Kotka tee sel aastal
mustkatte alla ei saa
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Vallamaja preilid
kontorirottide jooksul
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Militaarne moedemonstratsioon ja
lahingumärul maakaitsepäeval LK 12

Koduvald
Hanketulemused
lubavad rajada
sügiseks kuue rühma jagu täiendavad lasteaiakohti
31. mail lõppenud Tuleviku tänava uue lasteaiamaja ehitushanke võitis Aktsiaselts Remet. Positiivse
stsenaariumi korral valmib juba 2013. aasta sügiseks rühmakohti 134le
mudilasele.
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NOORED

Timurit ja tema meeskonda tead?
Või Agu Sihvkat?
Erinevalt omaaegsest noorte kangelasest Timurist, on sauevallakatel
võimalus saada vabatahtliku passi omanikuks, kuhu saab kanda kõik
lihtsast tegutsemisrõõmust ja isetust panustamisest saadud kogemused
ning teadmised.
KAIJA VELMET
kultuurinõunik

I

lmselt paljudele meist toovad
need tegelased muige suule ja
noogutame äratundvalt, kuid
samas on nad vaat et mitmele
põlvkonnale olnud vabatahtliku
töö (tollase nimetusega ühiskondliku töö) musternäidisteks.
Tegemist on küll nõukogude aja
kangelastega, kuid ka täna on
meil vaja vabatahtlikke. Võtkem
kasvõi üle-eestilised „Teeme ära!“
talgud, mis on nakatanud ka palju
teisi maid ja rahvaid.
Olen üsna kindel, et me kõik
oleme teinud vabatahtlikku tööd,
kes rohkem, kes vähem. Kindlasti on mõni meist aidanud sõbral
puid teha või oma küla jaanituld
korraldada. Vabatahtlik töö ongi
see, kui me pakume oma aega,
tööd või teadmisi oma vabast
tahtest, saamata selle eest tasu.
Enamasti teeme me lihtsalt heasoovlikkusest midagi, mida saab

liigitada vabatahtliku tegevuse
alla, kuid lisaks sellele on olemas
ka süsteemsem ja teadlikum vabatahtlik töö: osalemine talgutel,
päästetöödel, hoolekogude töös,
oma külaseltsi töös jne.
Kuna kõiki meie teadmisi, oskusi ja ka huvisid ei tõenda diplom või tunnistus, siis pakume
sauevallakatele võimaluse saada
vabatahtliku passi omanikuks.
Vabatahtliku pass on dokument,
mida saab soovi korral kasutada
koos elulookirjeldusega tööturul
või õpingutes. Samuti vabatahtlikuna tööle minnes on hea võimalus näidata, mida oled varem
teinud. Iga passiomanik valib ise,
millised vabatahtlikuna tehtud
tööd ta laseb passi kanda, mingeid käske-keelde me kaasa ei
anna. Tegelikult ongi Saue valla
vabatahtliku pass pelgalt vorm
– meie saame anda vaid kaaned,
kuhu sisu hakkab alles tekkima ja
seda sõna otseses mõttes. Pass on
esialgu ilma lehtedeta, iga vabatahtlikuna tehtud töö lisab passi
uue lehe.

Viimasel ajal räägitakse-kirjutatakse palju sellest, et meil on
palju töötuid, eriti noorte seas,
ja peamiseks takistuseks töö saamisel on just töökogemuse puudumine. Vabatahtlikuna saadud
kogemused võivad seetõttu olla
tulevikus võtmetähtsusega.
Idee luua Saue valla vabatahtliku pass tekkis kõigepealt seoses
noortetööga ning sooviga kaasata valla noori rohkem kodukandi
erinevates tegemistes, kuid tegelikult ei loe siin kasv ega kaal - iga
inimese panus on oluline ning
seepärast ongi meil nüüd oma
valla vabatahtliku pass, mis sobib
igas eas vabatahtlikule.
Kui kellelgi tekkis küsimusi
vabatahtliku passi kohta või on
pakkuda tööd vabatahtlikele,
siis võtke julgesti ühendust kaija.
velmet@sauevald.ee või telefonil
5563 4407.

Juba teadaolevad sündmused, kus vabatahtlikud oodatud
on, on maakaitsepäev 23. juunil Laagris ja suvelõpupidu Vanamõisas 17. augustil.

ESIMENE KOGEMUS

25. mail toimus Laagri keskuses taluturg ja perepäev, kus
ka meie, Saue valla noored,
esimest korda ühtse grupina
avalikkuse ette astusime. Jagasime õhupalle, tegime pilte ja
ka filmisime. Õhupalli soovijaid
oli väga palju, aga õnneks sujus
kõik hästi ja igaüks, kes tahtis,
sai ka palli. Fotosid kahjuks
nii palju ei tehtud, kui alguses
lootsime, aga siiski leidus julgeid Saue valla elanikke, kes
pildile tulid. Neid pilte saab hiljem vaadata Saue valla noorte
Facebooki lehelt. Loodame, et
selliseid üritusi, kus saame abiks
olla, tuleb veel.
Helina Liimets,
vabatahtlik Saue valla noor

Külavanem:
„Parkla annab mõisale lisaväärtust“
Hüüru mõisa kõrvale
rajati 30-kohaline autoparkla, et toetada mõisa
kui multifunktsionaalse
külakeskuse
tegevusi.
Kuigi külavanem leiab, et
mõisa juurde oli parklat
väga vaja, leidis projekt
kohalike seas ka vastasseisu.

LK 2

Kümne aasta eest
märgiti Saue valla
kulinaarsele kaardile Hüüru Veski
nimeline trahter
16. sajandist pärit varemeis vesiveski putitas
elule peremees Arno Pavel, täna toimetavad seal
tema järeltulijad ja kontseptsioon kümnendiga
palju muutunud ei ole.
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Volikogus 30. mail
• Saue Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Rein
Riga.
• Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
• Arvuliste tingimuste vähendamine üksikelamute ehitamiseks hajaasustuses Püha küla Krissu kinnistul.
• Alliku küla Mäe 1 kinnistu ja läheala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.
• Kopli 4, välja tee L1, Välja tee L9, Kotka tee L4//Kuldala
tänav L2 ja Kotka tee L5//Kuldala tänav L1 maaüksuste jagamisel tekkivate kinnistute omandamine.
• Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimiseks.
• Nõlvaku 19b pinna üürileandmine.
• Volituse andmine teeseaduses sätestatud järelevalvetoimingute tegemiseks.
• Laagri alevikus Veskitammi haljasala 2 maaüksuse osaline
kasutusse andmine.
• Nõusoleku andmine kompromisslepingu sõlmimiseks ja
kinnistute omandamiseks Vanamõisa külas ning reservfondi kasutamiseks.

Saue valla ja linna haridusalane
koostöö sai lepinguga kinnitatud
Saue vald ja Saue linn on teinud pikaaegselt koostööd
tagamaks Saue valla lastele lasteaia- ja koolikohti Saue
linna haridusasutustes. Mai keskel allkirjastasid Saue
vallavanem Andres Laisk ja Saue linnapea Henn Põlluaas
lepingu, millega kinnitati varasemat suulist kokkulepet
laiendada koostööd veelgi. Nimelt on alates uuest õppeaastast Saue valla lastele tagatud Saue Gümnaasiumi
1. klassis 20 kohta ja seda vähemalt järgneval kolmel
sügisel. Kuna õpilaste arvu suurenemine toob kaasa ka
suurema vajaduse kooliruumide järele, on Saue linnal
plaanis laiendada Saue Gümnaasiumi hoonet. Seetõttu
lepiti kokku, et lisaks kooli tegevuskulude katmises osalemisele tasub Saue vald järgmise viie aasta jooksul iga
Saue Gümnaasiumis õppiva, kuid Saue vallas elava õpilase eest Saue linnale täiendavalt remondi ja investeeringute komponenti 6 eurot õpilase kohta kuus. Nõnda
saab Saue Gümnaasium parandada ja arendada oma
infrastruktuuri ning paranevad nii Saue linnas kui Saue
vallas elavate õpilaste õppimistingimused.

Sotsiaalosakonnast saab Euroopa
Liidu toiduabi
Eakad ja puudega inimesed, paljulapselised pered ning
töötud võivad alates 1. juulist 2013 saada Saue valla
sotsiaalosakonnast Euroopa Liidu toiduabi (riis, suhkur,
rapsiõli, nisujahu, makaronid, manna, tatar, neljaviljahelbed). Kuna sel aastal on jagatava toiduabi nimistus
rohkem tooteid ning jaotatavad kogused suuremad, siis
palume kasutada äraviimiseks oma transporti ning kotte või kaste.
SOTSIAALOSAKOND ASUB AADRESSIL:
Laagri alevik Vae tn 2.
Vastuvõtuajad: esmaspäev 8.00-12.00 ja 14.00-16.00
kolmapäev 8.00-12-00 ja 14.00-18.00
Info: 6541136, 6541145, 6541144, 6627300

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam

SAUE VALLALEHT

Koduvald

HARIDUS

Hanketulemused lubavad
rajada sügiseks kuue rühma
jagu täiendavad lasteaiakohti
31. mail lõppenud Tuleviku tänava uue lasteaiamaja
ehitushanke võitis Aktsiaselts Remet, pakkumuse maksumuseks
oli ca 256,6 tuhat eurot pluss käibemaks ja positiivse
stsenaariumi korral valmib juba 2013. aasta sügiseks
rühmakohti 134le mudilasele.
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akkujaid oli hankel kokku kuus.
Teistel osalejatel on hanke vaidlustusõigus 14 päeva, seejärel
saab ehitusettevõttega lepingu sõlmida ja juuli alguses peaksid ehitustööd
lahti minema.
Haridusnõunik Birgit TammjõeTulpi sõnul saab rühmade jaotusprogramm suure tõenäolisusega olema
selline, et rajatakse kuni kolm 3-aastaste rühma, kaks 4-5-aastaste rühma
ja üks segarühm kõige vanematele
6-7-aastastele. 3-4-aastaste rühmade
arv sõltub sellest, mitu rühma moodustub reaalselt vanemates vanuseastmetes.
Tegemist saab olema Nõlvaku Lasteaia filiaaliga ja direktor Merle Perm
hakkab juba juuni alguses lasteaia järjekorras olevate laste vanematega läbi
rääkima. „Kõikidega võtab direktor
ise alates 10. juunist ühendust ja selgitab välja, kui palju on reaalseid kohasoovijaid. Alati on ju võimalus, et on
koht järjekorras on olemas, aga tegelikult käib laps juba mõne teise omavalitsuse lasteaias. Samuti tuleb üle

kontrollida, kas kõik järjekorras olijad
omavad ka Saue valla registrijärgset
elanikustaatust,“ selgitab haridusnõunik. Esialgsed nimekirjad moodustuvad jaanipäevaks, lõplikud sügiseks.
Veel kolme rühma jagu lisakohti
valmib kevadeks
Maikuus lõppes ka teine riigihange
seoses Laagri Kooli uue tiiva ehitusega. Pakkumise tegi 12 firmat, võitis
ühispakkumine, milles osalevad Riito
Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ, OÜ
Facio. Võitnud pakkumise maksumus
koos käibemaksuga oli 839 780 eurot. Objekti valmimise tähtaeg 1.veebruar 2014. aastal.
Esimesel viiel aastal võetakse ehitatavad ruumid osaliselt kasutusele
lasteaiana ja haridusnõuniku sõnul
saavad seal koha kolm rühmatäit lapsi vanuses 2,5 kuni 3 aastat, kel õnnestub lasteaiatee seal lõpuni käia,
järgnevatel aastatel uusi rühmi sinna
ei lisandu. Ülejäänu valmivast juurdeehitusest saab enda käsutusse kool
- lisanduvad kuus väikeklassi rühmatundide läbiviimiseks, kaks täismõõdus klassi ja uus arvutiklass. Uued
tööruumid saavad logopeed ja eripedagoog. “Ehitustegevus loodetavasti
koolitööd segama ei hakka, septembri

KASULIK TUTVUDA
Saue valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord (kättesaadav
www.sauevald.ee – Haridus- Õigusaktid
§ 7. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Lasteaeda võetakse vastu
laps:
1) kes on kolme- kuni seitsmeaastane ning;
2) kelle elukoht vaba lasteaiakoha pakkumise ja lasteaeda
vastuvõtmise hetkel on Saue
vallas ja lasteaia teeninduspiirkonnas ning
3) kes vastavalt registris sisalduvale lasteaiakohtade järjekorrale
on õppeaasta oma vanuserühma
nimistus esimesel järjekohal ning
4) kelle vanemad selleks soovi
avaldavad.

alguseks eraldatakse ehitusruum vaheseinaga ülejäänud koolihoonest,”
kinnitab Laagri Haridus- ja Spordikeskuse juhataja Tõnis Ilp.
Nende arendusprojektide realiseerumisel on Saue vallas lasteaiakohti
kokku ligi 700.

