerimiseks ja võimalikeks rahasta-
misteks on veel ees.

Hoone ees laiutanud autoparkla on 

pisut kokku tõmmatud, markeeritud 
konkreetsete betoonääristega ja maha 
joonistatud kohajaotustega. Visuaal on 
selgem ja konkreetsem ning üleminek 
n-ö linnaväljakule selgelt tajutav.

Linnaväljak ulatub hoone ette ja pea 
Veskitammi tänavani välja, sealgi on 
jätkatud n-ö linnalist liini: endine mu-
ruväljak on muutunud kivi ja puidupin-
naliseks platsiks, kus troonivad suvisel 
ajal kahe söögikoha välilauad ja koha 
on leidnud ka jalgrattahoidjad.

Materjalidena on kasutatud valda-
valt kolme lahendust: puidu osas Siberi 
lehist, mida leiab nii kaldaplatvormides 
kui ka pinkidel ja nende alustel pinda-
del. Siberi lehis on vastupidav, ei vaja 
immutamist ja muutub aja jooksul mi-
nimalistlikult hallikaks. Korduv mater-
jal on veel ka must metall ja betoon, 
vormikeele mõttes jookseb läbi kasvu-
hoone katuse motiiv ja näiteks prügi-
kastide kuju, pinkide aluste puuplatvor-
mide ja isegi autoparkla kohajaotuses 
on märgata teemanditahuka nurgelist 
joont. Või siis ka kasvuhoone katuse 
sirgete joonte lõikumist.

Projekti eelarve oli pea 300 tuhat 
eurot. Teemandi pargi teine etapp hõl-
mab endast autode silla kõrvase parkla 
ümberehitust, millega koos muudavad 
asukohta ka jalakäijate käiguteed, nihu-
tudes parklast eemale ja jõele lähemale. 
Samuti nihutatakse vee poole ka Jaan 
Teemandi mälestuskivi, luues sellele 
vaiksema nurga koos pingi ja puhkeko-
haga. 

Teemandi uus park miksib linnalist 
väljakuvormi jõekalda murumaastikuga

AVALIK RUUM

Juunis jõudis Vabariigi Valitsus otsuseni, et naabruskon-
nas ühendatakse Keila vald, Padise vald, Vasalemma 
vald ja Paldiski linn Lääne-Harju vallaks ning Keila linn 

saab jätkata omaette omavalitsusena. Naabrite juures on 
haldusreformi arengud kulgenud Saue vallaga võrreldes se-
gasemalt ning selguseni jõudmine on võtnud aega. Siinkohal 
sisse- ja tagasivaade naabrite juures toimunule.

Keilaid kutsuti ka Saue ühinemiskõnelustele
Kui Saue vald 2014. aastal ühinemisläbirääkimised algatas, 
kutsuti kampa ka Keila linna ja valda. Linnavõim lükkas kohe 
kutse tagasi, vallavolikogu oli alguses kõnelustes osalemisega 
nõus, aga hiljem otsustati läbirääkimistest loobuda.

Aga kui haldusreform oli hoo sisse saanud, muudeti ka Keila 
vallas meelt ning volikogu läkitas 2016. aasta kevadel läbirää-
kimiste algatamise kutse Keila ja Paldiski linnadele ning Nõva, 
Padise ja Vasalemma valdadele. Ka selle läbirääkimiskutse 
lükkas linn kohe tagasi, hiljem loobus kõnelustest Nõva vald – 
seal näitas rahvaküsitlus, et toetatakse ühinemist Lääne-Nigu-
la vallaga. Päris kõrvale ei soovinud haldusreformist jääda ka 
Keila linn – nad leidsid, et linnaga võiks liita linnalähised külad 
Saue, Keila ja Harku valdadest. Naabrid aga arvasid, et ei ole 
mõttekas ka eraldi külade üleandmist arutada. 

Neli omavalitsust – Paldiski linn, Keila, Padise ja Vasalemma 
vallad ‒ jõudis mullu talveks niikaugele, et ühinemisleping saa-
deti volikogudesse. Uue valla moodustamiseni siiski ei jõu-
tud, sest Padise ja Vasalemma volikogudes ühinemisplaani 
heaks ei kiidetud. 

Aasta lõpuga sai Vabariigi Valitsuse seatud vabatahtlike 
ühinemiste tähtaeg ümber ning 2017. aasta veebruaris tegi 
valitsus sundühendamise ettepaneku, mis hõlmas Keila lin-
na ja Paldiski linna ning Keila, Padise ja Vasalemma valdasid. 
Leiti, et sel viisil ühendades tekiks terviklik, tugeva keskusega 
umbes 23 000 elanikuga pealinnalähedane omavalitsus. 

Valitsuse ettepaneku järel pidid kõik asjaga seotud omava-
litsused korraldama rahvaküsitluse ja oma arvamuse esitama. 
Enamus paikades jäid osalusprotsendid kasinaks – ühenda-
misplaani pooldajad on enamuses vaid Keila vallas; Padisel, 
Vasalemmas ja Paldiskis oli rohkem neid, kes sundühendamist 
ei toetanud. Keila linnas oldi ühendamisplaanile kindlalt vastu 
ja leiti, et ühendamine naabritega võib ohustada linna senist 
head hakkamasaamist. Keilas osales ühinemisküsitluses natu-
ke alla poole valimisealistest linnaelanikest ja valdav enamus 
ühendamist ei toetanud. 

Valitsus muutis meelt
Juunis pidi Vabariigi Valitsus langetama lõplikud ühendamis-
otsused, neid ei tehtud päris ühekorraga ning esimeste ot-
suste seas lubati erand ligi 2700 elanikuga Loksa linnale, keda 
ei ühendatud naabervalla Kuusaluga. Selle üllatusliku ning 
haldusreformi eesmärgiga vastuolus oleva otsuse valguses 
leidis valitsust nõustav ekspertkomisjon, et ka Keila linna naa-
bervallaga liitmist on keeruline põhjendada ning praeguse 
haldusreformi käigus peaks linn omaette jätkama, küll peeti 
ühendamist tulevikus otstarbekaks, et tagada keskus-taga-
maa seosed.

6. juulil tuligi otsus, et ligi 13 000 elanikuga Lääne-Harju 
vallaks ühendatakse Paldiski linn ning Keila, Padise ja Vasa-
lemma vallad. Tänaseks on teada, et Padise vald pole ühen-
damisega päri ning 21. juulil otsustas Padise volikogu Vabarii-
gi Valitsuse tehtud ühendamisotsuse kohtusse kaevata. 

Kuni kohtust muud selgust ei tule, jätkatakse sügisesteks 
valimisteks ettevalmistust teadmisega, et oktoobris valitakse 
kogu Lääne-Harju vallale 21 vallavolinikku ühises, nelja oma-
valitsuse põhises valimisringkonnas.

Kadri Tillemann
Saue ühendvalla ühinemisläbirääkimiste koordinaator

Ühinemised naabrite 
juures – sündimas on 
Lääne-Harju vald

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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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

Rombikivist kõnnitee laieneb väikesteks eraldi puhke- ja peatusplatsideks, sirutudes 
kaarega alla jõe äärde ja juhatades nõlvale pillutud pinkideni

Hämaras muudavad pinkide alused ja veepealsed valguslahendused jõeääre üsna 
romantiliseks

Jõe peale on nagu vaba käega 
pillutud valged poisarnased kerad, mis  
pimeduses hakkavad hõõguma, andes 
salapäraste peegeldustega veepinnal 
natuke müstilist maiku. Talveks saab 
need tõsta kaldaplatvormile uuristatud 
pesadesse

Jõe kallas läheb üle linnalikumaks ki-
viplatsiks, senine kitsuke käigutee maja 
eest jõe poole on venitatud väjakuks, 
kuhu mahuvad lilleklumbid ja pingid

Linnaväljak läheb Veskitammi 
tänavani välja – endine muruväljak on 
muutunud kivi- ja puidupinnaliseks 
platsiks, kus troonvad suvisel ajal kahe 
söögikoha välilauad ja koha on leidnud 
ka jalgrattahoidjad
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On pigem reegel, et mingi 
osa elanikest ei oma regist-
rikannet selles omavalit-

suses, kus elab. Vahel on see kinni 
teenuses, mida vajatakse teises oma-
valitsuses, aga ilmselt on ka neid 
juhtumeid, kus lihtsalt ei arvatagi, 
et see võiks olla oluline. 

Selle aasta valimistel on õi-
gus hääletada esmakordselt ka 
16-17-aastastel noortel. Sissekir-
jutus peab olema neilgi, aga veelgi 
rohkem vajab see seltskond ilmselt 
pisukest juhendamist, miks on olu-
line minna valima. Ja kust infot 
saab. Ja mis see kõik üldse tähen-
dab. Eks ühiskonnaõpetajad koolis 

võta loodetavasti seda kohe sep-
tembris teha, aga lähi- ja perekonna 
abi oleks hea.

Lisaks noortele valimisõiguse 
andmise muudatusele andis riigiko-
gu loa olla samal ajal nii parlamendi 
kui kohaliku omavalitsuse volikogu 
liige. Enne nimetati neid riigikogu 
liikmetest kandideerijaid, kes ko-
halike omavalitsuste volikogudesse 
kandideerisid, peibutuspartideks, 
sest ei olnud väga realistlik, et kõik 
nad parlamendi töö jätnuks. Ses 
mõttes on nüüd valikud selgemad: 
kui kandideerijal on jaksu ja moti-
vatsiooni, on tal õigus ajada paral-
leelselt nii riigi kui valla asju.

Ja kolmas muudatus varasemate 
aastatega võrreldes on siinkandis 
muidugi see, et seoses ühinemise-
ga Nissi ja Kernu valdade ja Saue 
linnaga on ses valimistsüklis vali-

kut kohe kordi rohkem. Kõik nen-
de nelja omavalitsuse erakonnad/
valimisliidud kandideerivad ühes 

valimisringkonnas, seega saab näi-
teks Nissis valida nii omi seni tun-
tud poliitikuid, aga hääletada saab 

ka Kernu või Sauede kandideerijate 
poolt. Kui palju erinevaid rakukesi 
võistlustulle asub, selgub 5. sep-
tembri õhtuks.

Ranitsatoetus
Saue vald maksab kõigile 
esimest korda kooli mine-

vate laste vanema(te)le, kes koos 
lapsega olid eelmise aasta 31. det-
sembri seisuga Saue valla elanikud, 
koolimineva lapse toetust. 

Kui laps ja mõlemad vanemad 
olid eelmise aasta lõpu seisuga 
Saue valla elanikud, on summa 
160 eurot, kui laps ja üks vanem, 
siis 80 eurot. Taotlust saab lap-
sevanem esitada 1. augustist 30. 
novembrini. Vastav avalduse vorm 
on leitav nii Saue valla kodulehelt 
rubriigi „Sotsiaal ja tervishoid“ alt 
(sauevald.ee/lapse-sotsteenused), 
kui ka saadav paberile trükituna 
sotsiaalosakonnas.

Avalduse esitamiseks ei pea 
isiklikult vallamajja tulema, digi-
allkirjastatud avalduse võib saata 
aadressile info@sauevald.ee. 

Täiendavat infot saab lastekait-
se- ja hoolekandespetsialist Maret 
Maripult telefonil 662 7300 või  
e-posti teel aadressilt maret.mari-
pu@sauevald.ee.

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
Kooli- ja lasteaiatoidu toetust 
makstakse Saue valla vähekindlus-
tatud perede lastele juhul, kui pere 
ühe kuu tulu pereliikme kohta jääb 
alla kolmekordse riiklikult kehtes-

tatud toimetulekupiiri (390 eurot). 
Riiklik toimetulekupiir 2017. aas-
tal on 130 eurot kuus. Toetust on 
õigus saada isikul, kelle elukoht on 
Eesti rahvastikuregistri andmetel 
olnud Saue vallas vähemalt 6 kuud 
enne toetuse taotlemist.

Toidutoetust makstakse vä-
hekindlustatud pere lapsele või 
lapsele, kellel on Sotsiaalkind-
lustusameti poolt tuvastatud 
keskmine, raske või sügav puue 
ning eriarsti otsuses märgitud 
haigusest tulenevad täiendavad 
kulud toidule:
• koolieelses lasteasutuses käiva 
lapse toiduraha maksumuse hüvi-
tamiseks;
• gümnaasiumis, kutseõppeasutu-
ses õppiva või põhikooli pikapäe-
varühmas käiva lapse toiduraha 
maksumuse hüvitamiseks õppepe-
rioodil.