KÜLAELU

Külavanem: „Parkla annab mõisale lisaväärtust“
Hüüru mõisa kõrvale rajati 30-kohaline autoparkla, et toetada
mõisa kui multifunktsionaalse külakeskuse tegevusi.
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uba viiendat aastat on Hüüru mõis
kasutuses suveteatri kohana, lisaks
korraldab külaselts majas aeg-ajalt
kontserte ja laatasid ning neil üritustel
on parkimisega alati probleeme olnud.
„Jõe tänav pargitakse otsast-otsani täis,
elanikud ei saa koduväravastki sisse, masinatega sõidetakse haljasaladele. Parklat
oli mõisa juurde väga vaja,“ ütleb külavanem Arnold Õispuu.
Ometi leidis projekt kohalike seas ka
vastasseisu. Muretseti maha võetavate
puude ja kogu mõisamiljöö rikkumise
pärast. „Ma usun, et kui inimesed linnast teatrisse tulevad, ei otsi nad mitte
niivõrd mugavat parkimist, kui loodust.
See jõeäärne oli kõige maalilisem koht
siin. Nüüd tuleb nagu supermarketi esine – must asfalt, valged triibud peal,“ on
külaelanik Katrin Tibar nukker.

Õispuu leiab, et kui
parkla kõrvale rajatud
haljasala valmis saab,
asenduspuud istutatud,
lilled õitsema läinud,
saab pilt kena. „Maha
võtsime jah 6-7 puud,
aga neist pooled olid
dendroloogi hinnangul
nagunii surnud. Ja nüüd
paistab mõis ka maantee
peale kätte, muidu ei
pannud seda keegi tähele,“ arvab külavanem.
Õispuu, kes on viimased 13 aastat
külavanema rolli kandnud (viimati valiti
mees uuesti ametisse kuu aega tagasi)
teab, et alati on selliste projektide juures inimesi, kes asjale vastu on ja kellele
ei meeldi. Ta peab tendentslikuks seda,
et kui külas midagi tehakse – olgu need
talgud, külaseltsi koosolekud või teiste
ürituste korraldamised, siis on alati aktiivne üks ja sama seltskond. Ülejäänud
inimesed ei leia millegipärast aega. „Ei

oleks olnud ju mõeldav iga 400 külaelanikuga telefoni teel asju kooskõlastada. Ja lõpuks on ikka nii, et kellelegi ei
meeldi, aga näiteks selle projekti puhul
oli küll positiivselt meelestatud elanikke
rohkem. Midagi ei ole teha, elu tuleb
edasi arendada. Nüüd on meil olemas
mänguväljak, spordiplats ja parkla,
edasi tuleb mõisamaja renoveerimiseks
võimalusi otsima hakata,“ resümeerib
Õispuu.
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Lühidalt
Bussiliiniga 224 alates
19. juunist sõita ei saa
Juba alates 1. maist muutus ASi Samat poolt
teenindatava kommertsliini 224 sõidugraafik.
Liin töötab kuni 19. juunini minimaalse graafikuga, Laagri alevikus peatub liin üks kord päevas 11.30. Seejärel liin suletakse. Muudatuse
põhjus on liini majanduslik mittetasuvus. „Tegemist on isemajandava kommertsliiniga ja
kui omanik soovib liini sulgeda, siis nii kahjuks
on. Antud juhul tundub, et sulgemise põhjustas sõitjate arvu vähesus, nii põhjendas asja
vedaja,“ kommenteeris abivallavanem Mikk
Lõhmus. Laagri ühendus Tallinna linnaga sellest hoolimata olemas, sügisel tihendati 27
liini graafikut, sõidavad bussiliinid 20A, 18. Pärast jaanipäeva peaksid hakkama sõitma uued
elektrirongid, mis võimaldavad ka käimispuudega inimestel väga mugavalt madalalt platvormilt otse rongi astuda.

TEED JA TÄNAVAD

Kotka tee rekonstrueerimine eeldab vee- ja
kanalisatsioonitorustike väljaehitamist
MIKK LÕHMUS
abivallavanem

E

elmises
„Koduvalla“
numbris kirjutati, et Kotka tee rekonstrueerimist
käsitletakse lehe juuninumbris.
Tänaseks on mitmed lahtised
küsimused selgunud ning saab
rääkida konkreetsematest plaanidest.
Vesi ja kanalisatsioon kõigepealt
2012-2013. aastatel õnnestus
valla omandisse saada kõik Kotka tee alused maatükid ning
esmakordselt Saue valla ajaloos
viidi kahe maatüki osas läbi ka
su ndvõõra nda m ismenet lus.
Järgmiseks oluliseks küsimuseks
oli ühisveevärgi ja kanalisatsiooni küsimuse lahendamine. Kotka
tee ääres asuvad mitmed olemasolevad elurajoonid (nt Poku
ja Pardi tänava piirkond) ja veel

rohkem asub seal kavandatavaid
elamupiirkondi, kus on kehtestatud detailplaneeringud, mille elluviimist takistab ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonivõrgustiku puudumine. Ehitades tee välja ilma
ühisveevärgi ja kanalisatsioonita,
tähendaks see kas väljaehitatud
tee võimalikku üleskaevamist
mõne aasta pärast või siis seda,
et puudutavate trasside pärast
jääks piirkonna areng aastateks
seisma. Ilmselgelt ei ole kumbki
lahendus ei mõistlik ega soovitav.
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
peaks välja ehitama üldjuhul
vee-ettevõtja, ning ehitus saaks
reeglina toimuda liitujate poolt
makstavate liitumistasude eest.
Tasu maksjate arv on hetkel aga
teadmata ning seetõttu on piirkonna vee-ettevõtjaks määratud
ASi Tallinna Vesi tütarfirma Watercom OÜ teatanud, et tema ei
ole investeeringute tegemisest
huvitatud. Kujunenud olukord
on aga järjest enam jalgu jäämas
teistele piirkonnaga seotud pro-

jektidele. Et patiseisust pääseda,
on vallavalitsus käesolevaks hetkeks asunud seisukohale, et vee
ja kanalisatsiooni eelvoolu vähemalt rekonstrueeritava teelõigu
alla peaks välja ehitama vald.
Seejärel oleks võimalik piirkonna vee-ettevõtja välja vahetada,
luues eelduse edasiseks normaalseks arenguks.
Vastava ettepaneku teeb vallavalitsus volikogule ning hiljemalt
juunikuu volikogu istungil peaks
küsimus saama põhimõttelise lahenduse ning vallavalitsus volituse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
ehitamiseks. Algses investeeringute kavas torustike ehitamist
ette ei nähtud, eeldades, et küsimuse lahendab piirkonna veeettevõtja koos arendajatega ja
seetõttu ei kajastu see vallaeelarves. Tegemist on suuremahulise
rahalise otsusega.
2013. aasta asfalti veel ei too
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
ehitus tähendab seda, et 2013.

aastal Kotka tee mustkatet veel
ei saa. Pärast torustike paigaldamist kaevatakse välja ja asendatakse tee ebapüsivad aluskihid
(iga kohalik elanik teab, milline
„keemine“ toimus tee all 2013.
aasta kevadel). Põhieesmärgiks
on saavutada see, et tekib korraliku alusega tee, millele võib
lagunemist kartmata mustakatte peale ehitada. Vastasel korral
kujuneb iga-aastane laguneva
teekatte hooldus väga kalliks ega
pakuks rõõmu kellelegi.
Aluskihtide asendamise järel
kaetakse tee purustatud asfaldiga
ja silutakse. Tööde läbiviimiseks
viiakse läbi riigihange ning tööd
toimuvad 2013. aasta augustisseptembris. Projekteeritud asfaltbetoonkatte ehitus kavandatakse
järgmiste aastate eelarvetes.
Vallavalitsus on seisukohal, et
kuigi vee- ja kanalisatsiooni ehitus võtab 2013. aastal asfaltkatte
ehituseks võetud raha, on see
samm õige ja arvestab piirkonna
tulevase arenguga.

Gümnaasiumilõpetajad on
oodatud vallavanema
vastuvõtule
19. juunil kell 13.00 on oodatud kõik Saue
vallas elavad ja sellel aastal statsionaarses
õppes gümnaasiumi lõpetavad noored Saue
valla Kultuurikeskusesse Laagris (Veskitammi 8, Laagri alevik) vallavanema vastuvõtule.
Tegemist on iga-aastase traditsiooniga, millega vald soovib tunnustada vallas elavaid ja
oma elus olulise verstapostini jõudvad noori
ning ühtlasi soovida neile edu ja kordaminekuid edaspidiseks. Kõigile abiturientidele
saadetakse koju ka vastav isiklik kutse ning
oma osalemisest palume teatada 15. juuniks
e-posti aadressile birgit@sauevald.ee või telefonil 6541154. Seniks soovime kõigile koolilõpetajatele vastupidavust ja edu viimasteks
eksamiteks!

Koolibuss lõpetab suveks töö
Saue valla koolilaste paremaks teenindamiseks ning tagamaks nende jõudmise õigel ajal
kooli ja koolist koju, on Saue vallas käigus juba
mitu aastat koolibuss. Koolibuss on mõeldud
eelkõige kooliõpilaste vedamiseks, kuid vajadusel ja vabade kohtade olemasolul on koolibussi kasutamine lubatud ka kõigile teistel
vallaelanikel. Kuna kooliaasta on lõppenud,
lõpetasid alates 5. juunist suveks töö ka koolibussiliinid. Palume sellega arvestada kõigil
vallaelanikel, kes oma tegemised on sidunud
koolibusside liikumisega. Koolibussid alustavad tööd taas alates 1. septembrist, kui algab
uus kooliaasta.

HUVITAV

Vallamaja preilid lõid kontorirottide jooksul kõvasti laineid
Rat Race on New Yorgist alguse saanud kontoriinimeste meelelahutuslik ja heategevuslik jooks.
Esmakordselt osalenud vallamaja naised oma efektsete kostüümidega olid turistide lemmikud.
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ikipedia andmetel kasutatakse terminit rat race liigse töötegemise
kirjeldamiseks, mida on võrreldud
lõputult jooksurattas jooksmisega. Ettevõtlike Noorte Koja poolt korraldatav Rat Race
on aga kõike muud kui töötegemine: vastupidi- aitab see kontorirottidel tulla välja igapäevasest töörutiinist. Võit ise ei olegi eesmärk,
peamiselt naudib kontorirottide seltskond
pigem head atmosfääri ja jooksu heategevuslikku poolt. Nii kogusid sel aastal 80 tiimi

osalustasudest kokku üle 10000 euro, mis
suunatakse suureperede laste huvitegevuse
toetuseks. Oluliseks vaatamisväärsuseks on ka
valgekraede kostüümid, nii nägi Raekoja platsil igasugu erinevaid karaktereid alates Selveri
maskott-tibudest, kuni Luikede Järve balletilindudeni.
Sauevallakate tiim lähtus rottide visuaalist
– ümarad plastikkõrvad, kulmupliiatsiga joonistud vurrud ja värvilised taftseelikud tegid
oma töö nii edukalt ära, et hordide kaupa turiste nurus ühispildi tegemist. Preilidel suud
naeratamisest juba krampis märkis üks Saue
valla jooksurott, et oma pulmas ei teinud ta
ka nii palju pilte ja aasta naeratamisenorm on
selgelt käes.

Valla näitsikud
nägid välja pigem
nunnud ja stiilsed
kontorihiired, kui
rotid. (vasakult
paremale) sekretär-asjaajaja Kristi,
vallasekretäri abi
Gedi, jurist Sandra, keskkonnaspetsialist Kristin,
volikogu sekretär
Caroli.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS 2013 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavolikogu kehtestas 30.05.2013 otsusega nr 30 Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasesalu tn 11 kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine ja jagamine 7-ks
üksikelamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest
5 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega (haljasala) krunt ja 1 transpordimaa
krunt. Lahendatud on juurdepääsuteed ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide

vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringu ala hajaasustusalal ja
külgneb vahetult Ääsmäe küla keskuse tihehoonestusalaga. Planeeringuga moodustatakse viis elamukrunti suurustega 2000-3000
m². Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustusele vastavatest
planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus
ehitusõiguse saamiseks peab moodustatava
uue kinnistu suurus olema vähemalt 1500 m².
Antud detailplaneering on üldplaneeringut
muutev, kuna sellega tehakse ettepanek ole-

masoleva Ääsmäe küla keskuse tiheasustusala
laiendamiseks. Planeeritav ala paikneb piirkonnas, kus on varem välja ehitatud infrastruktuuriga küla keskus, sh on võimalus liituda
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Planeeringuala külgneb elamumaa sihtotstarbega ja
osaliselt hoonestatud kinnistutega. Kinnistute planeeritud suurused on põhjendatavad ka
sellega, et asuvad tiheasustusala piiril ja võimaldavad olemasolevat suurt elamumaa kinnistut optimaalselt jagada. Kasesalu tn 11 kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega
1206 m²), millel asub olemasolev juurdepää-

sutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud
reformimata maal paiknevale olemasolevale
tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega
krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Saue Vallavolikogu võttis
28.02.2013 otsusega nr 16 vastu ja suunas
avalikustamisele Kasesalu tn 11 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 20.03.2013 kuni 17.04.2013. Avalikul
väljapaneku perioodil kirjalikke vastuväiteid
ega ettepanekuid ei esitatud.

pordimaa sihtotstarbega Kotka tee L12 kinnistut,
mis tagab juurdepääsu planeeritavatele elamukruntidele. Tegemist on avalikult kasutatava teega ning vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja
vahel sõlmitud kirjalikule lisakokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal kulul või siis kokkuleppe saavutamisel
koostöös antud piirkonna teiste huvitatud arendajatega projekteerima ja välja ehitama asfaltbetoonkattega sõidutee ja sõiduteega külgneva
asfaltbetoonkattega alates Poku teest, kuni Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistutele juurdepääsuks mõeldud mahasõiduni selliselt, et tee ühtiks T-Model
OÜ poolt koostatud Kotka tee rekonstrueerimise
ehitusprojektiga (Töö nr 011086). Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
Mäe 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeavalik väljapanek toimub 18.06.2013 kuni ritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
16.07.2013 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallama- maa-ala suuruseks on ca 1,2 ha.
jas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik
tutvuda detailplaneeringu materjalidega.
Kanika 1, Kanika 8 ja Kotka tee L12 kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Saue Vallavalitsus võttis 04.06.2013 korral- toimub 18.06.2013 kuni 2.07.2013 kella 8.00dusega nr 368 vastu ja suunas avalikustami- 16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella
sele Alliku küla Kanika 1 (katastritunnusega 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri
72701:002:1015), Kanika 8 (katastritunnusega alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu
72701:002:1065) ja Kotka tee L12 (katastritunnu- materjalidega.
sega 72701:002:1982) kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saue Vallavalitsus teatab, et 17.06.2013 kell
Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistute maasihtotstarbe 16.00 toimub Saue Vallavalituse ruumides (Laagmuutmine, kruntimine viieks elamumaa krundiks ri alevik, Veskitammi 4) Alliku küla Tootsi tee 13
ning üheks transpordimaa krundiks ning määra- kinnistu (katastritunnus 72701:002:1428, sihtotstakse ehitusõigus kuni viie 2-korruselise üksikela- tarve – elamumaa 100%, suurusega 2 016 m²) ja
mu ja kuni 1-korruseliste abihoonete rajamiseks. lähiala detailplaneeringu avalik arutelu. DetailLahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide planeeringu koostamise eesmärgiks on moodustehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, tada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde
määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. ning krunt ühe uue üksikelamu ja abihoonete raPlaneeringuala hõlmab valla omandis olev trans- jamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning

kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide
vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Kinnistu on hoonestatud, millel asub
olemaolev majavaldus. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks (suurustega 1 008 m²)
ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saue valla üldplaneeringu põhimõttega
moodustada üksikelamute püstitamiseks alla 1
500 m² suuruseid kinnistuid. Planeerimisel tuleb
lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele
vastavatest planeerimispõhimõtetest - tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks
peab üldjuhul olema 1 500 - 2 400 m². Tootsi tee
13 kinnistu suurus on 2 016 m². Planeeringuala
ümbritsevad elamumaa sihtotstarbega osaliselt
hoonestatud kinnistud. Arvestades piirkonnas
väljakujunenud hoonestust ja elamukruntide
suurust, ei tekita vastuolu kahe 1 008 m² elamukrundi moodustamine ja hoonestamine tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu piirkonna
hoonestus on planeeritud üsna tihedalt ning on
hoonestatud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutega, kus elamukruntide suurusteks on ca 1 500 m²
- 2 500 m².

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD JA ARUTELUD
Saue Vallavolikogu võttis 30.05.2013 otsusega
nr 33 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku
küla Mäe 1 kinnistu (72701:002:0649, suurusega 6,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-,
transpordi- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa)
ning määratakse ehitusõigus kuni viie uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud
on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga moodustatakse viis uut elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega alates 5000 m²)
üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Suurem
osa kinnistust (ca 3,9 ha), millel asub olemasolev
majavaldus jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei
määrata. Detailplaneeringu koosseisu kuuluvad
elamumaa sihtotstarbega Allika tee 2a ja Allika
tee 2b kinnistud, mille ümberkruntimisel moodustatakse transpordimaa krunt, mis tagab juurdepääsu uutele planeeritavatele elamukruntidele. Saue valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on
kinnistu maakasutuse otstarve põllumaa ning käsitletaval alal haritava maa viljelusväärtuseks üle
40 hindepunkti. Saue valla praegu kehtiva (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega
nr 89) üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p 7) kohaselt, tuleb säilitada väärtuslik põllumaa põllumajanduslikuks otstarbeks ning neid alasid reeglina
ei hoonestata. Detailplaneering on algatatud
Saue Vallavalitsuse 17.02.2004 korraldusega nr
131. Algatamise hetkel Saue vallal üldplaneering puudus, kuid oli olemas Saue Vallavolikogu
25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue
valla üldplaneeringu põhiline planeeringulahendus, mis detailplaneeringu koostamisel ka

aluseks võeti. Selle kohaselt võis hajaasustusalal
mitte-metsamaal olla elamumaa sihtotstarbega
katastriüksuse minimaalseks suuruseks 5000 m²
ning detailplaneering ei sisaldanud Saue valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on aga vastuolus Saue valla uue üldplaneeringuga, mis jõustus 01.01.2013. Valla üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et ehitusõiguse
saamiseks hajaasustusalal peab moodustatava
uue kinnistu suurus olema vähemalt 1,0 ha. Seetõttu tehakse käesoleva detailplaneeringuga ettepanek vähendada Saue valla üldplaneeringuga sätestatud arvulisi tingimusi viie üksikelamu
ehitamiseks hajaasustusega alal Mäe 1 kinnistul.
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 7,4 ha.

Saue valla territooriumil mais 2013 ei algatatud detailplaneeringuid.
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga
elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.
kovtp.ee/et/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee.

TEED JA TÄNAVAD

Laagri-Padula-Saue kergtee garantiitööd valmivad juuliks
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee
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elmisel kevadel kasutusse
läinud Laagri-Padula-Saue
kergliiklustee
valmimise
järgsel garantiivaatlusel fikseeriti
kolm suuremat vaegtöö kohta, mille likvideerimise tähtaeg on juulis.
Esimene kevad-talv tõi kergteel
välja mõned nõrgad kohad. Juba
ehituse alguses sai selgeks, et projekteerija ei kavandanud projekti piisavalt sadeveekraave, mida
geodeetilist pinda ja geoloogilisi
olusid arvesse võttes oleks pidanud tegema. Ehituse ajal fikseeriti

lisakraavide vajadus ja rajati neid
täiendavalt juurde, kuid mõnes
kohas tuvastati garantiiülevaatuse
käigus, et kraave on vaja pikendada.
Nii on üks suurem garantiitöö
koht Padula jaama tee äärne (kulgeb põlluservalt raudteeplatvormi
poole). Teedespetsialist Indrek
Brandmeisteri sõnul on kõrvaloleva põllu peal suur lohk, kuhu
koguneb vesi ja see veesoon jookseb kergtee alt läbi. Koht muutub
kevadel liigmärjaks ja tee aluskonstruktsioonid saavad kannatada. „Asfaltkattesse on tekkinud
pikipraod, mis viitavad kevadiste

liigvete ajal aluskonstruktsiooni
ebapiisavale kandevõimele. Fikseerisime lõigu, mille töövõtja
peab täislaiuses välja lõikama ja
uue katendi paigaldama. Ka lepiti
kokku, et samasse asukohta, Padula jaama tee alt magistraalkraavist
kuni põllu servani, paigaldatakse
sadevee dreentoru. Need tööd tagavad edasise 4-aastase garantiiperioodi jooksul teemulde ja katendi
püsivuse,“ ütleb Brandmeister.
Lisakraav ehitatakse liigmärja ala
dreenimise eesmärgil 60 meetri
ulatuses ka peale Vääna jõe silda
teelõigu äärde.
Teine suurem ümberehituse

koht saab olema raudteeääres, kus
kahes kohas on teekatendi osa vajunud, nendel lõikudel peab ehitaja täislaiuses välja lõikama ja uue
katendi paigaldama. „Aiaehitajad
läksid aeda rajades kuumal päeval
raskeveokiga kergteele ja see vajutas katendisse lohud sisse. Need
kohad fikseeriti juba sügisel ja ca
10 ja 20 meetri pikkustel lõikudel
pannakse uus asfalt täislaiuses,“
selgitab teedespetsialist.
Ümbertegemist nõuab ka Saue
linna poolne raudteeületuskoht,
kus raudtee ehitajad sõitsid tee
puruks. Mitmete vaegtööde ilmnemise põhjuseks peab Brandmeis-