Toetuse taotlemiseks tuleb esi-
tada vallavalitsusele avaldus üks 
kord aastas, lisades lapsevanemate 
palgatõendid, lasteaia- või kooli-
tõendi ja toitlustamise arve. Toe-
tust ei saa taotleda tagasiulatu-
valt. Juhul kui toetust taotletakse 
puudega lapsele, esitab toetuse 
taotleja vallavalitsusele vormiko-
hase avalduse, millele on lisatud 
Sotsiaalkindlustusameti-poolne 
puude, selle raskusastme ja lisaku-
lude tuvastamise otsus ning reha-
bilitatsiooniplaan. Vastav blankett 
on leitav nii Saue valla kodulehelt 
rubriigi „Sotsiaal ja tervishoid“ alt 
(sauevald.ee/lapse-sotsteenused), 

kui ka saadav paberile trükituna 
sotsiaalosakonnas. 

Täiendavat infot saab lastekait-
se- ja hoolekandespetsialist Maret 
Maripult telefonil 662 7300 või  
e-posti teel aadressilt maret.mari-
pu@sauevald.ee.

Koolilõuna hinnavahe kompen-
seerimine
Toetuse eesmärk on tagada tasuta 
koolilõuna põhiharidust omanda-
vatele Saue valla lastele. Toetuse 
taotlemiseks tuleb esitada vallava-
litsusele vabas vormis avaldus.

Täiendavat infot saab lastekait-
se- ja hoolekandespetsialist Maret 
Maripult telefonil 662 7300 või  
e-posti teel aadressilt maret.mari-
pu@sauevald.ee

Tasuta koolitransport
Saue valla õpilastel, kelle vähemalt 
ühe vanema elukohaks on Eesti 
rahvastikuregistri andmetel Saue 
vald, on tasuta sõidu õigus kooli 
ning koolist koju bussiliinidel, rei-
sirongiliinidel või õpilasveoliinidel.

Soodustus kehtib lastele, kes 
õpivad üldhariduskooli päevases 
õppevormis või omandavad põhi-
hariduse baasil kutsekeskharidust. 
Nii Tallinna linnatranspordis, 
Harju maakonnaliinide bussides 
kui ka reisirongis sõidusoodustuse 
saamiseks peab lapsel olema isikus-
tatud kontaktivaba kaart, milleks 
võib olla e-õpilaspilet või ühis-
transpordikaart. 

Juhul kui kool ei kasuta e-õpi-

laspiletit, peab vanem ise soetama 
ühistranspordikaardi ning selle 
lapse nimele isikustama. Tallinna 
linnatranspordis ja õpilasveoliini-
del sõitmise õigus antakse kõigile 
Saue valla õpilastele. Kui õpilane 
kasutab kooli või koolist koju sõi-
duks maakonna bussiliine või rei-
sirongiliine, siis peab lapsevanem 
esitama Saue vallavalitsusele aval-
duse, mille alusel sotsiaalosakond 
esitab tellimuse Harjumaa Ühis-
transpordikeskusele või Elronile. 

Sõidusoodustuse taotlemiseks 
tuleb esitada lapsevanemal aval-
dus 1. septembriks ja 1. jaanuariks. 
Kui õpilane on asunud õppeasutu-
ses õppima avalduse esitamise või 
sellele eelneval kuul, esitab lapse-
vanem koos avaldusega ka kooli-
tõendi. Põhjuseks on asjaolu, et 
Eesti Hariduse Infosüsteemi kan-
takse õpilase info ühe kuu jooksul 
ning seetõttu pole vallavalitsuse 
töötajatel võimalik infot regist-
rist kontrollida. Kui ülalmainitud 
transpordiliigid ei sobi, on võima-
lik taotleda sõidupiletite kompen-
seerimist teiste Saue valda läbiva-
te bussiliinide osas. Kaugliinidel 
ja muudel liinidel õpilase tehtud 
sõitude kompenseerimiseks esitab 
lapsevanem vormikohase avalduse 
ja kuludokumentide aruande hil-
jemalt igale kvartalile järgneva kuu 
viimaseks päevaks. 

Avalduse võib esitada elektroo-
niliselt. Vastav vorm on leitav nii 
Saue valla kodulehelt rubriigi „Sot-
siaal ja tervishoid“ alt (sauevald.ee/

tasuta-soiduoigus), kui ka saadav 
paberile trükituna sotsiaalosakon-
nas. Vallavalitsusel on õigus 6 kuu 
jooksul kontrollida kuludokumen-
tide reaalset olemasolu ja vastavust 
aruandele.

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

Sõidukompensatsioon puuetega 
lastele
Sügava või raske puudega Saue val-
la õpilasele, kelle puue ei võimalda 
kasutada ühistranspordi- või õpi-
lasveoliine, kompenseeritakse koo-
li ja koolist koju sõit summas 120 
eurot kuus, mis makstakse välja 
igakuiselt. Juhul kui õpilase rah-
vastikuregistrijärgse elukoha ja õp-
peasutuse vahemaa on väiksem kui 
10 kilomeetrit, kompenseeritakse 
kooli ja koolist koju sõit summas 
64 eurot kuus.

Avaldus koos õpilaspileti või 
koolitõendiga tuleb esitada 1. sep-
tembriks ja 1. jaanuariks (sauevald.
ee/koolist-koju-tasuta).

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

Kirjuta end 15. septembriks sisse, kui sügisel 
valimistel hääletada tahad

Kooliga seotud toetuste võimalused

15. oktoobril toimuvad kohalikud valimised. Et olla otsapidi otsustamise juures ja teha oma valik volikogu 
valimistel, peab olema kuu jagu päevi raudselt elanikeregistris Saue valla all olemas. Ses valimistsüklis on 
oodata ka paari-kolme muudatust, võrreldes nelja aasta taguse sügisega.

September on kohe-kohe käes ja sellega koos uue kooliaasta algus – sobilik aeg meelde tuletada 
koolilastele mõeldud toetused.

VALIMISED

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

BIRGIT 
TAMMJÕE-
TULP
haridusnõunik

16.08.2017 Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

05.09.2017
Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine 
(kell 18.00).

11.09.2017
Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul 
poliitiline välireklaam on keelatud.

15.09.2017
Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha 
aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. 
päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

5.-11.10.2017
Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 
5. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 
11. oktoobri kella 18-ni.

9.-11.10.2017

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 
kell 12-20. Toimub ka hääletamine väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija 
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases 
hoolekandeasutuses.

15.10.2017
Hääletamine toimub kell 9-20. Toimub ka kodus 
hääletamine.

• täita vallamajas kohapeal  
Lia juures;

• välja printida (avaldus on 
saadaval ka valla kodulehel 
www.sauevald.ee) ja saata 
postiga vallamajja (Veskitammi 
4, Laagri, Saue vald):

• teha ka e-teenuste 
vahendusel aadressil  
www.eesti.ee.

Lisainfo: Lia Krapivin, 
telefon 654 1143 
Oluline kuupäev 15.09.2017.

ELUKOHATEATE VÕIB:

Kõik avalduse vormid 
on leitavad Saue 
vallavalitsuse kodulehelt: 
www.sauevald.ee.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus kehtestas 11.07.2017. 
aasta korraldusega nr 495 Hüüru küla 
Kopliluha (72701:001:1370, maatulun-
dusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) 

kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja 

transpordimaaks ning määratakse ehi-
tusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. 
Saue valla territooriumil juulis 2017 ei 

algatatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute korraldustega 

ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/

detailplaneeringud.  Lähemat informat-
siooni saab planeeringute spetsialistilt 
Maili Metsaotsalt 654 1157,    maili.met-
saots@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Alliku 
külas, Uuetalu põik 9 (katastritunnus: 

72701:002:0464; 1 762 m² elamumaa) 
kinnistul lähtudes Uuetalu I detailpla-
neeringust (Casa projekt OÜ töö nr 
48/01/2001) muutes detailplaneeringu 

kohane elamu lubatud 0-30˚ katusekalle 
0-45˚ katusekaldeks ning määrates kana-
lisatsiooni lahendus ühiskanalisatsiooni 
baasil.

Lähemat informatsiooni hoonete 
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult 
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.nor-
mann@sauevald.ee. Arvamused esitada 

hiljemalt 17.08.2017 Saue Vallavalitsusse 
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; 
info@sauevald.ee) 

Saue Vallavalitsus suunas avalikustami-
sele Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse 
tee 20 (72701:002:1934), Vabaõhukes-
kuse tee 22 (72701:002:0966) ja Vaba-
õhukeskuse tee 24 (72701:002:1841) 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, 
põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhu-
keskuse kompleksi laiendamiseks ja eda-
siarendamiseks. Vabaõhukeskuse tee 20 
kinnistul paikneb Saue vallale kuuluv Va-
namõisa vabaõhukeskus. Kinnistule mää-
ratakse ehitusõigus olemasoleva palk-
saali laiendamiseks ning kõrvalhoonete ja 
rajatiste püstitamiseks ning autoparklate 
rajamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kin-
nistu maasihtotstarve muudetakse osali-
selt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% maatu-
lundusmaa) ning määratakse ehitusõigus 
turismi- ja loodusseminari talu rajamiseks 
koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete, 
rajatistega (k.a autoparkla). Planeeringu 
koosseisu on kaasatud Vabaõhukeskuse 
tee 22 kinnistu, mille sihtotstarve muu-
detakse transpordimaaks, kuhu planee-
ritakse parkimiskohad. Lahendatud on 
juurdepääsud ning kruntide tehnovarus-
tus, esitatud servituutide vajadus, määra-
tud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 

Planeeringuala asub Vanamõisa külas, 
ca 3,0 ha suurusel maa-alal ning piirneb 
Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. 
Naaberkinnistul paikneb karavanipark. 

Saue Vallavalitsus suunas avalikusta-
misele Alliku külas Uuetoa tee 18 
(72701:002:1285, suurusega 7 182 m², 
üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailpla-
neeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimi-
ne, maasihtotstarbe muutmine elamu- ja 
transpordimaaks ning  määtakse ehitus-
õigus kuni kolme üksikelamu rajamiseks. 
Uuetoa tee 18 kinnistu asub 2005. aastal 
kehtestatud Alliku küla Uuetoa tee 6, 8, 
10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplanee-
ringu koosseisus, mille alusel muudeti 
Uuetoa tee 18 kinnistu maasihtotstarve 
muudeti sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks 
maaks 100%).  Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks taot-
letav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee 
elamupiirkonnas. Üldplaneeringuga on 
Kotka tee piirkonna maakasutuse juht-
otstarbeks määratud enamjaolt pere- ja 
ridaelamumaa. Uuetoa tee 18 kinnistu 
jääb olemasoleva tihehoonestusala ää-
realale ning maa-alale ei ole Saue valla 

üldplaneeringu kaardil maakasutuse 
juhtotstarvet määratud, kuna see asub 
kahe kõrgepingeliini trassikoridori vahel. 
Samas on varasemate detailplaneerin-
gutega trassikoridoride vahelisele alale 
määratud ehitusõigused üksikelamute 
ehitamiseks (kruntide hoonestusalad 
on jäetud elektriliinide kaitsevöönditest 
väljapoole). Uuetalu põik tänavate va-
remmoodustatud kruntidega on võimalik 
hoonestusalad jätta liinide kaitsevööndi-
test väljapoole. Uuetoa tee 18 kinnistu 
piiril lõppeb Kotka elamupiirkonnas paik-
nev sisekvartali tänav (Uuetoa tee). Keh-
testatud palneeringus on jäetud Uuetoa 
tee tupikteeks. Alliku küla Uuetoa tee 6, 
8, 10, 12, 14, 16 kinnistute detailplanee-
ringu koostamise  ajal puudus Saue valla 
üldplaneering ning ei olnud veel plaanis 
Veskimöldre 2 elamurajooni rajamist. 
Täna toimub Veskimöldre 2 elamura-
jooni elamuarenduse ellu viimine ning 
kehtestatud detailplaneering näeb ette 
Veskimöldre 2 elamurajooni planeeritud 
sisetänava (Mailase tänav) ühendamist 
(ühendustee) Uuetoa  teega. Sellest tu-
lenevalt kavandatakse maa-alale lisaks 
elamukruntidele üks transpordimaa siht-

otstarbega krunt, mis ühendatakse Mai-
lase tänava ja Uuetoa teega. Lisaks ühen-
dustee rajamisega kahe elamupiirkonna 
vahele on vajalik Uuetoa teelt üle Uuetoa 
tee 18 kinnistu, mis läheb kokku Maila-
se tänavaga, ringistada vee torustikud 
Uuetalu põik, Mailase kui ka Lumikanni-
kese tänavatega. Tänu sellele on võimalik 
saavutada veetorustike ringistamine, mis 
tagaks tuletõrjevee vajadusteks vajaliku 
koguse. See tagaks nõutava vee surve ja 
koguse, et oleks tagatud elanike olmeve-
si kui ka ekstreemsetel juhtudel tuletõrje-
vesi. Ilma Uuetoa tee pikenduseta oleks 
see raskendatud. Uuetoa tee 18 kinnistu 
maasihtotstarve muudeti kehtestatud 
planeeringu alusel sotsiaalmaaks (üld-
kasutatavaks maaks 100%). Tegemist on 
7182 m² maatükiga. Kotka tee piirkonnas 
on uute planeeringute koostamistega 
juurde lisandunud avalikkusele suunatud 
halajasalasid (Kotka elamurajoonis, Vää-
na jõe ääres) ning Kotka elamupiirkonna 
naabrusesse rajatava uude Veskimöldere 
elamurajooni on ette nähtud Pääsküla 
jõe äärde ca 15 ha suurune maa-ala, kuhu 
rajatakse avalik park ja kõnniteed. Sellest 
tunenevalt ei kahjusta elamupiirkonna 

elanike huve Uuetoa tee 18 kinnitule kol-
me ca 1700 m² suuruste elamukruntide 
rajamine. Kahte elamupiirkonda (Kotka 
tee ja Veskimöldre 2) on piisavalt tagatud 
avalikku ruumi. Saue valla üldplaneering 
näeb ette Uuetoa tee 18 kinnistu ääreala-
le ühendustee (transpordimaa) rajamist 
Veskimöldere 2 elamurajooniga. Kuna  
tee ei ole juurdepääsuks ainult Uuetoa 
tee ääres paiknevatele elamu kruntidele, 
vaid ka samas piirkonnas paljudele teis-
tele elamutele, siis soovib vald Uuetoa 
18 kinnistul transpordimaa krundi moo-
dustamist ning ühendustee rajamist ela-
mupiirkondadega. Tegemist on avaliku 
tänavaga ning on seotud avaliku huviga.