ter problemaatilist projekteerijat.
Tema sõnul oli arutuse all isegi
lepingu lõpetamine OÜ SKA Inseneribürooga ja uue projekteerimishanke korraldamine, aga kuna
aeg surus takka, siis püüti puudulikke lahendusi omanikujärelevalve
ehitusinseneridega ja töövõtja objektijuhtidega ehituse käigus parandada. Aga kevad näitas mõned
kohad veel ette, mis lahenduseta
jäid. Siiski loodab Brandmeister,
et garantiitööde ja lisakraavituse
teostamise järgselt kergtee kvaliteet püsib hea ja täidab oma põhieesmärki ehk teenindada kergliiklejat liiklemisel.
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Korraldaja: Hüüru mõis on hea koht teatri tegemiseks
MTÜ Mõisateater korraldab juba kolmandat hooaega Hüüru mõisasaalis
suveteatri projekti „Head ööd, ema“, kus Helgi Sallo ja Anne Veesaare kehastatud tegelased viivad vaataja igavikuliste teemade juurde – elu ja surm,
sassis suhted ja võõrdumine, minevik ja tulevik.
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tenduseks “Head ööd, ema”
on Hüüru mõis projektijuhi Arle Soesoni sõnul justkui loodud, aga et teatri tegemise
traditsioon saaks jätkuda ka peale
“Ema”, oleks mõis vaja atraktiivsemaks teha ka teistele teatritegijatele.
„Siin oleneb juba väga palju valla
ja külaseltsist koostööst. Tänaseks
on Hüüru mõis publikule tuntud
ja võrdne teatri tegemise koht paljude Eesti mõisate seas nagu Palmse, Ohtu ja Kõue mõis või Alatskivi
loss,“ leiab Soeson.
Hüüru mõisa ümbrus ja sisemus aasta aastalt paranenud ning
kenamaks muutunud. “Head ööd,
ema” etenduste üüritulu eest on
Hüüru mõis saanud soetada õhksoojuspumbad, tänu millele on
mõis soojem, mis omakorda annab
rohkem võimalusi külarahval osa
võtta erinevatest tegevustest nagu
kontserdid, huviringid, küla üritused jne.
„Tänaseks teab üle 6000 inimese Eestis, kus asub Hüüru ja see on
minu meelest parim reklaam vallale
ja külale. Külastaja, kes tuleb välja
oma loomulikust keskkonnast, on

selleks siis Tallinna linn või Pärnu
maakond, peab ennast kurssi viima
- kus asub Hüüru mõis ja kuhu ta
tuleb etendust vaatama. Isiklikult
olen kohal olnud siiani igal 60l
etendusel ja iga kord kui küsitakse,
kellele mõis kuulub mõis, vastan, et
Saue vallale,“ usub Soeson, et Hüüru mõisa nimi on kultuurihuvilisemale inimesele päris tuttav.
MTÜ Mõisateater on muuhulgas ka kohalik Saue valla ühing,
mille eesmärgiks on professionaal-

TOIMUMISINFO
Etendused toimuvad alates 26. juunist ja kokku on esialgu planeeritud 21 etendust. Saldoks teeks see kolme aasta peale kokku
üle 80 etenduse ja rohkem kui 8000 külastaja.
Piletid on saadaval Piletilevis.

se ja harrastusliku teatrikunsti ja
muusika edendamine ning vabaharidusliku kultuuritaseme tõstmine.
Alates 2009. aastast on Soesoni
eestvedamisel lavalaudadel jõudnud
mitu etendust. Lisaks Hüürule ka

Palmse mõisas, Ammende villas,
Haapsalu kuursaalis ja mujalgi..
Möödunud talvel osaleti „Head
ööd, ema“ tükiga osaleti ka Eesti Kultuuripäevadel New Yorgis ja
Washingtonis.
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Lühidalt
Laarisse paigaldatakse innovaatilised
rattahoidjad

Saue vald sõlmis lepingu firmaga
Bikeep, mille noortest sakukatest
meeskond on välja töötanud intelligentse jalgratta parkimise
süsteemi, kus ratta lukustamine
toimub mobiiltelefoni toel. Viis
sellist parkimislahendust paigaldatakse augustiks Saue valla Kultuurikeskuse juurde Laagrisse.

Enam ei pea kaasavõetava lukuga
jändama, et ratast turvaliselt parkima panna, selle saab lukustada
mobiiliga. Helistades numbrile,
mis on näidatud jalgrattaparkla
terminali juures, kuvatakse telefoninumber terminali puutetundlikule ekraanile ning numbrile
vajutades näitab indikatsioontuli
posti küljes vaba parkimiskohta- lukusüsteem aktiveeritakse.
Helistades hiljem uuesti samale terminalil näidatud telefoni-

ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON

Ääsmäe ühisveevärgi rekonstrueerimine algab juunis
Juba ligi pool aastat on Ääsmäe vahel askeldanud geodeedid ja projekteerijad ning see on elanikel tekitanud õigustatud küsimuse- millal siis midagi
ka reaalselt ehitama hakatakse.
MIKK LÕHMUS
abivallavanem

P

õhieesmärk on töötav
reoveepuhasti
Elanike põhimureks on
aeg-ajalt pruunika värvusega ning
kõikuva survega joogivesi. I etapis
leiab see mure üksnes osalise lahenduse, sest põhirõhk on reoveepuhasti rekonstrueerimisel. Kuigi see
otseselt koduses ajapidamises tunda
ei anna, on Ääsmäe biopuhasti olukord selline, et rekonstrueerimise
tegemata jätmisel terendavad õige
suured keskkonnatrahvid. Reoveepuhastis uuendatakse fosfori ja läm-

mastikuärastuse süsteemid ning
paigaldatakse tehnoloogia liigmuda käitlemiseks. Joogivee kvaliteedi- ja surveprobleeme leevendab
Soopealse puurkaev - pumbajaama
uuendamine (asub Kaseurva tee
ääres), samuti ehitatakse pumbajaamast uued torustikud (kokku 1,3
km) Kadarbiku tööstuskompleksi
ja kortermajade piirkonna tarbeks.
Samuti rekonstrueeritakse samas
piirkonnas asuv reoveepumpla ja
ehitatakse 0,4 km survetorustikku
pumplast kuni reoveepuhastini.
Ääsmäe ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste rahastamine toimub SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus toel, 2013. aasta tööde kogumaht on ca miljon eurot, millest

valla omafinantseering on 20% ehk
ca 200 000 eurot.

mist kontrollida vee kvaliteeti ja
vajadusel töö edasi lükata.

Töödega kaasnevad ajutised
ebamugavused
Kuna enamus töid toimub puurkaevu ja puhasti kruntidel või kinnisel meetodil tee/haljasala all, siis
liiklust ehitustööd otseselt segada
ei tohiks. Küll võib töödega kaasneda surve kõikumine ning sette
lahtipääsemisest tulenev pruun
ebameeldiv sade torustikes. Vee
ajutise sulgemise korral on AS Kovek lubanud kohale tellida joogivee
ning kui sette tõttu ummistuvad
filtrid, peseb AS Kovek need puhtaks. Palume ehitustööde ajal iga
kord enne kodumasinate pruuki-

Millised on edasised plaanid?
2014. aastal on plaanis jätkata
kortermajade piirkonna ning Salu
ja Tamme/Lepassalu tänavatega
ning sellega lahendada väga halvast
torustiku seisundist tingitud vee
kvaliteedi probleemid. Selle tarvis
esitatakse projekt SA KIK sügisvooru.
Lisainfo saamiseks võib pöörduda vallavalitsuse võrkude ja järelevalve spetsialisti Arvo Brandmeistri
poole telefoni 654 1148, e-post
arvo.brandmeister@sauevald.ee
või abivallavanem Mikk Lõhmuse
poole mikk.lohmus@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsus pakub tööd MAAKORRALDUSSPETSIALISTILE
TÖÖÜLESANDED
• Maakorraldusvaldkonna ülesannete täitmine;
• Planeerimise ja ehitusega seotud maaküsimuste lahendamine;
• Erinevate maa- ja ehitusvaldkonna registritega suhtlemine;
• Oma valdkonna haldusaktide eelnõude koostamine;
• Isikute vastuvõtt ja nõustamine oma tööga seotud küsimustes.
Lisainfo telefonil 506 6974, Kalle Pungas

NÕUDMISED KANDIDAADILE
• Kõrgharidus, soovitavalt geoteaduste erialal;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
• Maa-, ehituse ja planeerimisvaldkonna õigusaktide põhjalik tundmine;
• Väga hea kirjaliku eneseväljendamise oskus, sh oskus koostada oma valdkonna haldusaktide eelnõusid.

Kandideerimine läbi CV Online´i (www.cv.ee) kuni 12. juunini.

numbrile, avatakse lukk. Teenus
on kasutajatele tasuta. Saue vald
on esimene omavalitsus, kes innovaatilise rattaparkla rajamiseks
firmaga Bikeep lepingu on sõlminud.

Suveturg Laagris
Kultuurikeskuse ja kaupluse vahel
on end selgi aastal sisse sättinud
juurika ja puuvilja letid. Juuni esimestel päevadel oli veel küll rõhk
Hispaania maasikal-murelil ja
Poola kartulil, aga pea need kohaliku värske kraamiga ei asendu.
Rabarber oli näiteks juba kodumaist päritolu ning arbuus maitses magus ja mahlane.
Tarvitagem värsket kraami!
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NOPPEID NAABRITELT
Harku vallavalitsus sai
innovatsiooniauhinna

Koduvald

RAHVASTIK

Saue valla elanike arv tõusis
2000-2011. aastani hüppelised 46,5%,
kasvuveduriks oli Alliku küla
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel elas Eestis 2011. aasta 31. detsembril 1 294 455 elanikku. Eelmised rahvaloendused toimusid
Eestis 1989. aastal ja 2000. aastal. Võrreldes 2000. aastaga oli Eestis 2011.
aastal elanikke 5,5% vähem ja võrreldes 1989. aastaga 17,3% vähem. Eesti rahvaarvu trend on selgelt kahanev.
MIHKEL SERVINSKI, Joonis
ÜLLE VALGMA
Statistikaamet

1.

Rahvaarvu
suhteline
SaueVALLA ASUSTUSÜKSUSTES,
valla
asustusüksustes,
JOONIS
1. RAHVAARVU
SUHTELINEmuutus
MUUTUS SAUE
2000–2011 2000–2011

Allikas: Statistikaamet, rahva ja eluruumide loendus

Harku vallavalitsuse geoinfosüsteemide arendused pälvisid maikuus toimunud erialakonverentsil tiitli “Aasta
GIS tegu 2013”. Auhind “Aasta GIS-i
tegu” on mõeldud tunnustamaks organisatsiooni või ettevõtte GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel
aastal. Auhinnale oli kolm nominenti:
Harku vallavalitsus, Elering AS ja Eesti Gaas AS. Auhinna pälvis sel aastal
Harku vallavalitsus innovaatiliste GISrakenduste arendamise ja GISi eduka
juurutamise eest valla erinevates tööprotsessides. Au selle tiitli eest kuulub
vallavalitsuse GIS-spetsialistidele Einar Kivisalule ja Tõnis Kundlale. Nende
töö tulemusel on Harku vallavalitsuses
kasutusel elektroonilised põhjalike
andmetega valla üldplaneeringu, detailplaneeringute, teede hoolduse
ning kriisireguleerimise kaardid.
Harku Valla Teataja 23.05. 2013

SAUE VALLALEHT
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011. aasta loenduse ajal elas
Saue vallas 10 759 inimest
ja Saue linnas 5514 inimest.
2000. aastal oli Saue valla elanike
arv 7342 ja 1989. aastal 6450.
Saue linnas on vastavad arvud
Tere tulemast Saue linna!
4958 ja 4395. Saue valla ja linna
Tööle ja koju sõitvaid sauelasi ning
elanike arv on erinevalt kogu Eesmeie külalisi tervitab alates mai teitist kasvava trendiga.
sest poolest Saue Vana-Keila maantee
Saue linna puhul, kus aastasissesõidul reklaamtahvel, mis annab
tel 1989–2000 kasvas elanike
teavet lähikuudel linnas toimuvatest
arv 12,8% ja 2000.–2011. aastatoredatest ettevõtmistest. Info tahvlil
vahetub kord kvartalis.
ni 11,2%, võib rääkida stabiilsest
Saue Sõna 24.05.2013
kasvust. Saue vallas kasvas elanike
arv 1989.–2000. aastani 13,8% ja
2000.–2011. aastani 46,5%. Siin
saab rääkida elanike arvu kiirenevast kasvust. Elanike arvu üle
10-protsendiline kasv kümne aasta
jooksul on oluline kasv. Kasvu üle
las (Pällu ja Tagametsa) rahvaarv lõunaosa aga pigem kahaneva rah- loenduse andmetel iseloomustab
40% võib nimetada hüppeliseks.
Allikas: Statistikaamet, rahva ja eluruumide loendus
Saue valla ja linna
rahvaarvu vähenes (joonis 1). Veelgi täpsema vastikuga ala, et kõige rohkem on rahvastiku koondumine Laagri
kasv on seotud Tallinna läheduse- pildi rahvaarvu muutumisest an- Saue valla territooriumil selliseid aleviku ja Saue linna teljele, Saue
ga. Lähimaks kümnendiks ehk siis nab ruutkaart (kaart 1), kust on statistilisi ruute, kus rahvaarv on valla lõunaosa hõredam ja hõrenev
asustus võrreldes valla põhjaosaga,
järgmise rahvaloenduse tõenäoli- näha, et ka väheneva rahvaarvu- suhteliselt stabiilne.
Rahvaarvu muutumisega kaas- Laagri aleviku ja osa Alliku küla
se toimumise ajaks, ei ole mingit ga Tagametsa külas on oma väike
põhjust prognoosida Saue vallale kasvupiirkond, et enamik Saue lin- nevad muutused rahvastiku paikne- muutumine (või eesolev muutuja linnale rahvaarvu langustren- nast on kasvava rahvaarvuga ala, mises. Saue rahvastiku paiknemist mine) Tallinna äärelinnaks (kaart
aasta rahva
ja eluruumide 2).
põhjaosa
on kasvava,rahva2011.
di. Tõenäoliselt jätkub kiire kasv, et Saue vallaAllikas:
Statistikaamet,
ja eluruumide
loendus
arutleda võib selle üle, kui kiire see
2. Rahvastikutihedus
SaueSAUE
vallas ja linnas, 31.12.2011
KAART 2. RAHVASTIKUTIHEDUS SAUE
KAART 1.Kaart
RAHVAARVU
MUUTUS
on. Enamik Eesti rahvastiku kohta
VALLAS JA LINNAS, 31.12.2011
VALLAS JA LINNAS, 2000–2011
tehtud prognoose räägivad rahvaarvu jätkuvast kahanemisest. Ka
Allikas:
Statistikaamet, rahva ja eluruumide loendus
lähikümnendil säilib olukord, kus
HARKU
Tallinn
Vatsla
H
A
R
K
U
Tallinn
Rahvastikupaiknemine
Saue
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ja
vallas
Eesti
rahvaarvu
ning
Saue
valla
ja
Endine jaamahoone
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Saue
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ja
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Hüüru
Hüüru
naline ehk siis Saue vallas ja linnas
Nõmme Maja
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Alliku
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Vanamõisa
Vanamõisa
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H A31.12.2011
RKU
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Sauevallakas Facebookis
DIANA POUDEL
Kuulsin kõlakaid, et koolis on diskussioon, et kas
ka tulevikus teha poiste ja tüdrukute klassid või
siis ainult segaklassid... Tegelikult võiks ju sellise küsitluse korraldada lasteaedades kuna sealt
need tulevased õpilased välja kasvavad :)

2012. aasta sügisel Ääsmäe ja Tagametsa külade ühiskoosolekul valitud lipp heisati esimest korda selle aasta “Teeme
Ära Talgute” avamisel.

KÜLAELU

Ääsmäe ja Tagametsa külasid tunnustati
„Harjumaa Aasta Küla“ tiitliga,
kevadistel talgutel heisati esimest korda
Ääsmäe küla oma lipp
Iga inimene soovib, et tema kodu oleks puhas, atraktiivne,
turvaline ja toimiv. Sama käib koduküla kohta – on ju Ääsmäe ja Tagametsa kandi visiooniks “Ilus, puhas, roheline
ja valgustatud ökoküla, kuhu lapsed tulevad tagasi”.
AVE KRUUS
MTÜ Ääsmäe
Külakogu juhataja

AHTO OJA
Ääsmäe
külavanem

Ä

äsmäe ja Tagametsa külad
on väärilised nendes elavatele inimestele. Nad on
kohaks, kuhu võib külalisi kutsuda
ilma piinlikust tundmata ning kus
on oma pere ja sõpradega mõnus
olla. Aprillis 2013. aastal tunnustati
Kolgaküla rahvamajas Ääsmäe ja Tagametsa külasid „Harjumaa Aasta
küla“ tiitliga. Veel mõni aeg tagasi
valdas kõiki pessimism ja sovetlik
suhtumine kõigesse, mis jäi väljapoole meie endi kodu piire. Oodati
ja loodeti, et küll „keegi vallast või
maakonnast või kusagilt kaugemalt“
tuleb ja teeb meie eest asjad korda,
ise sellesse panustamata ja sekkumata. Ilmselt oli kogukonna üheks
liikumapanevaks ja ühendavaks tõukeks 14 aastat tagasi ühe rootsi perekonna omanduses oleva prügifirma
soov rajada Ääsmäe rabasse prügila.
Alles siis saadi aru, et kui oma kodukandi eest ise ei seisa, siis ega keegi
teine väljapoolt ei tule ka seda meie
eest tegema. Vahepealne Ääsmäe
Külakogu soikumine lõppes 2006.
aastal, kui valiti uus koosseis, pandi
kirja oma probleemid ja lahendused
Ääsmäe Agenda 21s ehk oma arengukavas aastani 2020, kus kavandatud tegevuste elluviimisega oleme
jõudnud poole peale.
Unistus külasümboolikast
on realiseerunud
Tollal, 6 aastat tagasi, oli meil unistus oma sümboolikast – lipust, vapist ja märgist-külatähisest, tänaseks

on see unistus täitunud – Ääsmäe
kant on saanud oma lipu, vapi ja külatähise. 2012. aasta sügisel Ääsmäe
ja Tagametsa külade ühiskoosolekul
valitud lipp heisati esimest korda selle aasta “Teeme Ära Talgute” avamisel.
Lipu eesmärk on ühendada jõud
ühise eemärgi, ühise tegevuse –
koostegemise nimel, olgu selleks siis
vabaduse kaitsmine, naaberkülade
vallutamine või tähtpäevade (võitude) tähistamine. On selge, et täna
Eesti riigi kaitsmine toimub küladest kaugemal, kaitseväe kasarmu-

Aprillis 2013. aastal tunnustati
Kolgaküla rahvamajas Ääsmäe ja
Tagametsa külasid „Harjumaa Aasta
küla“ tiitliga.

ANNETUS KÜLAKESKUSELE
Külakeskuse rajamise
arveldusarve:
Ääsmäe Külakogu
221036913089 Swedbank AS,
makse selgitus: annetus külakeskusele, annetaja nimi.

tes, samuti ei toimu järelmoodsas
ühiskonnas sõjanuiaga naaberkülade vallutamist. Kui siis ainult “kultuurinuiaga” võtame naaberküladega mõõtu ja siin on meid saatnud
ka edu – oleme olnud mitmel korral
nelja valla talendikam küla.
Saa külakeskuse kaasomanikuks
Paljud 2007. aasta arengukavas ka-

vandatud unistused on tänaseks
täitunud, kuid palju on veel teha.
Kergliiklustee saab oma II etapi,
Ääsmäe kandi külakeskuse projekt
on valmis, nüüd tuleb hakata otsima
raha ehitamise jaoks. Ääsmäe Külakogu on teinud ka üleskutse kõigile
Ääsmäe kandi elanikele ja ettevõtetele saada ise külakeskuse kaasomanikuks, annetades enda võimete
kohaselt vastavasse fondi. Kõikide
annetajate nimed jäädvustatakse
külakeskuse seinal vastaval toetajate tahvlil. Ka ettevõtted võivad annetusi teha, eriti suurte annetajate
nimed kirjutatakse toetajate tahvlile
suuremalt.
Kui sadu aastaid tagasi ehitasid
talupojad endale esimese eestikeelse
Aleksandri kooli, siis kas meie oma
esivanemate järeltulijatena ei suuda
kokku koguda rahastamist Eesti
esimesele passiivmaja põhimõttel
projekteeritud külakeskuse ehitamiseks?
Loomulikult suudame! Ja me
pole oma püüdlustes üksi, meid on
aidanud paljud asutused ja siikohal
täname oma seniseid toetajaid: Saue
Vallavalitsust, ASi Balsnack, OÜd
Kadarbiku Köögivili, OÜd Nemodem, Salu pood, Harutee poodi,
ASi Infokaitsesüsteemid, turbatootja ASi Jiffy Products. Edukas on olnud koostöö Ääsmäe Põhikooliga,
Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutusega, Noortekeskusega, MTÜga
Sügis, Ääsmäe Raamatukoguga,
postkontoriga ja ettevõtjatega. Ning
soovime, et postkontor jääks Ääsmäele alles!
Ääsmäe ja Tagametsa kandi inimesed - hoidke end kursis oma
külades toimuvaga meie kodulehel
http://aasmae.weebly.com/ ning
rääkige julgelt kaasa ja jagage oma
mõtteid ja ideid moodsas sotsiaalmeediakeskkonnas (www.facebook.
com/aasmaekyla).