Detailplaneeringute avalikustamine toi-
mub 24.08.2017 kuni 06.09.2017 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni 
ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallama-
jas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on 
võimalik tutvuda detailplaneeringute 
materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel 
on võimalik tutvuda detailplaneeringute 
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt 
valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.
ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS:

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE:

Mõtte teostamiseks on vaja 
üldjuhul ja suuremal või vä-
hemal määral raha. Et midagi 

head ja põnevat sünniks, peab kõige-
pealt olema idee ja alles siis teadmine, 
kust ja kuidas küsida. Sest kes ei küsi, 
see teadupoolest ka ei saa. On saanud 
heaks tavaks kohtuda Saue vallas te-
gutsevate MTÜ-de ja aktiivsete saue-
vallakatega augustis, et rääkida sellest, 
millised on raha taotlemise võimalu-
sed vallalt, millised KOP-ist, KULKA-st 
jne. Ainuüksi Saue vallavalitsuselt on 
võimalik taotleda tegevustoetust, tal-
gutoetust, investeeringutoetust, pro-
jektitoetust, ühekordset toetust ja an-
deka sportlase toetust. Valla taotluste 
tähtaeg on augustikuu viimane päev, 
seetõttu oleks igati mõistlik kohtuda 
kolmapäeval, 16. augustil kell 18 Saue 
valla kultuurikeskuses. 

MILLEST JUTTU TULEB:
• Saue valla erinevad toetused: tege-
vustoetus, projektitoetus, ühekordne 
toetus, andeka sportlase toetus, in-
vesteeringutoetus. Kuidas ja millele 
toetust küsida? Millised projektid on 
eelistatud? Kuidas koostada projekti 
eelarvet? Kuidas aruannet? 
• Mis muutub külakestuste rahastami-
se osas seoses uue ühendvalla sünni-
ga?
• KOP ehk kohaliku omaalgatuse 
programm. Kuidas ja millele sealt toe-
tust küsida?
• Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Har-
jumaa ekspertgrupp. Mis vahe neil on, 
mida toetavad ja kuidas sealt raha kü-
sida?
• EV 100 projektid Saue vallas.

Lisainfo: kaija.velmet@sauevald.ee

Kuuendat sügist järjest toimub 
Laagri kultuurimajas näitus „Läbi 
aja“, sel korral on teemadeks 

nööp, trukk, pannal. 
„Ise tehtud nööp, sajandivanune 

nööp, erilise kujuga või põnevast ma-
terjalist nööp,” loetlevad näituse püsi-
korraldajad Viia ja Sirje, milliseid eks-
ponaate nad ootavad. Sest kõik need 
aastad on väljapanekute juures abiks 
olnud just sauevallakad ise, otsides ko-
dudest teemakohaseid aksessuaare. 
Teemad ise on olnud üsna igapäeva-

sed: pearätid, riietus, seinakaunistu-
sed, lapsepõlve fotod, postkaardid.

„On heameel, et on kujunenud ka 
väike seltskond kaasamõtlejaid, kes 
ikka toovad vahvaid eksponaate. Loo-
dame, et see jätkub nii ka edaspidi. 
Mõnusat asjades sobramist ja tore-
daid meenutusi-mälestusi, mida need 
esemed endas kannavad!“ soovitavad 
naised.

Näitus avatakse septembrikuisel 
vanavanematepäeval.

Meie juures veedavad toredaid 
päevi 1,6-3-aastased lapsed. 
Meie päevahoidudes on väi-

kesed rühmad, mis tagavad lapsele 
sotsialiseerumisoskused, turvalisuse, 
tähelepanu ning vähendavad suurte 
gruppide tingitud stressi.

Päevahoius toimetame kindla päe-
vakava alusel, et lastel oleks turva-
tunne ja teadmine, et neid oodatakse 
päevahoidu mängima tuttavate rüh-
makaaslaste ja kasvatajatega. Meie 
põhieesmärk on igapäevaselt arenda-
da laste teadmisi ja käelist tegevust, 
õpetada hoolimist ja üksteisega ar-
vestamist ning kujundada iseteenin-
duslikke oskusi. Päevad mööduvad 
lauldes, tantsides, võimeldes, luge-
des, loovtööd tehes, õues lompides 
hüpates, aga eelkõige mängides, sest 
mäng on väikese inimese töö. Kodu-
ses ja hubases keskkonnas on lastel 
võimalik tunda end turvaliselt ja hästi 
ning saada individuaalset lähenemist. 
Lastega veedavad aega lastele pü-
hendunud ja erialast kutsetunnistust 
omavad lapsehoidjad.

Triibu & Liine päevahoid pakub 
võimalust tähistada laste sünnipäevi 
meie ruumides tööpäevadel alates 
kella 18-st ja nädalavahetustel alates 
kella 10-st. Lisaks pakume võimalust 
muuta sünnipäevad omanäoliseks ja 
meeldejäävaks glittertattoo’de tegija 
abiga. Triibu & Liine päevahoiu majas 

Saue vallas tegutseb ka loovterapeut 
Teele, kes pakub loovteraapia teenust 
kõigile, kel on soov luua kontakt oma 

sisemaailmaga või leida lahendusi 
probleemsetele olukordadele. Roh-
kem infot saab telefonil 5344 4213. 

Millised on raha taotlemise võimalused 
vallalt, KOP-ist, KULKA-st?

Too näitusele nööpe

21. augustil on lahtiste uste päev Triibu & Liine päevahoius

Triibu & Liine päevahoiud on tegutsenud aastast 2015. Selle aja jooksul 
on olnud meil suur rõõm lustida ja mängida kokku ligikaudu 80 lapsega. 

Triibu & Liine päevahoiu LAHTISTE USTE PÄEV esmaspäeval, 
21. augustil 2017 kell 16.30-20 (aadress Harku tee 1, Hüüru küla, 
Saue vald). Tutvustame päevahoiu maja, teenuseid ja tegemisi, 
loovteraapia tuba ning vastame küsimustele. Veel on vabu kohti 
ja registreeruda saab kodulehel www.triibuliine.ee.

Lisainfot saab info@triibuliine.ee või 5342 2104.
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Seaduse eesmärgiks on paran-
dada elamute haldamist ja 
kehtestada sarnased valitse-

misreeglid kõikide elamute suhtes. 
Ilma ühistuta kortermajad on täna 
seisus, kus paljud toetusrahad neile 
ei laiene, laenusaamise võimekus on 
väiksem ja kokkuvõttes on see halb 
majade seisukorrale.

Praegu kehtiva regulatsiooni 
järgi saavad korteriomanikud ise 
otsustada, kas moodustada korte-
riühistu või ühisus. Korteriühistu 
moodustamise kohustust ei ole, küll 
aga tekib see 1. jaanuaril 2018. aasta 
seisuga ja see ei sõltu omanike tah-
test ega ka sellest, kas majas on 2 või 
20 korterit.

Kui ühistut ei ole 1. jaanuariks 
2018 asutatud, siis loob riik selle ise. 
Korteriühistu kantakse automaat-
selt registrisse ning kõik omanike 
ühised valitsemisega seotud õigused 
ja kohustused lähevad üle ühistule. 
Registrile tuleb teatada ühistu juha-
tuse koosseis.

Keda seadus puudutab?
Uus korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadus rakendub kõikides majades, 
kus on moodustatud korteriomand. 
Ühistu tekib ka siis, kui kinnisasjal 
on vaid kaks korteriomandit või kui 
kõik korteriomandid kuuluvad ühe-
le omanikule.

Keda seadusemuudatus ei puuduta? 
Esiteks ei puuduta see n-ö tavalisi 
kaasomanikke sellise kinnisasja pu-
hul, mis on kaasomandis mõtteliste 
osadena ja ka siis, kui on sõlmitud 
kaasomandi kasutuskorra kokku-
lepe. Selliste omanike suhteid re-
guleerib jätkuvalt asjaõigusseadus. 
Kortermajade puhul on võimalik 
kaasomand lõpetada ja seada korte-
riomand. 

Teiseks ei puuduta uus seadus 
reaalosadeks jagatud hoonete oma-
nikke. Sellised hooned on eelkõige 
ridaelamud, kus iga ridaelamuboks 
on eraldi kinnisasi. Kolmandaks ei 
puuduta uus seadus hooneühistuid 
ja nende liikmeid. Hooneühistu 
on tulundusühistu, mille liikmed 
kasutavad hooneühistule kuuluvat 
hoonet. Eelkõige tegutsevad sellises 
vormis endised garaažiühistud.

Kui korteriühistu on juba praegu 
olemas?
Olemasolevad korteriühistud jätka-
vad oma tegevust ja mingeid muu-
datusi ei tule. Alles jääb nii korte-

riühistu nimi kui ka põhikiri. Uus 
seadus ei too ka kaasa vajadust põhi-
kirja muuta. Samas võiks kõik kor-
teriomanikud oma ühistu põhikirja 
siiski värske pilguga üle vaadata, sest 
praegu leidub neis sageli sätteid, mis 
ei ole kooskõlas ka kehtiva õigusega. 

Kui korteriühistut ei ole?
Ühistu asutamine 2017. aastal ei ole 
kohustuslik. Kui siiski soovite seda 
teha, peab korteriomanike enamik 
vastu võtma ühistu asutamise ot-
suse, kinnitama põhikirja, valima 
juhatuse ja kandma korteriühistu 
registrisse. 

Kõigis nendes majades, kus kor-
teriomanikud 2018. aastaks ise 
korteriühistut moodustatud ei ole, 
luuakse riigi initsiatiivil automaat-
selt korteriühistu. Kinnisasja kor-
teriühistu kantakse automaatselt 

registrisse ja ühistu nimeks on kin-
nisasja aadress täiendiga KÜ. Kõik 
omanike ühised valitsemisega seo-
tud õigused ja kohustused lähevad 
üle ühistule. 

N-ö seadusjärgse korteriühistu 
loomine ei tähenda seda, et keegi 
määrab automaatselt sellele korte-
riühistule ka juhatuse liikmed, see 
ülesanne jääb ikkagi korteriomani-
kele endile. Kui korteriomanikud 
on enne 1. jaanuari 2018. aastat 
ametisse nimetanud valitseja (kin-
nisvarahaldusettevõte, iseseisev ma-
jahaldur või keegi omanikest), siis 
alates KrtS jõustumisest on tema 
automaatselt juhatuse ülesannetes. 

30. juuniks 2018. aastaks tuleb 
registrile esitada tekkinud ühistu 
juhatuse andmed (senise valitseja 
või uue valitud juhatuse andmed). 
Juriidiline isik võib ka tulevikus 
üldkoosoleku otsusel olla juhatust 
asendav organ (valitseja). 

Seadusjärgsel korteriühistul ei 
ole esialgu põhikirja. Kui korteri-
omanikele see sobib, st ei soovita 
seaduses sätestatust erinevaid reeg-
leid kehtestada, siis on ilma põhi-
kirjata tegutsemine täiesti võimalik, 
sest KrtS ei nõua korteriühistult põ-
hikirja olemasolu.