ANDRES LAISK Laagri Kool on asutatud läbimõeldult ja
kindlat kontseptsiooni silmas pidades. Mina ei poolda sellistes asjades emotsionaalseid otsuseid. Koolisüsteem on
sageli halvas mõttes inertne, aga antud juhul tuleks kõigepealt maksimaalselt ära kasutada lahusõpetamise kontseptuaalseid eeliseid ja alles siis, kui võime kindlalt väita, et neid eelised ei ole piisavad
ja see on tugevalt põhistatud, on aeg kontseptsiooni muutuse arutelu
lauale tõsta. Koolis ei ole veel esimene lendki õieti otsast lõpuni läbi
käinud. Kooli endine direktor on öelnud, et 2013/14, kui on lõpetamas
esimene täislend, tuleks põhjalikumalt hakata uurima tulemusi. Seni tuleb tegeleda selle pedagoogika arendamisega toetudes lihtsalt usule ja
nende teadlaste seisukohtadele, kes kooli loomise juures olid.
ANDRES AGUKAS Minu arvates see tüdrukute ja poiste
klasside idee kui selline, on iganenud ja pärit hoopis teisest
ajajärgust - sellest ajast, kui tüdrukutele õpetati kodundust
ja poistele kõike muud. Tänapäeval, kus rõhutatult lähenetakse soovõrdsuse printsiibist lähtuvalt kõigele, ka kodutöödele , peaks
nii puutööd kui söögitegemist õpetama nii poistele kui ka tüdrukutele.
Seega on ainus võimalus - segaklassid. Sooprintsiipidest lähtuvad klassid võid liigitada isegi soolise diskrimineerimise hulka, juhul, kui segaklassidesse on soovijaid rohkem kui samasooliste klassidesse. Isiklikult
ei tunne ühtegi lapsevanemat, kes samasooliste klassist oleks vaimustuses ...
TUULI TÄHT Olen käinud kahel viimasel aastal kooli lastevanemate üldkoosolekul, kus anti ülevaade õppeedukusest
erinevates vanuseastmetes. Kõigis astmetes osutus õppeedukuselt parimaks segaklass. Kuigi samasooliste klasside
poolt on öeldud, et õpetatakse aineid vastavalt poistele ja tüdrukutele
nn. arusaadavas keeles, ehk et näiteid jms tuuakse vastavalt nende huvidele, siis minu arvates see kontseptsioon ei tööta. Ja probleeme ja
konflikte on ka väga palju. Lisaks see, et edaspidiseks eluks on ju vajalik
ka õppida vastassugupoolega suhtlema. Isegi ühised üritused korraldatakse siiski nii, et poisteklass on omaette, tüdrukuteklass on omaette
(pannakse liikuma erinevaid marsruute pidi, bussis eraldi istuma, ühistel
söögipausidel erinevate laudade taha jne). Ja avaldusele kooli astumisel
kirjutasime me, et tahame segaklassi, kuid kahjuks seda ei arvestatud.
ANNELI NUGIS minu küsimus Laagri Koolile/vallale, millised mõõdikud on paika pandud, mille põhjal kool hindab
antud süsteemi efektiivsust (suhe väljaminekud versus oodatav tulem), tõhusust/tulemuslikkust (aktiviteedid? - tulemused, mis peavad paranema) ja mõju (milline on oodatav mõju pikas
perspektiivis?) - miks seda tehakse, kuidas täna mõõdate (kavatsete
mõõta) ja milliste faktidega on ära tõestatud (kavatsete tõestada) Laagri Kooli tüdrukute/poiste klassi EELIS tavakoolide segaklassidega (isegi
Laagri Kooli enda segaklassidega), et asjal oleks tõesti sügavam mõte?
LIVIA TUVIK Ehkki siin on väga konstruktiivset infot, on
üleval mõte, et ühiskond vajab naiselikku naist ja tõepoolest mitte just kuduvat meest. Naisel on väga raske jääda
naiselikuks ainult eduõhutavas elik mehelikus ühiskonnas.
Naise valem on tundlikum. Võib-olla on huvitavgi proovida eraldi tüdrukute ja poiste klasse.
MARI-LIIS TAMMSAAR Olen pidanud kuus aastat tõestama nina kirtsutavatele sõpradele/tuttavatele, miks ma
otsustasin panna oma lapse poisteklassi. Olen käinud ise
segaklassis ning näen oma poja arengut poisteklassis. Täna
võin öelda, et poisteklass on olnud parim valik ning teeksin seda uuesti.
Ja need, kes halvustava seda valikut, ütlen ainult, et kui sinu enda kogemus põhineb ainult segaklassil, siis sa ei saa tegelikult öelda, kumb on
parem või halvem. See valik on ka väga kinni konkreetses lapses. Poisid
vajavad mõnevõrra teistsugust õppemetoodikat kui tüdrukud, eraldi
klassides on see võimalik. Tunni ajal õppimiseks vajalikku ressurssi ei
kulutata vastassugupoole tähelepanu püüdmisele. Poiste ja tüdrukute
sotsiaalse käitumise mudelid on üpris erinevad: sotsiaalsed vajadused,
väärtushinnangud. Eraldi klassides on võimalik seda palju rohkem arvestada.
Antud arutelu on üks kõige enam kommenteeritumaid teematõstatusi seinal, üle saja kommentaari, mida lehepinnale kahjuks tervikuna ära ei mahuta. Huvilised saavad edasist diskussiooni lugeda juba Facebooki seinalt.
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Kümne aasta eest märgiti Saue valla kulinaarsele
kaardile Hüüru Veski nimeline trahter
16. sajandist pärit varemeis vesiveski putitas elule peremees Arno Pavel, täna toimetavad seal
tema järeltulijad ja kontseptsioon kümnendiga palju muutunud ei ole - tegemist on eheda eestipärase külakõrtsiga.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

ui peremees Arno ligi 15
aastat tagasi Hüüru Veski
Vääna jõe ääres avastas, leidis ta trööstitu võsapuhma vahelt
suhteliselt heas korras veskihoone.
Katus oli küll juba mineku peal,
aga seest vaatas vastu justkui mõne
ajaloomuuseumi filiaal. Omaaegne
vesikveski sisseseade, mis puhtaks
pesti ja püünele tõsteti, on tänaseni
kõrtsu üks trumpe. „Isa tahtis just
sellist oma hõngu ja ajalooga kohta,“ ütleb tänaseks juhtimise üle
võtnud tütar Kirsti.
Kuna vesiveski hooviala oli piisavalt suur ja Vääna jõgi vahutas
kõrval, tundus olevat mõistlik mõte
jõevesi hoovile tiiki juhtida ja forellipüük püsti panna. Sel ajal selliseid
improviseeritud kalapüügi kohti Eestimaal palju ei olnudki. Pea
viit aastat omaenese kätetööd veski
taastamisel, miljon krooni pangalaenu ja natuke sääste, tunde tuhnimisi ajalooarhiivides ning 31. mail
2003. aastal avas kõrtsimaja uksed.
Asjatundliku ja ajaloost hooliva renoveerimise eest sai Arno Pavel ka
muinsuskaitse tunnustuse ja Presidendilt ordeni.
Muide – töötajad räägivad, et
varje ajaloost on nemad päris oma
silmaga näinud ja kõrvaga kuulnud.
Kunagi olla kohalik mölder särgivarrukat pidi veskikivide vahele jäänud ja hinge heitnud. Ja nüüd kolistavat ta hing aeg-ajalt majas ringi
– olla nähtud valgeid kingi liikumas
ja samme-hõikeid-häälitsusi. Kirsti
ise vaimu näinud pole, aga kui see
seal liigubki, siis usub perenaine, et
õnnetult hukka saanud veskiomanik on igatahes heade kavatsustega.
Hubane seest ja õdus väljast
Kõrtsu sisemus on hubane ja ajaloohõnguline, teenindus mõnusalt
kodune. Koha algupärale omaselt
ei mingit peenutsemist ega pretensioonikat interjööridisaini, veskiveski atribuutika ja kamin nurgas ning
puhta pinnaga paekiviseinad teevad
vajaliku töö ära. „Meie eesmärk
ongi see, et külastaja tuleks nagu
sõbra juurde külla,“ sedastab Kirsti.
Maikuu lõunaajal, mil ümbritsev loodus lokkab ja lõhnab, mõjub
Hüüru Veski aiaala kui pisike peegeldus paradiisist. Kalad hüppavad
tiigist õhku, nii nagu seda ainult
multifilmist näha saab, lihtsad palklauad on peidetud nii murukatusega
varjualusesse kui ka sooja keskpäeva
päikselaiku, ülejõe platsil saavad pisiinimesed mänguväljakul kilgata.
Lind siristab ja ahju juurest levivad
küpsekala ahvatlevad lõhnad.

Forell sobitud
pea igasse toidukorda
Kala saab külastaja ise püüda, õnged
ja sööt on tiigi serval valmis. Forellipurikad tuuakse tiiki aga hoopis
Saaremaalt, paar korda kuus. Kui
kaua see kala seal tiigis söödav seisab? „Ega ta pahaks ei lähegi, kala
on niikaua värske, kui ta on elus.
Aga kui on ikka ülekasvanud, selline 5-6-kilone, siis maitse muutub
juba puisemaks küll,“ nendib Kirsti.
Samas on tema sõnul kalakäive siiski suvisel perioodil piisavalt suur, et
vanu isendeid pigem tiigist ei leia.
Lisaks on punakalaline menüüs
sees pea igas toidukäigus. Eelroana
saab soolaforelli ja forellisaia, aedviljaga miksitud ja püreekreemist
forellisuppi. Toekama taldrikutäie
saab grillkalast ja forelli-peekoni-

Uuele elule putitatud vesiveski on Saue valla tuntuim söögikoht, kuhu kunded jõuavad nii pealinnast kui Peterburist.

Kui kell 12 kukub, on õu lõunanautlejaid täis.

vardast. Magusa nimekirjast siiski
tiigielanikke ei leia.
Tegelikult on kogu menüügi
võluvalt lihtne ja selge, ei mingi
välismaist sõnademängu bruscettade ja panna cottadega. Saab kama
vahukoore ja törtsu pohlamoosiga,
kartulit ja heeringat, hapukapsasuppi ja sealiha. Ja rahakotile ei mõju
söömaaeg Hüüru Veskis ka just
röövretkena.
Sobib igas suuruses seltskonnale
Suvine terrass mahutab kokku paarsada inimest, siseruumides saab
lahedalt pidu pidada sajapealine
seltskond. Talvel on klientidega nutusem ja majandamisega raskem.
„Me püüame klientidele ikka selgitada, et ega kala pole rändlind, kes
sügisel lõunamaale lendab. Ka talvel
saab jääaugust õngitseda,“ selgitab
perenaine Kirsti. Suvel see-eest on
paremad ajad, lõunat söömas käivad
paljud Paldiski maantee äärsete firmade töötajad, õhtuti tulevad aega
veetma sõpruskonnad ja pered.
Pea poole külastajatest moodustavad vene rahvusest kunded,
nii Tallinnast, kui Venemaalt. Kalapüük on neil veres. „Me olla Peterburgis üsna populaarne,“ teab
Kirsti. Mingit suunatud reklaami
sinna küll tehtud ei ole, pigem levib
info suust-suhu. Aga kohalikku kü-

Perenaine Kirsti võtab isa loodud pereäri hingega, kaasatud on ka tema oma
pere, nii mees kui lapsed.