Kuni kümne korteriomandiga 
majad
Eraldi reeglid kehtivad väikeste 
majade jaoks, kus on kuni kümme 
korteriomandit või kui kõik korte-
riomandid kuuluvad ühele isikule. 

Kuigi korteriühistu tekib ka siis, on 
juhtimine võimalik ka ilma eraldi 
juhatust valimata. Korteriomani-
kud esindavad ühistut sel juhul ühi-
selt või mõnele omanikule antud 
volikirja alusel. See tähendab, et 
korteriühistu nimel tehingu tege-
miseks on vaja kõigi korteriomanike 
nõusolekut. 

Kas paarismajas tekib ka korteri-
ühistu?
Eestis on hulganisti selliseid ridaela-
muid ja paarismaju, mis on jagatud 
korteriomanditeks.  Seaduse jär-
gi tekivad korteriühistud kõigisse 
hoonetesse, kus on vähemalt kaks 
korteriomandit. Nendeks on siis 
näiteks paaris- ja ridamajad, mis 
asuvad ühel kinnisasjal ning mis on 
jagatud korteriomanditeks. 

Nõnda võivad moodustuda ka 
paarismajades korteriühistud, see-
ga tuleb näiteks hakata pisiühistu 
raamatupidamist korraldama. Kui 
pisiühistu otsustab juhatust mitte 
valida (selline võimalus on jäetud), 
juhivad ja esindavad kõik korteri-
omanikud ühistut ühiselt. See tä-
hendab, et iga tehingut ja toimin-
gut saab teha üksnes koos ja ühiselt. 
Tõenäoliselt puudub paarismajade 
omanikel siiski igasugune otstarve 
seda teha.

Kui paarismajade omanikud, ei 
soovi korteriühistu kaudu hoonet 
valitseda, siis saavad nad korteri-
omandi lõpetada (vajalik omanike 
notariaalne kokkulepe) enne seadu-
se jõustumist ning korteriühistut ei 
moodustu. Korteriomandi lõpeta-
misel on paarismaja tavalises kaas-
omandis, mille kasutamise kohta 
saab sõlmida notariaalse kasutus-
korra kokkuleppe. 

Korteriomandit on võimalik lõ-
petada ka selliselt, et kaasomand 
jagatakse reaalosadeks. Kuid seda 
ainult juhul, kui see on ehitus-
tehniliselt ja maakorralduslikult 
võimalik. Näiteks maja, kus korte-
rid asuvad eri korrustel ja katus ja 

vundament on ühine, ei saa jagada 
reaalosadeks nii, et ühele jääb katus 
ja teisele vundament. Jagamine on 
võimalik, kui elamul on eraldi sisse-
pääsud ning vee- ja elektrivarustus, 
mida saab üksteisest sõltumatult 
kasutada. Maakorraldusliku jaga-
mise all lähtutakse eelkõige maa-
korraldusseadusest, mille kohaselt 
jagatakse kinnisasi kõikide oma-
nike soovil selle olemust rikkuma-
ta kaheks või enamaks reaalosaks, 
kusjuures pärast jagamist on iga 
osa iseseisev kinnisasi. Kinnisasja 
reaalosadeks jagamise soovi korral 
menetleb vallavalitsus iga avaldust 
eraldi kaaludes.

Kui ridaelamute omanikud ei 
soovi korteriomandi asemel tavalist 
kaasomandit, vaid soovivad kinnis-
tu jagada bokside kaupa (kinnistu 
piirid jooksevad läbi bokse eralda-
vate seinte), siis kinnistu jagamine 
toimub vallavalitsuse korralduse-
ga. Selleks tuleb omanikel esitada 
vallavalitsusele avaldus kinnistu 
jagamiseks, eelduseks on asjaolu, 
et ehitustehniliselt on võimalik ja-
gada. Seejärel antakse vallavalitsuse 
poolt põhimõtteline nõusolek või 
mittenõusolek. Nõusoleku puhul 
võib tellida maamõõtmise ja kui 
maamõõtja teeb plaanid valimis, siis 
antakse välja vallavalitsuse korraldus 
kinnistu jagamiseks.

Selgita oma vara õiguslik staatus
2017. aasta jooksul selgitage välja, 
kas teie korterelamus on korteri-
ühistu asutatud. Milline on vara 
õiguslik staatus, saab uurida kin-
nistusraamatust ning kui sealt näh-
tub, et tegemist on korteriomandi-
ga, agateadaolevalt ei ole see mitte 
ühegi korteriühistu liige, siis alates 
2018. aasta jaanuarist tekib oma-
nikule sunniviisiliselt korteriühistu 
liikmelisus.

Täpsem info: maanõunik Külli 
Tedrema kylli.tedrema@sauevald.
ee, telefon 5300 6491.
www.kinnistusraamat.rik.ee

Muudatused korteriomanikele: kui majas ühistut 
pole, siis riik moodustab selle sunniviisiliselt
2018. aasta alguses hakkab kehtima uus seadus, mis mõjutab kortermaju, kus puudub korteriühistu, sinna 
hulka võivad kuuluda ka paarismajad, mis on vormistatud korteriomanditena.

KORTERIÜHISTUD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

ÄÄSMÄE KOOLIS 25. septembril kell 18:30  
SAUE LINNA NOORTEKESKUSES 27. septembril kell 19:00  
LAAGRI KULTUURIKESKUSES 28. septembril kell 18:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Andres Laisk, Saue vallavanem 

Tõeliselt  hea omvalitsus ei sünni pelgalt  seadustest. Selle loovad inime-
sed,  ideaalid ja tulevikunägemus.  Meie meeskonnal on välja pakkuda kaheksa 
aastat kaptenivastutust ning arusaamine, et vallamaja on kodanike jaoks, mitte 
vastupidi. Ühinenud Saue valla elukorraldust peaks suunama kaks põhimõtet – 
mõistmine, et igaühel peavad olema valikuvõimalused   ja  usk, et head Eestit 
ehitatakse koostöös, mitte vastandumises.   Arusaam, et me toetame  oma ini-
mesi ja toetume nendele. Laagrist Saue linna kaudu Turbani ja  Vatslast Ääsmäe 
kaudu Kernuni.   Meie veendumus sellest, mida   järgneval neljal aastal ära  teha 
saaks,  on kirjas www.koostoo.ee 

Uue seaduse järgi tekivad korteriühistud ka näiteks paaris- ja ridamajadesse, 
mis asuvad ühel kinnisasjal ning  on jagatud korteriomanditeks
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NIMBY on ingliskeelne ak-
ronüüm väljendist „Not 
In My Backyard“, eesti 

keeles siis „mitte minu tagahoovis“ 
ja see tähistab olukorda, kui kogu-
kond on vastu mõnele uuendus- või 
arendusprojektile. Abivallavanem 
Kalle Pungas leiab selle olevat nor-
maalse demokraatliku ühiskonna-
korralduse osa. 

„Eestis on see  viimase 10 aasta 
teema, mil inimestel on võimalus ja 
tahe otsustusprotsessides kaasa rää-
kida. Vahel võib tõesti tegemist olla 
inimeste emotsionaalse seisukoha-
ga, et tehke, mida soovite, aga mitte 
liiga minu lähedal,“ nendib Pungas, 
leides, et samavõrra on tegelikult ka 
olukordi, kus kodanikelt tuleb täies-
ti mõistlikke ettepanekuid.

Ka Saue vallas on olnud juhtu-
meid, kus arutelud mõne planeerin-
gu üle toovad kaasa saalitäie eruta-
tud vallakodanikke, vaidlused on 
läinud üle karjumisteks ja solvangu-
teks, on kogutud allkirju ja tehtud 
pöördumisi meediasse.

Suured riiklikud infraprojektid
Intensiivsemad sellesarnased juhtu-
mid on olnud seotud pigem riiklike 
suurte infrastruktuuriobjektidega. 
Näiteks kümmekond aastat tagasi 
tahtis Maanteeamet ellu viia teepro-
jekti Hüürus, suuremahuline plaan 
nägi ette küla kohale 7 meetri kõr-
guse ja mitmekümne meetri laiuse 
viadukti rajamist ja maantee nelja-
realiseks tegemist. 

Külarahvas palkas advokaate, 
meedias avaldati artikleid nii hukka 
saavate nahkhiirte kui hääbumisele 
määratud väikeettevõtete teemal, 
koosolekud lõppesid kõrgetel noo-
tidel. Täna teame, et see projekt ei 
realiseerunudki. „Kas see nüüd ai-
nult külarahva vastuseisu pärast ära 
jäi?“ kahtleb Pungas. Ta leiab, et 
too projekt oli ilmselt suurlinnadele 
sobivate lahenduste eksportimine ja 
oligi ülepingutatud. 

Möödunud aastal ajas vallarahva 
pingesse Eleringi suurprojekt Har-
ku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini 
ehitamisel. Maavalitsuse korralda-
tud arutelud olid rahvarohked ja 
emotsionaalsed. Inimesed ei soovi-
nud liine ja massiivseid elektriposte 
kesk maasikapõldu kodumaja lähe-
dusse. Leiti, et see takistab töid ja 
tegemisi, liini alla ju kasvuhoonet ei 
raja, teiselt poolt kardeti ka kinnis-
vara hinnalangust. Lisaks hirm, et 
kõrgepingeliini kõrval elamine on 
pikas vaates tervisele ohtlik. „Põ-
himõtteliselt käivitus olukord, kus 
kõik saavad aru, et liini on vaja, aga 
oma tagahoovi siiski pigem mitte," 

anentis toona vallalehele Joel Jesse 
Harju maavalitsusest. 

Ühel hetkel kanaliseerusid kired 
siiski kompromissideks. „Lõpp-
kokkuvõttes leiti inimeste soove 
arvestavad uued asukohad, selle juh-
tumi puhul olid ka täiesti adekvaat-
sed põhjendused. See, et tugevad 
elektromagnetlained inimeste ter-
vist mõjutavad, on füüsikaline fakt, 
mitte emotsioon,“ leiab Pungas. 
Riiklikult on elektromagnetlainete 
tugevusele kehtestatud piirnormid 
ja kuigi kõrgepingeliinide kiirgus 
jääb lubatud tasemetest väga kauge-
le, siis igaks juhuks ei lubata nende 
kaitsevöönditesse elamuid ehitada.

Pungasele meenub veel, et Topi 
liiklussõlme väljaehitamisel olid 
Maanteeametil vaidlused teeäärsete 
elamute omanikega. Näiteks väljen-
dasid suurenenud mürafooni hir-
mus paari maja omanikud  vastusei-
su, kompromissina ehitati mürasein, 
mida algses projektis ette ei olnud 
nähtud.

„Kõige hullem NIMBY näide on 
praegu minu hinnangul Eestis Rail 
Balticu projekt. Ma uurisin oma 
magistritöös erinevate transpordi-
liikide keskkonnamõjusid ja võin 
kinnitada, et vastuseisjad vaikivad 

demagoogilisel moel, kas omaka-
sulistel või poliitilistel motiividel, 
maha ratsionaalsed pooltargumen-
did. See on inimlikult mõistetav, 
kuid ühiskondlikult absurdne,“ 
leiab Pungas.

Mõistlikult ettevaatlikud valla 
projektid
Ka vallamajas algatatakse vahel pro-
jekte, millele inimesed vastu seisa-
vad, kuid Pungase sõnul ütleb tema 
kogemus planeeringute valdkonna 
abivallavanemana, et see osa on 
marginaalne. „Enamasti tõusevad 
sellised vastasseisud, kui tegemist on 
üldplaneeringut muutvate planee-
ringutega. Saue vallas pole seda vist 
viimased 5 aastat ette tulnudki. Ole-
me olnud mõistlikult ettevaatlikud. 
Tark omavalitsus ei võta ette radi-
kaalseid muudatusi, mis mõjutavad 
inimeste elukeskkonda ja millel pole 
adekvaatseid põhjendusi, et miks 
just nüüd, miks just sinna ja miks 
just see. Vastasseisud tekivad, kui on 
rumalad otsustajad,“ ütleb Pungas.

Talle meenub Laagrisse Instituu-
di tee äärse kergliiklustee projekt, 
kus külgnevate kinnistute omani-
kud ei olnud ilmselt rahul sellega, 
et tee üldse tuleb ja põhjendasid 

vastuseisu mahavõetavate puude-
ga. „Puude säilitamine on täiesti 
aktsepteeritav seisukoht, aga kui 
rajatakse tee osaliselt metsa sisse, 
siis on mõne puu raiumine vajalik. 
Saadav kasu kergliiklejatele ohutute 
võimaluste loomisel kaalub selle üles 
ning asendamiseks on alati võimalik 
asendusistutus,“ põhjendab Pungas.