Trahter Hüüru Veski

Paldiski mnt 351, Hüüru küla
Tel: 607 1430
www.hyyruveski.ee
Avatud iga päev 12:00 - 22:00

Baarmen Lauri on töötanud majas
uste avamisest saadik. Ütleb, et see
ongi nagu tema teine kodu. Perenaist
Kirstit peab mees täitsa nagu oma
õeks.

larahvast just palju ei käi ja sellest on
perenaisel isegi kahju. Samas on tal
heameel, et koha on omaks võtnud
sünnipäevalised-pulmalised. Kirsti
enda pulm oli esimene linnuke ja
nüüd on aastas värskeid abielu tähistamisi mitmeid. Maja teine korrus sobib kenasti privaatsemaks ja
vaiksemaks olemiseks, näiteks peiete korraldamiseks.
Tõsine pereäri –
vanaisast lapselasteni

Kümme järjepidevat tegutsemisaastat on ühe söögikoha kohta
päris pikk aeg. Ka Hüüru Veskis
on nähtud paremaid ja halvemaid
aegu. Ennemasu aegsel perioodil
andsid veskiseadmete vahel kontserte nii Anne Veski kui Terminaator
ja maja vappus tantsutuhinast. Siis
tuli paljukirutud majanduslangus ja
bände enam tellida ei saanud, sest
klient kippus kõrtsi asemel kodu
eelistama. Täna pakutakse meelelahutuslikuma poole pealt kord kuus
karaoke õhtuid, aga suured peod
on jäänud minevikku. Päris nii hulluks, et uksed sootuks kinni panna,
ei ole olukord õnneks läinud.
Läbi aastate on ka kõrtsiomanikud ise igapäevaselt majas ja mitte
niisama direktorit mängimas, vaid
ikka asistena. Näiteks perenaine
Kirsti on võimeline nii kala fileerima kui raamatupidamist korras
hoidma ja kõik nende kahe vahele
jäävad asjadki pole talle võõrad. Igapäevaselt on ametis ka Kirsti mees
ja pisikesed tütred ripuvad emal-isal
kaelas ja põlve peal kaasas, saades

juba varakult pereäri maitse suhu.
„Muidugi me alguses kartsime,
et kas hakkab ikka minema. Hakkas. Isa sai hea asjaga valmis ja mina
nüüd proovin siis seda tema elutööd
edasi nügida. Võib küll öelda, et tänaseks on Hüüru Veskist saanud
just see, mida me tahtsime,“ rõõmustab Kirsti, kes kõik need 10 aastat pereäris kaasa on löönud.
Aga tulevikuplaanid? Uued kontseptsioonid?
Meeles mõlguvad Kirstil ka nii mõnedki arendusmõtted. Veskimaja
ennast küll enam suuremaks-laiemaks teha ei kannata. Ainult kõrgustesse, aga siis kaoks ajaloolise
maja olemus ära. On mõeldud ka
majutuse pakkumise peale, et ostaks naabruses mõne suvila ära ja
putitaks kundedele ööbimispaigaks,
aga paraku on läheduses vaid villade
mõõtu majad pakkumisel ja neile ei
hakka võim peale.
Tänaseks on ettevõtte laenupriiuse saavutanud, kuigi kõrts miljoneid just ei teeni. „Aga töötajatel
on palgad makstud ja endal ka kõht
täis. Eks neid miljoneid tahaks ka,
aga selle jaoks peaks ilmselt uue
koha lisaks rajama. Praegu ei hakka jaks peale, aga mine tea…“ jätab
Kirsti tulevikuplaanid lahtiseks.
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Lastekaitsepäeva on vaja, kui mitte lastele,
siis kindlasti meile – vanematele
Perepäev, vanavanemate päev, emadepäev, isadepäev, lastekaitsepäev – meie kalender on täis
toredaid, vahvaid ja emotsionaalseid tähtpäevi, aina tähista. Aga kas mõtleme nende tähtpäevade sisule? On nad osake meist või lihtsalt tähistame, sest teised teevad ka nii?

M

ulle isiklikult meeldivad
need tähtpäevad väga.
Minu mõtiskluse katkestab lapselapse küsimus: „Miks mõned emad ei taha oma lapsi ja annavad nad lihtsalt ära?“ Ma ei tea,
ma tõesti ei tea, küllap on neil oma
põhjus selleks. Võib-olla nad tunnevad, et pole valmis oma laste eest
vastutama või arvavad, et ei saa hakkama, lihtsalt ei tule toime nende
kasvatamisega. Põhjusi on ju väga
palju, nagu ka õigustusi. Võib-olla
nad hoopis kaitsevad nii omapärasel
viisil lapsi. „Aga kes neid lapsi siis
armastab ja kaitseb?“ jätkab 6-aastane oma küsimustesadu. No mida
ma oskan vastata, kindlasti on keegi, kes just seda pisikest ärapõlatut
endale tahab, teda armastada ja
kaitsta. Aga kui ei ole ….
Sõnades oleme aldid kõik kinnitama, kui väga me lapsi hoiame,
armastame ja kaitseme, kuid milline
on tegelikkus? Meenub üks aastate
tagune lugu, olin siis noor kasvataja, just koolipingist tulnud, oma
esimesel töökohal, oma esimeste
lastega. Meie lasteaias oli öörühm
kaugel elavatele lastele, need olid
lapsed, kes esmaspäeva hommikul
toodi ja reede õhtul koju tagasi viidi. Meie- kasvatajate ülesanne oli
lapsed õhtul puhtaks pesta ja magama panna ning öökasvatajale üle
anda. Kuidas need väikesed käekesed siis mu kaela ümber klammerdusid ja palusid mitte ära minna ja

nende juurde jääda. Ja mida kõike
nad oma südamelt ära rääkima hakkasid… Süda nuttis koos nendega,
kui üks pisike poiss rääkis, kuidas isa
neid öösel kodust välja ajab, kuidas
nad ema ja õega tuduriietes külmas
öös, paljajalu mööda lund põgenevad. Või kui väike tüdruk kurtis, et
ema oli nii-nii purjus, et jäi koridori
magama ja süüa nad ei saanudki.
Ega muud moodi saanudki mina
neid tibupoegi kaitsta ja aidata, kui
kuulasin ära, lohutasin, hoidsin neid
ja muretsesin. Edasi tegeles taoliste
peredega külanõukogu vastav inimene. Mõnel puhul aitas, mõnel
tegi asja veel hullemaks. Sellest on
möödas üle neljakümne aasta, aga
mis on muutunud?
Eks üldjoontes on pilt ka täna
samasugune. Kõik oleneb ju meie
endi püstitatud prioriteetidest, kas
esimesel kohal on lapsed ja pere
või töö, töö, töö. Kindlasti on kõik
meie elus vajalik, nii töö kui ka lapsed, aga minu arvates on siiski pere
ja lapsed kõige tähtsamad, lapsed
kasvavad ju nii ruttu, äkki on nad
suured ja juba lendavadki pesast
minema. Kannatame veidi ja oleme
oma laste jaoks olemas.
1. juunil oli lastekaitsepäev. See
on vähemalt üks päev aastas, mil
lapsed on meie sõnades ja tegudes
tähtsad ja olulised. Siis korraldame
neile üritusi, käime nendega matkamas, mõtleme, kuidas laste päeva
võimalikult toredaks teha. Ja nii see

on olnud vähemalt minu
praktikas Laagri Lasteaias algusest peale. Mida
kõike on mu silmad näinud ja kõrvad kuulnud,
iga aasta toob midagi uut
meie traditsiooni lastekaitsepäeva läbiviimisel.
Algusaastatel oli meil
tavaks korraldada laste
rongkäike mööda Laagrit, mis lõppes praeguse
kultuurikeskuse juures
väikese kontserdiga, mille andsid lapsed pealtvaatajatele ja neid jagus alati,
lisaks vanematele oli kohal rohkesti alevirahvast.
Millegipärast ei meenu,
et oleks olnud vihmast
ilma, tundub nagu oleks
alati olnud päike koos
meiega. Siis osalesime
mitmeid aastaid järjest
Keilas korraldatud suurel võimlemis- ja tantsupeol, mille initsiaatoriks
oli endine Keila pedagoog Helgi
Rõõmussaar. Mõne aja pärast läksid
moodi igasugused väljasõidud lastega loodusesse Keila-Joale, Niitvälja
golfiväljakule, Jägalasse, Paldiskisse, mis lõppesid alati piknikuga.
Uskumatu, aga sõitsime lastega
rongiga Kloogaranda päevitama ja
suplema. Tänasel päeval kõlab see
tõesti uskumatult, aga ka nii oleme
lastekaitsepäeva tähistanud. Loo-

mulikult olime kohal, kui Tallinna
Loomaaed kutsus lapsi 1. juunil
loomi vaatama, hiljem oleme sellest loobunud sel lihtsal põhjusel, et
lapsi on siis nii palju kokku tulnud,
et loomi ei näegi. Uus trend – batuut, see toodi ühe lapsevanema
poolt kohale ja pandi lasteaia hoovi
üles ning lapsed rivisse ja kasvatajad
„stopperiga aega mõõtmas“, et kõik
saaksid hüpata. Või siis hoolekogu

algatatud mänguväljaku rajamine,
mis seisab väärikalt tänase päevani.
Mõnel aastal tuli meile külla Jeti
oma jäätiseautoga, oh seda üllatust
ja rõõmu, kui sai ise jäätist valida.
Kõik võimalikud televisioonitegelased on käinud lastel külas.
Nüüd mõtlen hoopis muud.
Meie, täiskasvanud, pakume enda
meelest lastele nii palju toredat ja
huvitavat, aga kas aastate möödudes
on neist päevadest lastele ka midagi
meelde jäänud? On nad meiega rahul olnud, mida nad teeksid teisiti,
kui saaks aega tagasi keerata? Seda
oleks tõesti huvitav kuulda. Sõbrad,
andke meile teada.
Üks, mis selge, lastekaitsepäeva
on vaja. Kui mitte lastele, siis kindlasti meile, vanematele, et me mõtleksime oma laste peale, kuidas neid
kaitsta tühja kõhu, „kommionude“,
vägivalla jm eest. Meis peaks olema
rohkem kodanikujulgust sekkuda
seal, kus näeme abivajajat, mitte
mööduma pead kõrvale pöörates.
Ja peaksime armastama, armastama
tingimusteta oma lapsi ja seda neile
ka välja näitama – ütlema. Me kõik
tuleme ju oma lapsepõlvest ja lapsepõlv peaks olema kingitus meie
lastele selle maailma poolt, kuhu ta
sündis.
Tiiu Ingerainen
Laagri Lasteaia direktor
pikaajaline sauevallakas,
ema ja vanaema

KOOLITUS

Lähisuhte kvaliteeti saab tõsta PREP-paarisuhtekoolitustel
Pereväärtused ja -suhted on ühiskonna alus. Kuid mitte ainult vanemate ja laste suhted, vaid esmalt vanemate omavahelised suhted. Terve perekond on selline, kus vanemate suhted on head
ning mõlemad osapooled on suhtega rahul. Armastust on vaja. Ilma ei sünni midagi. Ega kedagi.
KAIA KAPSTA
PREP-paarisuhtekoolitaja

K

uid õnneliku suhte hoidmine on pingutustnõudev töö.
Inimeste isikuomadused on
erinevad ja kokku ei pruugi saada ja
armuda mitte ainult need, kes on
“teineteise jaoks loodud”, vaid ka
need, kes peavad üksteisega harjuma, võibolla aastaid. Püsisuhe on
väärtus, mida esimese tõsisema tüli
peale uisapäisa lõhkuda ei tasu.
Lahutamine ei lahuta mitte ainult perekonda, vaid ka lõhestab
ühiskonda. Katkised inimesed ei
saa moodustada tervet ühiskonda.
Hüljatuse tunne toob välja haigused, mis muidu ei oleks välja löönud. Hülgamine jääb laste hinge
sügavamale, kui me arvata oskame.
See on valus nagu lein.