Just hiljuti valmis näiteks Nõl-
vaku tänaval spordiväljak: inimesed 
on suhtunud rahulikult, vähemalt 
vallamajja ei ole laekunud teateid, 
et kedagi näiteks laste kilked või 
pallimatsud häiriksid. „Aga on täit-
sa olemas inimesi, kes leiavad, et 
mänguväljaku müra häirib nende 
elukvaliteeti. See on subjektiivne 
ja mitte kuigi ratsionaalne põhjen-
dus. Kui tahta elada nii, et ükski 
linnakeskkondlik muudatus ei jõua 
koduukseni, siis peab olema palju 
raha, et soetada omale kodu ja ka 
kõik koduümbruse kinnistud. Selli-
seid inimesi on täitsa olemas, kes on 
enda maakodu kujundanud n-ö loo-
duskaitsealaks. Muudel juhtudel tu-
leb õppida, eriti tiheasustuses, koos 
eksisteerima ja kohanema muutus-
tega, mis ei pruugi kattuda isiklike 
eelistuste ja soovidega,“ resümeerib 
abivallavanem.

Arendajate projektid
Tihti esineb vastasseisu ka eraaren-
dajate projektidele. Suur osa neist 
parandab suures pildis kohalikku 
elukvaliteeti, luues töökohti, pak-
kudes teenuseid, aktiviseerides ko-
halikku elu. Vahetus naabruses ela-
vad inimesed kardavad aga kaotada 
senist olukorda. Valdavalt peljatakse 
privaatsuse ja turvalisuse kadu, liik-
luse ja müra suurenemist, kodukesk-
konna ilme ja maine vähenemist. 

Enamasti välistavad või leevenda-
vad keskkonnamõjude hinnangud 
siiski need hirme, jäävadki pigem 
emotsionaalsed argumendid. Neid 
näiteid võib Saue valla viimaste ae-
gade praktikast tuua mitmeid, olgu 
arendusprojekti suunaks vanadeko-
du, spordikeskus või korterelamu. 

Vallavalitsusel on kohtuskäike 
ette tulnud erinevatelt positsiooni-
delt: nii arendaja vs vallavalitsus kui 
kogukond vs vallavalitsus. Pungas 
toonitab, et kui ei ole seadusandlik-
ku vastuolu või keskkonnaohtlikku 
põhjendust, ei saa vallavalitsus ühe-
legi arendusprojektile panna peale 
vetot vaid emotsionaalse NIMBY 
sündroomi pärast.

NIMBY sündroomiga juhtumite kired on 
kanaliseerunud kompromissidesse
Juhtumeid, kus Saue vallas mõne planeeringu või tee-ehituse teemadel vaidluseks läheb, esineb ikka, 
aga et osapooled muud moodi hakkama ei saa, kui kohtusse minnes, väga sagedasti ette ei tule.

KOOSTÖÖ

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Möödunud aastal ajas vallarahva pingesse Eleringi suurprojekt Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini ehitamisel. Koos-
olekud olid rahvarohked ja emotsionaalsed. Inimesed ei soovinud liine ja massiivseid elektriposte kesk maasikapõldu ja 
kodumaja lähedusse. Lõppkokkuvõttes leiti liinidele inimeste soove arvestavad uued asukohad

• Ma tahan Viimsis elada, aga 
ma ei taha, et keegi teine tuleb 
siia elama.
• Ma tahan, et teed oleksid 
hommikul hooldatud, aga mulle 
ei meeldi sahkade müra öösel.
• Ma tahan, et bussid sõidaksid 
iga minuti tagant, aga ma ise 
sõidan autoga.
• Ma tahan, et teed oleksid 
korras, aga ma ei taha, et minu 
aia taga remonti tehakse.
• Mul on lasteaia kohta vaja, 
aga lasteaeda ei tohi minu kodu 
lähedusse rajada.
• Ma tahan kodulähedast 
mänguväljakut, aga kindlasti 
mitte minu kodu juurde.
• Ma tahan maal elada, aga 
ma tahan linna kvaliteediga 
teenuseid ja kohe. 
• Ma tean igale valla 
probleemile lahendust, aga ma 
ei paku neid kunagi välja.
• Ma soovin, et kõik koristaksid 
talgutel kodu ümbrust, aga mul 
on alati liiga kiire, et osaleda.
• Ma tahan õues grillida ja 
tšillida, aga mind häirib, kui 
minu naaber seda teeb.
• Ma tahan, et Viimsi vald oleks 
parim vald, aga kõike tehakse 
kogu aeg valesti.

allikas: Facebook, Viimsi 
inimesed

Viimsilase Vingu 
Viiul - inspireeritud 
tõsielulistest lugudest

NIMBY sündroom

• Tuleneb ingliskeelsest väljendist „Not In My Back 
Yard“ (eesti keeles „mitte minu tagahoovi“).
• Tähistab olukorda, kus vastuseisu põhjenduseks 
on see, et vastuseisja ei soovi tegevust oma kodu lä-
hedale, ehkki tegemist on iseenesest ühiskondlikult 
vajaliku projektiga (nt prügilad, reovee käitlemisjaa-
mad, tootmisettevõtted, maanteed, kodutute varju-
paigad, narkomaanide raviasutused, vanglad jms).
• Tähendab hoiakut, mille esindajad ei tee planeeri-
misprotsessis ettepanekuid, kuidas tegevuse mõju-
sid kogukonna jaoks vähendada vmt, vaid on tege-
vusele lihtsalt vastu.
• Põhjusi, miks inimesed selliseid objekte oma kodu 
lähedale ei soovi, on mitmeid, näiteks negatiivsed 
keskkonna- või tervisemõjud ja sellest tulenev elu-
kvaliteedi vähenemine. 

Teatud juhtudel on kohaliku vastuseisu kindel väl-
jendamine aga täiesti õigustatud, näiteks kui: 
• objekti rajamise menetlusse ei ole üldsust piisavalt 
kaasatud ning nende arvamused ja huvid välja sel-
gitatud;
• tegevuse keskkonnamõjud ei ole piisavalt välja sel-
gitatud ning tegevusest võib selgelt tuleneda oht ini-
meste elule ja tervisele;
• erinevaid huve või aspekte ei ole piisavalt kaalutud 
ega leitud, et tegemist on sellise negatiivsete mõ-
judega objekti jaoks tõepoolest parima asukohaga 
(muusse asukohta rajamine tooks kaasa veel halve-
mad tagajärjed);
• objekti rajamine ei ole üldse vajalik, vaid eesmärki 
oleks võimalik saavutada ka muul viisil.
allikas: Keskkonnaõiguse keskus www.k6k.ee
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Laagri piiril Circle-K jaama 
kõrval käib kevadtalvest saadik 
igapäevane ehitustöö – kerki-
mas on kaubanduskeskus, kus 
ankurrentnikuna avab Selver 
oma järjekorras 52. kaupluse.

Laagri keskel, Veskitammi 3 
asuvas hoones, avas juulikuu 
alguses uksed pitsakoht. 

Laagri Selveri kõrval jääb 
avatuks ka Pääsküla Selver

Vesiveski pizzeria on avatud

Ehitise omanikfirmast Eftenist öeldakse, et 
avamine on planeeritud detsembrisse, prae-
gu on käsil paneelide ja metallkonstruktsioo-
nide montaaž, kohe algavad katusetööd. Kau-
banduspindade ärijuhi Toomas Õuna sõnul 
kavandatakse keskusesse peale Selveri veel 
seitset erinevat kaubandus- ja teeninduspin-
da.

Täna tegutseb vähem kui kilomeeter linna 
poole Pääsküla Selver, mis ettevõtte kommu-
nikatsioonispetsialisti Karl-Villiam Vaseriku 
sõnul ei sulge uksi ka uue kaupluse avamisel. 
„Kuna Pääsküla Selver on väga paljudele ko-
halikele inimestele kodupoeks, siis otsustasi-
me jätta selle Selveri endiselt avatuks. Laagri 
Selverist tuleb keskmise suurusega Selver, 
mis hakkab tegutsema pea 2,5 tuhandel ruut-
meetril ja on eelkõige mõeldud Laagri kohali-
kele inimestele. Kauplus on varustatud kõige 
uuema SelverEkspressi teenusega ning samu-
ti on plaanis kaupluses avada e-Selveri väljas-
tuspunkt, kuhu saab enda tellitud kaubale ise 
järele tulla,“ ütleb Vasarik. 

Pakkumisel on kümme erinevat ägedate ni-
medega pitsat. Peen seen näiteks (seene-
ürdisegu, sibulamoos, mozzarella, küüslauk, 
tüümian), Vingelt vinnutatud (tomatikaste, 
prosciutto, mozzarella, rukola) või Kauboikana 
(tomatikaste, suitsukana, mozzarella, kirssto-
mat, pesto). On suuremat formaati ja väikse-
mat, hinnad ulatuvad 4 eurost 7-ni.

Valmistatakse pitsad kivipõhjaga ahjus ja 
kõrgel kuumusel, nii jäävad nad väljast para-
jalt krõmpsuvad, seest pehmed. „Pitsa mait-
seb tõeliselt hästi siis, kui koostisainetele on 
lisatud ka kamaluga hoolt ja armastust. Meil 
on armastust toidu ja sööjate vastu nii palju, 
et saame seda lahkelt jagada – teeme ise nii 
taigna kui ka pitsakastme. Ikka kõik selleks, et 
pitsa maitseks ehe ja kordumatu,“ reklaami-
takse kodulehel.

Veel parem reklaam on muidugi tunnustus 
sööjalt. „Ausalt, ma ei ole nii head pitsat veel 
saanud. Juba lõhnast oli aru saada, et kogu 
tooraine on värske ning südamega tehtud. Mu 
5-aastane tütar ütles, et see pitsa on nii hea, et 
pisar tuleb silma. Meie pere on igatahes väga 
rahul, et kodu lähedal nii hea pitsameister te-
gutseb. Aitäh teile, Alo ja Ülle!“ kirjutab Liina 
Vesiveski pitsa Facebooki seinal.

Saab ka ette tellida. Telefon 588 34 696, 
info@vesiveskipizza.ee, vesiveskipizza.ee

Laagri lähedal avatakse 24/7 töötav 
spordiklubi ja kaugtöökeskus

DigiMaa sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 31. augustil

UUS ASI

INTERNET JA SIDE

Seal nurga peal, kus Vabaduse puiestee Pärnu maanteele suubuma hakkab, on 
aastaid üks hüljatud moega ehitis tühjalt seisnud, oktoobrikuus avatakse seal 
ärikeskus nimega Manta maja, kus hakkavad tegutsema ööpäevaringselt avatud 
spordiklubi, kaugtöökeskus ja toitlustuskoht.

Aprillis tehti algust kogu Harjumaad 
hõlmava projektiga DigiMaa, mille ees-
märk on ühendada kodud ja ettevõtted 
valguskaabliga, et nii tänased kui tule-
viku internetiteenused oleksid inimestele 
kättesaadavad.

Hoone 0-korrusel asu-
vat spordiklubi hak-
kab opereerima 24-7 

Fitness, mille kontseptsioon on 
taskukohasus ilma eriliste lisatee-
nusteta. „Me ei paku klubis uju-
lat ega saunu, aga pakume kvali-
teetseid masinaid ja läbimõeldud 
treeningkohta,“ selgitab klubi 
esindaja Andrus Murumets. Klu-
bi mahutub 500 ruutmeetrile, 
sinna tuleb 35 jõusaalimasinat/
pinki ja 20 kardiomasinat, jook-
surajad, rattad, ellipsid, sõudeer-
gomeetrid ja suusaergomeeter. 
Rühmatreeningutest saab olema 
ainult ringtreening. Hinnaklass 
on Eesti üks odavamatest – alates 
19 eurost kuu.

Manta maja näol on tegemist 
ühtlasi büroohotelliga, kus väike-
ettevõtjad saavad töölauda renti-
des kasutada terve maja võima-
lusi koos nõupidamisruumide, 
puhkealade ja köögiga. Teisel ja 
kolmandal korrusel paiknevates 
esinduslikes avatud kontori tüüpi 
ruumides on lisaks kaasaegsetele 
ventilatsiooni- ja jahutussüstee-
midele ka ergonoomiline mööbel 
ning mugavad elektriliselt tõste-
tavad lauad. Lauakoha kuutasu 
algab 150 eurost kuus ning si-

saldab kõiki hüvesid, sh kiiret in-
ternetti, printimisvõimalusi ning 
tasuta kohvi.

Maja esimesel korrusel avatak-
se ka toidukoht, kust leiavad mi-
dagi enda maitsele nii sushi-sõb-
rad, vegefännid kui ka tervisliku 
tänavatoidu austajad. Saadaval 
on veel ka mõned kaubanduspin-
nad ning eriti oodatud on uude 
majja fotostuudio.

Hoone ümber hakkab laiuma 
rekreatsiooniala, ilusa ilma korral 
on võimalik töötada vabas õhus, 
sest terve Manta ala on kaetud 
korraliku wifi-leviga. Eriliseks 
muudab Manta maja ka see, et 

ööpäevaringse sissepääsu ruumi-
desse kindlustab näpujälg ja hoo-
ne katusele paigaldatakse ligi 30 
KV mahus päiksepaneele, mille 
boonuseks on lisaks keskkonna-
hoiule ka soodsamad kõrvalku-
lud. 

Uue keskuse idee viib ellu kin-
nisvaraarendusega tegelev ette-
võte Hammerhead. Firma esin-
daja Allan Kooli sõnul luuakse 
Manta maja näol uuema aja äge-
da funktsiooniga väike ärikeskus, 
kus on palju erinevaid üksteisega 
suhtlevaid inimesi. „Oleme käi-
nud mitmetes inkubaatori tüüpi 
büroohotellides ja seejuures tä-

heldanud, kui inspireeriv selline 
töökeskkond olla võib. Prakti-
ka näitab, et sellises keskkonnas 
töötamisest on reaalne kasu nii 
uute kontaktide kui omavaheliste 
suhete näol,“ kinnitab Kool.

Manta maja asub aadressil 
Naaritsa 4, vahetult Vabaduse 
puiestee ääres, ning on hea näh-
tavuse ja juurdepääsuga. Kohe 
maja ees asub linnaliini bussipea-
tus ning hoonest umbes viiemi-
nutilise jalutuskäigu kaugusel 
Pääsküla rongipeatus.

Manta maja avab huvilistele 
uksed selle aasta oktoobris. 
Lisainfo: www.mantamaja.ee

Nelja kuu jooksul on teh-
tud teavitustööd, mis 
on lairibaühendus ning 

miks on maja ühendamine val-
guskaabliga väga oluline. Loo-
detavasti on kogu vajalik info 
kohale jõudnud kõigile, kellel 
majas veel kaasaegset interneti-
ühendust ei ole. Info jõudmine 
kõigi huvilisteni on oluline see-
tõttu, et valguskaablivõrku ei 
ehitada kõikide majadeni, vaid 
ainult nendeni, kuhu seda soo-
vitakse. Nüüd on aga oma soovi 
avaldamiseks järele jäänud vaid 

loetud päevad! Kuni 31. augus-
tini on veel võimalik oma soovist 
teada anda DigiMaa kodulehe 
www.digimaa.ee kaudu. Peale 
seda algab juba projekti järgmi-
ne faas – võrkude planeerimine.

Üle Harjumaa oli juuli kesk-
paigaks tulnud sooviavaldusi Di-
giMaaga liitumiseks üle 11 000. 
Saue vallast oli juuli keskpaiga 
seisuga saabunud meile 571 
sooviavaldust DigiMaa ühendu-
se saamiseks. See on 22% nen-
dest majadest, kus sidekaablit 
praegu ei ole või on vananenud 
vaskkaabel. Kui võrrelda Saue 
valda teiste DigiMaa piirkonda-
dega, siis praegu kahjuks ollakse 
sooviavalduse osas veel viimaste 
hulgas.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

OLAV HARJO
DigiMaa 
projektijuht

Vabadus valida teenusepakkuja 
DigiMaa valguskaablivõrk kuulub omavalitsustele ning tee-
nusepakkujad (Telia, Starman, Tele2 jt) saavad seda võrdselt 
kasutada. Iga tarbija saab valida endale sobiva teenusepakku-
ja, mis tähendab suuremat valikut ja paremaid hindu.

Piiramatu läbilaskevõime 
DigiMaa ühendus baseerub valguskaablil, mille läbilaskevõime 
on piiramatu. Tänu selle saab läbi DigiMaa ühenduse kasutada 
ka kõige kiiremaid internetipakette.

Garanteeritud kvaliteet 
DigiMaa võrgus saab iga tarbija endale personaalse ühenduse 
ehk et kasutaja ei sõltu teistest samaaegsetest ühenduse kasu-
tajatest, vaid saab alati selle kiiruse, mis talle lubati. DigiMaa 
ühendus on ka sünkroonne, info saab liikuda mõlemas suunas 
sama kiirusega. 

Soodsaim võimalus 
DigiMaa võrguga liitumine on kõigile kohe alguses liitunutele 
soodne, kuna võrgu rajamist toetab esimesel kahel aastal riik. 
Võrgu rajamise teeb soodsamaks see, et korraga ehitatakse 
ühendused paljudele soovijatele. Hilisemad liitujad hakkavad 
aga tasuma liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele. 

Lisainfo saamiseks ja sooviavalduse esitamiseks külastage 
kodulehte www.digimaa.ee.

5 põhjust liituda DigiMaa võrguga
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Kell 6.45 äratus. See tegelikult 
ei ole suvisel ajal just minu tradit-
siooniline ärkamisaeg. Kui lapsi 
kooli pole vaja viia, siis ma tavaliselt 
tõusen 8 paiku. Täna aga on vaja 
poeg jalkaturniirile saata, pean tal-
le hommikul putru keetma, võilei-
vad kaasa tegema, pakin talle kaasa 
kogu päeva riided. Kuna me tahame 
homme perega sõita Setumaale, siis 
tuleb mul lisaks nelja inimese reisi-
kotid kokku panna, sest õhtul pole 
aega – tööl läheb pikalt, ma juba 
tean ette. Pisikest tüdrukut mul 
praegu kodus ei ole, on selleks ette-
valmistusperioodiks vanavanemate 
juurde Pärnusse hoiule saadetud. 
Kui abikaasa ja poeg läinud, joon 
rahulikult kohvi. Teen endale lõhe-
võileibu ja tomatit ja rohelist kõrva-
le. Siis veel maitsestamata jogurtit 
ja müslit. Ma söön hommikuti ikka 
korralikult jah, sest lõunal ma ena-
masti ei käi, näksin niisama midagi. 
Võtan veel pool tunnikest lamami-
seks ja mõtlen peas läbi kogu päeva-
plaani. Mul on enamasti kõik asjad 
peas, ise ka imestan, kui palju sinna 
mahub. Paar telefonikõnet viskab ka 
sisse, keegi näiteks ei mäleta, kas ta 
registreeris end kevadel juba laadale 
müüjaks või mitte. Ise teen ka ühe 
kõne, täpsustamaks üle pealelõuna-
se koosoleku detaile.

Kell 10 start tööle. Vanamõisa 
seltsimajja jõudes panen kohe siiski 
paberile, mis täna tegemist vajab, 
kiirematel aegadel ma ikka teen 
nimekirju. Siis võtan ette meilbok-
si. Mõned kirjad on veel eilsest 
vastamata, ma üldjuhul proovin 
ikka sama päeva jooksul jõuda, aga 
noh... Mis teemad meil siis täna 
hommikul on? Paari päeva pärast 
on vabaõhukeskuses Harku Kantri, 
seda mina küll ei korralda, aga platsi 
rendiga seotult tuleb organiseeri-
da järelkoristus, prügi ja heakorra 
teemad. Siis käsitöölaada bännerid, 
eile sain kooskõlastused maaoma-
nikega, et saame Pärnu maanteele 
Bauhofi ette ka ühe suure reklaami, 
nüüd vaja info paigaldajale edasta-
da. Saadan meeldetuletuse õhtuse 
koosoleku osalejatele – kõik käsi-
töölaada eri toimkondade inimesed 
tulevad kokku. Vaja on saata ka paar 
meili uuel nädalal algava lastelaagri 
kohta, tuletan sponsoritele meelde, 
et nad on lubanud meile jäätist ja 
krõpsu ja porgandeid saata. Siis on 
vaja tegeleda vabaõhukeskuse taha 
rajatava 8-kilomeetrise matkarajaga. 
Seal on RMK maad ning on vaja 
nende kasutamiseks kooskõlastusi 
ja lepinguid sõlmida, mingid pabe-
rid ootavad ministri allkirja, millal 

see tuleb, keegi ei tea. Pikem kõne 
Laagri Lionsitelt, nad teevad seda 
heategevuslikku toidutelki laada-
päeval, tahtsid teada, milliseid ko-
guseid toitu ja kust tellida. No mul 
on see info aastatepikkuse kogemu-
sega jah täitsa talletunud. 

Kell 14 koosolek Roadservise 
kontoris paar maja edasi. Teemaks 
on liikluskorraldus käsitöölaadal: 
liiklusskeemid on vaja paika pan-
na, ümbersõitude skeemid, ära ot-
sustada teede sulgemise vajadused, 
lubade taotlemised, sest see Tuter-
maa tee, mida tahame kinni panna, 
on ju maanteeameti oma ja on vaja 
kooskõlastust.

Kell 14.55 seltsimajas tagasi. Ku-
gistan alla hommikul kodust kaasa 
võetud 300 grammi maasikaid. 
Jõuan veel paar meili söömise kõr-
vale „ära lahendada“.

Kell 15.45 suundun autorooli. 
Vaja on omavalitsusmajja viia kä-
sitöölaada kutsed. Lähen mööda 
Paldiski maanteed, kus jään ummi-
kusse. Ma ju tean küll, et see remont 
seal on, aga ikka jäin minekuga hilja 
peale. See 10 minutit ummikus mõ-
jutab täna graafikut väga oluliselt. 

Kell 16.20 Tabasalu Rimis. Ostan 
õhtuse koosoleku jaoks külalistele 
midagi laua peale: lihapirukad, por-
gandid, hummus, natuke virsikuid. 
Võtan endale ühe salati ka. 

Kell 16.37 Tabasalu perearstikes-
kuses. Jäingi 7 minuti hiljaks - see 
ummik, ma ütlen. Tavapärane tervi-
sekontroll, ei lähe kaua – 15 minuti-
ga olen valmis.

Kell 17.05 tagasi seltsimajas, koh-
tumine lehetoimetajaga. Räägime 
üle, kuidas artiklit teha, millised 
fotod valida jne. Salat on laual peal, 

aga söömiseni ei jõua kahjuks. Tuleb 
sisse üks kriisiolukorra moodi kõne, 
olen tellinud käsitöölaada bännerid 
tunnelriputusega, aga tehti ööside-
ga, reklaamifirmast mindi järele, et 
paigaldama hakata, aga nüüd tuleb 
kõik ümber teha. Ahel seiskub kohe, 
kui üks lüli pidurdub. Nüüd tahaks 
süüa natuke juba, võtan tassi kohvi, 
mida ma tavaliselt ei tee, joon ainult 
hommikuti kodus, ja piruka. Mhh, 
oma arust ostsin lihapirukaid, aga 
need on kapsaga?

Kell 17.38 koosolek paigutaja-
tega. Enne suuremat koosolekut 
käime väiksemas ringis üle spetsiifi-
lised detailid: kui palju müügikoh-
ti müüa, palju mahub toidutelki ja 
palju toidutänavale, kuhu ehitame 
sissepääsu, kuhu paigutame gene-
raatori, kuidas külastajate jaoks lo-
gistika mugav oleks. 

Kell 18.02 infokoosolek erinevate 

toimkondade vabatahtlikega. Siin 
on kõik valdkonnad koos: toidutelk, 
lasteala, sissepääs ja piletimüük, bar-
beque ala jne. Igaühel on oma vastu-
taja. Mul on viimane versioon kogu 
ala paigutusest paberile joonistatud, 
aga projektor ei võta pilti ette. Siis-
ki, sai korda. Tutvustan plaani, te-
kib palju küsimusi ja täpsustusi, aga 
suur pilt on koosoleku lõpuks kõigil 
selge.

Kell 19.55 Proovime Urmasega 
EV100 lehele sisestada käsitöölaadal 
toimuva 100 piimakokteili võistluse 
üritust. Mässame mingi veerandi 
tundi, ei saanudki aru, kas õnnes-
tus, aga ma pean nüüd minema 
hakkama.

Kell 20.15 hüppan autosse ja 
koju. Ühe koosolekule tulija käest 
tellisin 5 kilo mustikaid, puhastan 
need ja panen sügavkülma. Abikaasa 
on juba kodus, paneme asjad autosse 
ja stardime Pärnu poole. Mõlemad 
lapsed on juba seal, tüdruk juba 
mitu päeva, aga poisi võtsid vana-
vanemad Raplast jalkavõistlustelt 
ise peale ja viisid Pärnusse. Ööbime 
Pärnus minu vanemate juures.

Kell 21.30 suund Pärnusse. Abi-
kaasa sõidab, mina istun kõrval. Ta-
valiselt nii ongi, sest ma saan siis veel 
natuke tööd teha. Istun, arvuti põl-
vede peal, ja vastan mõnele kirjale. 
Olen lubanud mingid asjad tänase 
kuupäevaga ära teha ja mu süda on 
rahul, kui saan need kasvõi 23.59 
seisuga valmis. Vaja on kujundaja 
saadetud reklaami kujundused üle 
vaadata ja siis need edasi saata leh-
tedele. Arvutis mul interneti ühen-
dust küll ei ole, aga kui bensujaamas 
peatus teha, siis saan netti logida ja 
meilid teele panna.

Kell 23.20 jõuame Pärnusse. Wee-
kendi festival on juba hoos, bensii-
nijaamad on noori täis, saan teada, 
et seal saab vahetada netis ostetud 
piletid käepaelte vastu. Linn on osa-
liselt kinni, ranna poole üldse ei saa. 
Õnneks ei pea me sinna minemagi. 
Kui kohale jõuame, rõõmustab esi-
mesena meie perekoer Saksa pinšer 
Ingel, kes on alles kutsikas. Temagi 
on toodud Pärnusse suvitama, sest 
nii väikest koeratitte veel üksi koju 
pikkadeks päevadeks ei raatsi jätta. 
Lapsed on mõlemad juba magamas. 
Ema on teinud kukeseenekastet, 
sööme natuke ja kukume voodisse.

Kell 24 uneaeg. Und kohe ei tu-
legi. Väsimus on küll, aga ilmelt on 
adrenaliin veel päevast ja eelseisvast 
Setumaa reisist üleval. Ahh, seda 
kohvi jõin ju ka õhtul veel. Mingeid 
suuri mõtteid siiski ei tule, nukun 
niisama ärkveloleku ja unumise va-
hel. Lõpuks tuleb. Uni.

Üks päev kultuurikorraldaja elus
Napid paar nädalat enne suve suurüritust on Vanamõisa käsitöölaada peakorraldajal Katrin Krausel 
18-tunnised tihedad päevad. Ühte päeva kaardistades selgub, et sinna mahub arvuti taga ja ummikus 
istumist, neli koosolekut, pisut korisevat kõhtu, kõvasti adrenaliini ning kriise valesti valmistatud bänneri-
test kuni valesti valitud pirukateni.

PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Kell 17.05 kriisikõne, valesti tehtud bännerid

Kell 18.02 infokoosolek erinevate toimkondade vabatahtlikega

Kell 6.45 äratus, pudrupott tulele

Kell 23.20 lõpuks Pärnus, koeratitt 
Ingel on pööraselt rõõmus

Kell 17.38 koosolek paigutajatega, 
spetsiifilised detailid

Kell 21.30 suund Pärnusse. Abikaa-
sa sõidab, Katrin istub kõrval
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Suvi on hauakivide tootmises 
n-ö kõrghooaeg. Gea nendib, 
et väljaöelduna kõlab see väga 

kummaliselt, aga nii on. Mitte et 
suvel kuidagi keskmiselt rohkem 
surrakse, aga just soojal ajal asutak-
se lähedaste hauaplatse korrastama. 
Gea kivitöökoja õuel on reas küm-
neid mälestusplaate pisikestest tahv-
likestest rohmakate maakivideni. 
On raamatukujulisi ja tammelehe 
vormi, on sirgema joonega ja üma-
rama moega, kõrgemaid, kallimaid, 
lihtsamaid, esinduslikumaid... 

Mitte ainult mälestustahvel
„Tundub , et me oleme suubunud 
kalmukujunduse nišši,“ nendib 
Gea. Sest kuigi on ka neid kliente, 
kes tulevad õuele kohale, vaatavad 
korra ringi ja näitavad näpuga mõne 
hauakivi peale, siis järjest rohkem 
on neid, kes otsivad kadunud lä-
hedastele midagi isikupärasemat ja 
haakuvamat. Ja Gea juurest saab en-
nekõike personaalsemat lähenemist: 
raiutakse välja ja tehakse standard- 
lahenduste kõrval just kliendi soo-
vide ja nägemuste järgi mälestus-
plaate. 

Oli Geal näiteks klient, kes tah-
tis perekonna hauaplatsi korda teha. 
Sel oli juba vanast ajast tuhmunud 
olemisega kalmukivi Siberis ammu 
surnud pereliikmele ja nüüd, peale 
hiljutist ema surma, tahtis inimene 
platsile mingi lahenduse leida. „Tal-
le väga meeldis meil hoovis olnud 
raamatukujuline kivi, aga pidas seda 
liiga suureks. Sügavamalt suhtlema 
hakates tuli välja, et kadunud ema 
oli olnud pigem selline habras ja 
õrnakene, pakkusin välja, et teeme 
siis kaks väiksemat raamatuvormi. 
Tellisime sepalt juurde õhulised ja 
peened metallristid, kirjad kivile di-
sainisime just selliselt, et mulje oleks 
puhas ja kerge, ka liiva hauaplatsi-
le otsisime heleda ja peenekoelise. 
Vana kivi pesime puhtaks,“ kirjel-
dab Gea üht kalmudisaini protsessi.

Ühe geoloogi kalmule tegi Gea 
maakividest kujunduse, kus keskele 
moodustus liivaring, on nõu antud 
ja suunatud, et mis sobib vanale 
maasurnuaiale ja kuidas planeerida 
hauaplatsi, kui see asub näiteks kal-
laku peal. 

Gea nendib, et hoolimata sellest, 
et hauakivid seostuksid justkui valu 
ja leina ja pisaratega, siis polevat see 
valdkond sugugi depressiivne ja 
nukker. „Inimesed on avatud ja lah-
tised. Tekib usalduslik ja soe suhe. 

Ja kui lõpptulemus on selline, mis 
inimest puudutab, siis seeläbi võib 
leinajal hoopis lõplik rahu ja leppi-
mine tulla,“ teab Gea.

Nii ongi kujunenud, et pea 50% 
tööst on just kalmukivide ja haua-
kujundusega seotud. „Muidugi ta-
haks iga looja sulguda oma ateljees-
se ja ainult suurt kunsti teha, aga 
mina tegelikult naudin täitsa seda, 
et isoleeritud ja iseolemise perioo-
did vahelduvad nendega, kus saan-
gi inimestega suhelda ja väljas tööd 
teha,“ rõõmustab Gea.

Koju naasnud talent
Tegelikult on Gea täitsa paberite-
ga skulptor. Täna tegutseb ta Eesti 
Kujurite Ühenduse esinaisena, osa-
leb näitustel ja teeb loomulikult ka 
tellimuskunsti. Samas on ta Eesti 
kunstimaastikul täistuuridel tegut-
semas alles napilt 3 aastat. 

Nimelt siis naasis naine peale 
paarikümneaastast eemalolekut taas 
koju. Peale kunstiakadeemia lõpe-
tamist kolis Gea 1994. aastal Root-
si elama. Armastus tuli tema ellu 
Taani kunstniku Briani näol ja pere 
asutas end elama Stockholmi, sün-
dis poeg ja Gea hakkas end tasapisi 
kohalikule kunstiskeenele upitama. 
Sai sealse kujurite liidu liikmeks, 

osales näitustel, töötas ka pedagoo-
gina. „Kui keele selgeks sain, siis oli 
juba lihtsam – Eesti kunstiharidus 
on väga heal tasemel. Ma ei saa kur-
ta, elu oli rööpas,“ nendib Gea.

Aga Eesti oli samal ajal olemas ja 
südames. Piirid ju lahti, laevad-len-
nukid sõidavad, nii jäi Gea otsapidi 
Eestisse ikka ka. Ema elab siin, ise-
gi korter oli olemas ka Eesti poole 
peal. „Aga kui poeg gümnaasiumi 
lõpetas, tundsin, et algaks justkui 
uus ajajärk elus ja tuli mõte tagasi 
pöörduda,“ selgitab Gea.

Hea õnn mängis kätte ka just 
selle Maksimarketi-taguse töökoja, 
kus on kunsti ja kivitööd tehtud 
tegelikult aastakümneid. Nimelt te-
gutses seal juba nõuka ajalgi kuns-
tikobminaat ARS Monumentaal, 
tehti kivitööd ja pronksivalu. Vii-
mast tehakse sama nime all edasi-
gi, kiviraiumise ruumid võttis Gea 
koos abikaasaga, kes erialalt just ki-
viraidur, rendile. „Ma olen siin ku-
nagi kooliajal käinud kiviraidumise 
praktikal, päris nostalgiline oli siia 
tagasi jõuda,“ meenutab Gea.

Raius end Eesti ajalukku
Kuigi skulptuur on Gea esimene 
armastus, on tegelikult tegemist 
natuke nagu multitalendiga. Gea 

ka joonistab ja maalib, on valmis-
tanud nukuetendustele nukke ja 
kujundusi, teinud Rootsis ja Taanis 
restaureerimistöid vanade muin-
suskaitseliste losside skulptuuride 
parandamisel ja uuesti raiumisel. 
Väike märkmik, kuhu ta ideekat-
keid kirjutab ja joonistab, on alati 
taskus. 

„Aga minu lemmikmaterjaliks 
on ikka kivi,“ nendib Gea. Kohe 
esimesel naasmise aastal osales Gea 
Eesti lipu 130. aastapäeva idee-
konkursil ja võitis selle. Gea raius 
graniiti loo tudengitest, kes lipu 
hobuvankril Tartust Otepääle. See 
töö läks Otepää kiriku ühele vä-
ravapostile, teisele sai raiutud är-
kamisaegne laulupidu. Need kaks 
bareljeefi on Gea südames olulisel 
kohal tänaseni.

Järgmisel aastal valmis tema käe 
all suuremahuline dolomiittaies 
nimega Kleiso Mart. See üleelu-
suurune mehekuju on paigutatud 
Vanamõisa külla tee äärde, sümbo-
liseerimaks küla ajaloolist tegelast. 

Praegu on suurematest töödest 
tegemisel üks 3-meetrine büst Iisa-
kule – just käidi Tamperest toomas 
ühes tükis halli graniidikamakat, 
mis nüüd õuel väljaraiumist ootab. 

Aga Eestis on kiviraidumise os-

kus Gea hinnangul peaaegu välja 
suremas. Nemad on oma töökotta 
praktikanti otsinud, on valmis isegi 
inimese oma kuludega Rootsi väl-
ja õppima saatma, aga huvi ei ole. 
„No ega see kerge valdkond ei ole 
ka,“ möönab Gea. Tugevad ma-
terjalid, suured raskused... Lisaks 
nõuab see ka distsipliini. Kõlab 
nagu kummaliselt, sest kunstiini-
mesi peetakse ju rohkem udusteks 
boheemideks „Jah, kavandeid võid 
joonistada niimoodi emotsionaal-
selt, aga kui reaalselt ehitad üles 
mingit skulptuuri ja teed midagi 
mööda või valesti, siis see lihtsalt 
kukub ju pikali,“ naerab Gea.

Mis eesmärk kunstil üldse on?
Selle peale jääb Gea hämmeldunult 
küsijale otsa vaatama. „Kõik meie 
ümber on ju disainiga seotud. Rii-
ded, mida kanname, pargid, kus 
jalutame, majad, kus elame. Kujuta 
ette, kui me võtame selle kõik ära,“ 
katsub Gea selgitada.

Aga avalikus ruumis, skulptuu-
rid näiteks? „Skulptuuride järgi 
identifitseeritakse kohti ja linnu. 
Võta Brüsseli pissiv poiss või Rak-
vere tarvas. Skulptuuride järgi mää-
ratakse kokkusaamisi, nende juures 
pildistatakse,“ toob Gea näiteid. Ta 
on väga rahul Eestis rakendatava 
n-ö protsendiseadusega – 1% riigi 
jaoks ehitatavate hoonete eelar-
vest peab suunatama mingil moel 
kunsti. „Kahjuks mitte 10%, nagu 
kunstnikud sooviksid. Samas ole-
me tänulikud, et selline seadus on 
välja võideldud,“ leiab Gea. 

Aga skulptuur koduaias? Ehitus-
marketites müüdavatesse ja Hiinast 
toodud massprodutseeritud aiapä-
kapikkudesse ja konnadesse Gea 
just eriti soosivalt suhtuda ei oska. 
Ta saab aru, et neile on ka oma tar-
bijaskond olemas, aga: „Ma paneks 
siis pigem lihtsa põllukivi aeda, see 
on palju loomulikum ja autent-
sem.“ Koduaedade tellimusi praegu 
veel palju ei ole. Naisele meenub, 
et ta on teinud ühe kivipingi aeda, 
mõned kõnniteelahendused ja lille-
klumpide ümbrused. Aga Gea loo-
dab, et see on arenev suund. Naine 
kutsub sauevallakaid külla, olgu 
siis mingi kindla kivitöö sooviga 
või niisama nõu küsima. Ta pakub 
oma hoovinurka improviseeritud 
puhkenurgas kohvi, teeb tiiru oma 
ateljeeski, kui soovi on. 

Kübaraga kunstnik raiub Maksimarketi taga 
kivist välja nii monumente kui mälestusplaate
Suhteliselt mehise alatooniga kivitööde maailma sobib skulptor Gea Sibola-Hansen oma kübara ja roosi-
õie motiividega tööpükstega ootamatult loomulikult. See pisikese olemisega naine tunneb end samavõrra 
kodus nii kolmemeetriste monumentaalvormide loomisel kui töökoja kõrval rabarberi kasvatamisega. Aga 
üha enam on ta süvenemas kalmukultuuri ja hauadisaini, ta teab oma kogemusest, et leinajale võib lähe-
dase viimase puhkepaiga teadlik kujundamine anda lõpliku rahu ja leppimise.

PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Maksimarketi taga peituva kivistuudio perenaine ja skulptor Gea Sibola Hansen nendib, et kiviraidumise oskus on 
Eestis peaaegu välja suremas. Avatud sülega võtaks ta mõne noore oma käe alla praktiseerima 

KIVI KUNST OÜ
Pärnu maantee 560, Laagri
512 8721
gea@meiekivi.ee
www.meiekivi.ee
www.facebook.com/kivikunst

Vanamõisa küla tähistavale Kleiso Mardi skulptuuri 
autor on Gea

Gea juurest saab ennekõike personaalsemat lähenemist: 
raiutakse välja ja tehakse standardlahenduste kõrval just klien-
di soovide järgi hauaplaate ja -platse
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Kaastegevad Noodipuu huvikooli õpilased
Liisa Arakas, Marion Kaljuste, Sandralee
Ottmann, Laura-Liis Ulst, Diana Jaano,
Keity-Liis Raiesmaa, Angeelika Trei,
Janelle Nugis, Mia Turovski, Kaili Kütaru jt

 Rõõm muusikast 

Konfereerib ja küpsetab Jaan Habicht
Vürtsi lisab Aleksei TurovskI

3.septembril algusega kell 18 
Vanamõisa Vabaõhukeskuse palksaalis

 lavategevuse juubelikontsert

Laval ansambel ja sõbrad - muusikud 
Jaan Sööt, Rain Rämmal, Tõnu Hallik,

Margus Kappel, Margus Jürisson jt.
Piletid müügil Piletilevis ja pool tundi enne kohapeal

 EST. 2017

AUTOKINO 

Ääsmäe külaplatsil

EST. 2017Külaplatsi kohvik 

Traditsiooniline 
Hüüru sügislaat 

toimub 9. septembril 10-15
 Hüüru mõisa pargis

Ootame kauplema käsitöö, kunsti, 
talutoodangu ja taimedega

Kauplejaks registreerumine kuni 31. 
augustini kontaktidel: info@huuru.ee 

tel. 52 38 261, 60 71 358

Sügislaat

  2. septembril kell 18     
   Maidla seltsimajas  
        

Maidla ja Pärinurme 
suvelõpupidu

Teeme discot, lastele mängud.
Seltsi poolt suupisted. 
Kaasa võtta hea tuju!

Korraldaja Key  511 9957 

• VALI ISE TEENUSEPAKKUJA
• SOODSAIM VÕIMALUS
• PIIRAMATU LÄBILASKEVÕIME
• GARANTEERITUD KVALITEET
• TULEVIKUKINDEL

# STABIILNE JA KVALITEETNE INTERNETI PÜSIÜHENDUS 
# TELEVISIOON # LAUATELEFON # NUTIMAJA # VALVESÜSTEEM
# VIIMANE MIIL # LAIRIBA # VALGUSKAABEL # FIIBEROPTIKA

Esita sooviavaldus
www.digimaa.ee

HEA SAUE VALLA 
BEEBI JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 
9.09.2017, kell 11 Saue valla 
Kultuurikeskuses, Veskitammi 8, 
Laagri

Beebipäevale ootame beebisid,  
kes on sündinud vahemikus  
01.04 – 30.06.2017.  
Palume Teid registreeruda kuni 
5.09.2017, telefonil 6796765,  
info.veskitammi@sauevald.ee 

BEEBIPÄEVA KAVA:
11.00 Saue vallavanema tervitus
 Beebidele kingituste   
 jagamine
11.40 Beebipäeva tort ja tee
11.50 Pildistamine fotonurgas           
 Vestlusring kuni 13.00

  

Laagri Huvialakool annab teada: 
ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2017/2018	õppeaasta	Laagri	Kooli 

EELKOOLI 
RÜHMADESSE 

																																																																																																																																																														  
 

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

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee  
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas) 
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas) 

 

  

Laagri Huvialakool annab teada: 
ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2017/2018	õppeaasta 

VÄIKEKOOLI 
RÜHMADESSE 

																																																																																																																																																														  
 

Tule esimesse tundi 11.septembril 2017																																																																																																																																																																												 

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

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

Sauevallakate kohvik Vanamõisa käsitöölaadal

19. augustil võiks sammud seada Vanamõisa käsitöö-
laadale ja melu keskpuntist üles otsida Saue valla 
Kogukonnatelgi ehk sauevallakate pop-up kohviku. 

Kogukonnatelk nagu oleks kohvik ja nagu 
ei ole ka. Ei ole selles mõttes, et keegi 
ei küpseta ega müü kasumi pärast, see 

pole meist kellegi põhitöö. Aga saab head 
kohvi, pirukaid-kooke ja suppi ehk siis oleks 
nagu ikka päris-päris kohvik ka.  Ja söögi-
joogi kõrvale on pea terve päev läbi kohvikus 
elav muusika nii sauevallakate kui sõprade esi-
tuses. Kogukonnatelgi seintel on näitus selle 
aasta veebruaris ilmunud raamatu „Postkastid 
õrrel. Külakirjad Saue vallast“ fotodest. Foto-
de autoriks Valdur Vacht ja piltidel meie oma 
inimesed ja loodus. 

Miks me seda teeme? Ega päris head ja 
ühest vastust ei olegi. Eks kindlasti soovist mi-

dagi ühiselt teha, teiste omasuguste saueval-
lakatega paremini tuttavaks saada ja vaadata-
kombata, mida veel ühiselt teha võiks. See on 
kindlasti ka võimalus näidata nii omadele kui 
külalistele, et Tallinna-tagune ei ole laienda-
tud pealinna magala. Vastupidi – kohe üsna 
Tallinna külje all on palju elujõulisi külasid, kus 
elavad ja tegutsevad väga ägedad inimesed. 
Saue vallas tehakse ühiselt nii tööd kui lõbut-
setakse, ühiselt seatakse plaane ja koostöö ei 
ole ainult ühe küla piiridesse jääv, vaid on või-
malik paljude külade ühistegevus, et sünniks 
Kogukonnatelk.

Kaija Velmet, kultuurinõunik
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nüüd lõpuks kohal!

Tallinn

Tallinna asjatundja tööl, kodus ja koduaias.

Tallinna Rocca al Mare Kaubamaja  
Kaeravälja tn 3, 13516 Tallinn
E-R 7-20, L 8-20, P 9-17
 602 9400 info.rocca@bauhaus.ee

ProfiMüük (ärikliendid ja avalik sektor: lepingud):
 602 9467 profimyyk.rocca@bauhaus.ee

DRIVE-IN ARENA teeb su elu lihtsaks: sõida autoga sisse, vali kaubad välja ja tõsta autosse, maksa ja sõida välja. Kõik ehituseks vajalik kiiresti ja mugavalt! 

Meie valgustite maailma tootevalik on väga suur, sisaldades sadu erinevaid valgusteid. Siit leiad nii kvaliteetseid, stiilseid, trendikaid kui ka klassikalisi valgusteid! 

BAUHAUSi Vannitoamaailmast leiad kõik vajaliku, et teha oma kodu pesuruumidest unelmate vanni-tuba või koduspaa. Välja on pandud üle 20 erineva vannitoalahenduse.

Tahad oma aia või rõdu väikseks paradiisiks muuta? Siis leiad endale BAUHAUSi Aiandusmaail-mas päris palju tegevust. Meie Aiandusmaailmast leiad nii taimed, suvemööbli kui ka laia valiku aiatehnikat!

Keeruliste eripakkumiskampaaniate asemel on  BAUHAUSis lihtsalt alati parimad hinnad.  BAUHAUSi klientide jaoks on hinnad alati soodsad ja toodete  kvaliteet ühtlane. Selle  tagab  BAUHAUSi Parima Hinna Garantii.

Leides 14 päeva jooksul ostupäevast identse  toote, mis on odavam kui meilt ostetud toode, saad toote BAUHAUSist 12 % odavamalt kui konkurendil. Ei kehti e-poodide, mõõtu lõigatud toodete tellimustoodete ja lõpumüükide puhul.

Parima  hinna  garantii

12%

Meilt saad:
• Üle 120 000  toote!
• Häid ja kvaliteetseid  tooteid!
• Kõik tooted  soodsa hinnaga!
• Sõbraliku ja  asjatundliku   
 teeninduse!

Rocca al Mare -  
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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

HAUAKIVID JA 
KIVITÖÖD
www.meiekivi.ee  

tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

PAKUN MURUNIITMISE 
JA TRIMMERDAMISE 

TEENUST SAUE VALLAS, 
NII KODUAEDADES KUI KA 

SUUREMATEL ALADEL.
HELISTA JA KÜSI LISA 

55 660 790

TOYOTA, MERCEDES 
KOKKUOST

Ostame Toyota, Mercedes 
marki sõidukeid, võib 

ka pakkuda muid marki 
sõidukeid
55678016

Suvised tennise LINNALAAGRID
Laagri Tennisekeskuses
Iga nädal T-N kell 10:00-16:00 
Periood: 20.06.-17.08.2017
Tasu: 85€/vahetus või 40€/päev

5-12. aastastele

Päevakava: 10:00 - tennis

12:00 - üldfüüsiline
11:30 - paus

13:15 - lõuna (soe toit)
14:00 - üldfüüsiline/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Registreerimine kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00 aadressil: eerika.bekker@laagritennis.ee

Linnalaagrit
viivad läbi

Laagri Tennisekooli
treenerid

Tasuta tennise proovitrennid
täiskasvanutele ja lastele

Laagri Tennisekeskuses
5. juuni-28. august 2017

*

Igal esmaspäeval kell
18:00-19:00

Registreerumine ja lisainfo:
piret.pichen@laagritennis.ee

*Kaks esimest trenni on tasuta.
Soovikorral saab edaspidi liituda tenniseõppe grupiga.

Batuutide rendihinnad alates
85 euri /ööpäev
E-N soodustus -15%
Iga teine päev lisaks -30%

koos rõõmsalt batuudile

Broneerimine ja kontaktid: 5650 0404 • 5668 1477

Sünnipäevalapsele vahva üllatus meie pere poolt!

Rohkem infot veebilehel: www.hyppame.ee 

Turvaline paigaldus!

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

GlasCon OÜ on Eesti erakapitalil loodud ettevõte, mille põhitegevusalaks on  
klaas-alumiinium avatäidete valmistamine ning paigaldamine.

OTSIME OMA MEESKONDA

TOOTMISTÖÖLISI
• Tööülesanneteks on 
alumiiniumprofiilidest avatäidete 
valmistamine.

• Töö toimub ühes vahetuses 
8:00 - 17:00.  

• Tootmine asub Alliku külas,  
Saue vallas.

NÕUDMISED KANDIDAADILE 
• Täpsus ja korrektsus
• Kohuse- ja vastutustunne 
• Eesti keele oskus
• Kasuks tuleb töökogemus tootmises

ETTEVÕTE PAKUB• Meeldivat ning 
sõbralikku kollektiivi
• Erialast väljaõpet
• Motiveerivat tasu vastavalt oskustele
• Sisemisi arenguvõimalusi

CV saata personal@glascon.ee 
Lisainfo tel 53 440 779

Rõõmsameelne ja 
töökas lapsehoidja, 

sind ootab lastega pere 
Laagri külje alla Koidu 

külas 2x nädalas.  
Tel: 55577376

LÕIKAN HEKKI, 
TRIMMERIGA PIKA  
HEINA NIITMINE. 

TEL 55547291

 KOMPLEKTEERIJALE 
(MEESTERAHVALE) 

Info 5123540

AS M.V.Wool 
pakub tööd

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

 sadulsepatööd  
 pealiskanga vahetus 
 
Küsi hinnapakkumist: saada oma  
kohendamist vajavast mööbliesemest foto. 
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621 
www.mooblikliinik.com 