Mehe ja naise terve suhe loob
eelduse laste saamiseks ja kasvatamiseks. Lapsed, kes on sündinud
oodatult, kus on ema-isa hool ja
armastus, saavad elus palju paremini hakkama. Nad ei vaja ühiskonna
tuge, vaid tahavad seda ühiskonnale anda. Head keskkonda ei pea me
püüdma luua mitte ainult ühiskonnas, vaid ka perekonnas.
Peaksime rohkem väärtustama
paarisuhet. Näitama üksteisele, et
ka raskustest saab koos palju kergemini üle. Kui me vaatame kooselu
helgeid pooli, leiab enamik meist,
et neid on palju rohkem kui hetki, mis nii helged ei ole. Me võime
võtta uue töö. Me võime leida uue
elukaaslase. Kuid meie oleme ikka
needsamad. Sageli ei ole probleemid, mis meil on, mitte kaaslase või
keskkonna, vaid meie endi omad.
Lähtuvad meie suutmatusest ja
saamatusest, mida tihti õnnestub

ravida. Pereväärtused algavad mehe
ja naise suhtest. Armastusest, mis ei
lõpe. Mis ei väsi. Mis võibolla ei olegi lihtne tunne, vaid sügavam kiindumus kaaslasesse, millest ei taha
ega suudagi naljalt lahti lasta. Siis ei
kannata ka lapsed, meie armastuse
viljad. Selleks, et armastuseni jõuda, on vaja sellest alustada. Mitte
hetkeemotsioonist, vaid püsivast
kiindumusest oma kaaslasesse. Teda
tuleb püsivalt armastada. Iga päev.
Me ei vaja täna enam ilmtingimata enda kõrvale kedagi ainult
selleks, et meie elulised vajadused
toidu ja pea kohal oleva katuse osas
oleksid kaetud. Armastus, lähedus ja mõistmine on tänasel päeval
koosolemise ülimaks eesmärgiks.
Oleme rohkem kui iialgi varem
teadlikud oma baasilistest vajadustest olla märgatud, väärtustatud
ja tunnustatud. Aga kuidas sellise
suhteni jõuda, kui tunnetekultuu-

ri vallas ei ole ümbruskonnast eriti
palju häid eeskujusid võtta, keda
spontaanselt mudeldada võiksime?
Kui sa väärtustad iseennast ja soovid oma lähisuhte kvaliteeti hoida, siis üheks võimaluseks on seda
hooldada PREP-paarisuhtekoolitustel, mis viiakse läbi valla ja KÜSKi koostöös, mille kohta rohkem
infot leiab aadressilt www.prep.ee.
Projekt: ”Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö
arendamine ning tugevdamine läbi
PREP – paarisuhte koolitusteenuse
kävitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti
toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse
sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust”
„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste
Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”

LISAINFO
Tänu KÜSK Šveitsi VÜF toetatud
projektile, mis viiakse läbi SA
Väärtustades Elu vedamisel koostöös Saue vallaga, on võimalik
huvitatutel osaleda PREP-paarisuhtekoolitustel just selle valla
elanikel.
KOOLITUSED TOIMUVAD
SAUE VALLAS:
06.09 kell 18 - 21.00
07.09 kell 10 -18.00
15.09 kell 10 - 18.00.
Hind paarile 25 EUR.
INFO JA REGISTREERUMINE:
Sirli.Sostar@sauevald.ee;
tel 53462560
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Maikuusse jagus sünnipäevi ja sporti,
teatrit ja tantsu. Tantsu kohe palju
Vanamõisa
Külaselts 10

21. mail tähistas MTÜ
Vanamõisa Küla oma 10.
sünnipäeva. Selleks puhuks
olid seltsimajja kokku kutsutud kõik, kes läbi aegade on
ühingu loomise ja tegutsemisega seotud olnud. Pidu
algas Eero Kaljuste ja Katrin
Krause tervituskõnedega.
Hea sõna ja meenetega
peeti meeles Vanamõisa
küla ärksamaid tegutsejaid
ja toetajaid. Muusikalist
meelelahutust pakkus “Jazz
Tuli Õuele” erikoosseis
Pärnumaalt. Keerutati jalga,
meenutati möödunut ning
söödi sünnipäevatorti.
/Urmas Kohver/

Mänguteater

9. mail esietendus
Saue Valla Mänguteatri
poliitiliselt ebakorrektne
mäng kolmekümnendatest “LEHMAD ja
EESLID ehk LÜPSTAVAD
ja LÜPSJAD”. Etenduse
tegelasteks kehastusid
Mart Soomre, Kristiina Tikkenberg ja Kai
Must (fotol), kaasa lõid
veel Maiu Märdikes,
Hannely Toater, Kersti
Simon, Kadri Pirn, Urmas
Kohver ja Ain Lepasepp.
Etendus tuleb taas
lavalaudadele Jaan Teemanti sünnipäeva paiku,
septembris 2013.
/Ingrid Novikova/

Taluturg ja
perepäev

25. mail toimunud Laagri
Taluturg & Perepäev tõi kokku
ligi 40 müüjat. Pakuti erinevat
meelelahutust - ahviraudtee,
batuudid, klounishow, puutöö
töötuba. Toimus kevadkontsert, kus astusid üles huvitegevusringide lapsed ning
külalistena võimlemisstuudio
Exit Dance tantsijad. Esinesid
Tallinna puhkpilliansambel ja
rahvamuusikute punt “Söepõletajad”.
/Ingrid Novikova/

Seeniortantsupäev

18.mail Laagris
kultuurikeskuse
juures toimunud Harjumaa V
seeniortantsupeole
tuli 11 tantsukollektiivi, kokku ligi
130 tantsuhuvilist
väärikat prouat.
Esitati nii ühis-, kui
ka soolotantse.
Õpiti selgeks uued
sammud. Rahvamuusikaansambli
“Mängulust” eestvedamisel lauldi
ühiselt ja peeti
piknikut.
/Ingrid Novikova/

Saue valla lasteaedade
tantsupäev

28. mail toimunud Saue valla lasteaedade I tantsupäeva eesmärgiks oli, et kõik lapsed ja õpetajad
saaksid tantsida ning sellest rõõmu tunda. Samuti
rahvakultuuri populariseerimine eelkooliealiste laste
seas, seda just pärandkultuuri aastal. Laagri Kooli
staadionile oli tuulisel, kuid õnneks päikesepaistelisel päeval, kogunenud nii palju tantsu- ja lustimeelseid lapsi, kes kõik olid lahkelt nõus oma tantsujalakesi tantsule seadma. Lasteaedade rongkäik ümber
staadioni kulmineerus vallavanema lustliku vemmalvärsiga avakõnes. Regilaul õpetajate eeslaulmisel,
laste tantsud ning õpetajate ühistants olid selle päeva tippsündmus. Täname kõiki tantsulapsi ja nende
juhendajaid, õpetajaid, ja korraldamisele kaasaaitajaid. Tantsupäeva võtab kenasti ühe lausega kokku
Laagri Lasteaia ühe õpetaja ütlus: „Selliste toredate
päevade nimel tasub lasteaiaõpetaja tööd teha!”
/Eli Laaser /

Sulgpall

26. mail võisteldi juba 9. korda
Rahvaspordiklubi KUUSE rändkarikale sulgpalli üksikmängus.
Osavõtjateks sauevallakatest sulgpallurid ja samas hallis mängivad
sulgpalliharrastajad lähivaldadest.
Rändkarika saab kuni detsembrini
enda valdusesse võitjaks tulnud
Markus Veiltkop Mustamäelt,
teiseks jäi Simo Trei Saku vallast
ja kolmandaks Mart Kappet
Tallinnast. Saue valla arvestuses
esimeseks ja üldarvestuses neljandaks tuli Marek Lobjakas, teiseks
jäi meie tulevikulootus 15-aastane
Martin Maipuu (üldarvestuses
viies), järgnesid Tõnis Epro ja Aivar
Hunt. Järgmine, järjekorras kümnes turniir, tuleb detsembris.
/Tõnu Tereping/

Rattaretk

2. juunil toimunud Hageri kihelkonna, Saue, Saku ja Kohila valla
rattaretkel oli sellel aastal üle
ootuste palju osalejaid - 368 inimest. Külastati Lümandu mõisa,
Hageri kirikut, Kurtnat ning palju
teisi huvitavaid kohti. Lõunapaus
peeti Piibelehe talus supi ja jäätise ning muusika saatel. Retk kulges suurepäraselt tänu imelisele
ilmale. Kõik jõudsid õnnelikult
finišisse Üksnurme külla Rehe
Küüni, toimus simman ja loositi
välja palju vahvaid auhindu.
Suured tänud kõigile osalejatele,
toetajatele ning abilistele.
/Mari-Liis Tammsaar,
Eero Kaljuste/
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Spordipäeva rändkarika
viis sel aastal koju
Veskitammi Lasteaed
Nüüd juba 6-aastase traditsiooniga „Saue valla lasteaedade karikas“ ehk 6-7-aastaste laste spordipäev toimus
7. mail Laagri staadionil. Seni oli osalenud neli lasteaeda, siis nüüdseks on kasvanud spordipäevast osavõtvate lasteaedade arv viieni. Parimaid tulemusi tegid
noorsportlased Veskitammi Lasteaiast.

K

Haraka Kodu noored
tähistasid sünnipäeva
Koostöös Venus klubiga korraldas
Haraka Kodu meeskond esimese
sünnipäeva puhul nii oma kodu kui
ka teistele erivajadustega noortele
toreda peo ööklubis Venus.

MARJU NIINEPUU
Veskitammi
Lasteaia
liikumisõpetaja

a ilm soosis meie tegevusi
ning kena päike võttis vastu
staadionile saabuvaid väikeseid rõõmsaid sportlasi. Lapsed
olid kohale tulnud Veskitammi,
Laagri, Veskimöldre, Nõlvaku ja
Ääsmäe lasteaiast. Mõõtu hakati
võtma 60 meetri jooksus, palliviskes ja kaugushüppes. Päeva naelaks
oli pendelteatejooks, mida esindasid
12-liikmelised võistkonnad igast
lasteaiast. See jooks oli eriti põnev
vaadata pealtvaatajatele. Võidu võttis kindlalt Veskitammi Lasteaed,
Laagri ja Veskimöldre ees.
Kõige kiiremaks sprinteriks 60
meetri jooksus poiste seas oli Ralf
Rasmus Pappel ja tüdrukute seas
Kreete Kallaste, mõlemad Veskitammi Lasteaiast. Kaugushüppes
sooritas pikima hüppe poistest Lukas Kristianson Veskimöldre Lasteaiast ja tüdrukutest Karis Alliksaar

SÜNNIPÄEV

KILLE ALTERMAN
SA Haraka Kodu
tegevjuht

Võidukas meeskond Veskitammi Lasteaiast

Veskitammi Lasteaiast. Kõige tugevam palliviskaja poistest oli Holger
Marten Raig Nõlvaku Lasteaiast
ning tüdrukutest Laura Lindsalu
Veskitammi Lasteaiast.
Rändkarikas läks aga sel aastal
Veskitammi Lasteaiale. Lapsed oli
kõik väga tublid ja andsid endast
maksimumi. Auhindadeks said iga
ala kolm paremat last medali, diplomi ja üllatuskingituse, teised aga
šokolaadimedali ja diplomi. Lisaks
said kõik lasteaiad kaasa suure ja
maitsva kringli. Oli tore ja tegus

hommikupoolik.
Suured tänud kõikidele õpetajatele, õpetaja abidele ja lastevanematele, kes toimetasid spordipäeval erinevates ametites ning andsid suure
panuse, et üritus korda läheks.
Eriline tänu sponsoritele - AS
EMT, XS mänguasjad, Toolstar
OÜ, Northland Eesti OÜ, R&P
Grupp OÜ, tänu kellele said lapsed toredaid auhindu. Kohtumiseni
aasta pärast, seniks kõikidele tulevastele võistlejatele tugevat spordiindu.

S

ünnipäevalast olid tervitama
tulnud noored Juksist, Merimetsa tugikeskusest, Astangu
Kutserehabilitatsioonikeskusest,
Keila Sotsiaalkeskusest ning Salu
koolist. Juba esimestest muusikataktidest alates täitus tantsupõrand naerul nägudega noortega,
kes ennast muusikataktis sujuvalt
liigutasid ning üksteise seltskonda
nautisid. Samuti oli avatud baar,
kust kõik said endale mõnusaid ja
turgutavaid jooke tellida (noored
piirdusid siiski alkoholivabade jookidega). Nii nagu igale sünnipäevapeole kohane, ei puudunud ka

meie ürituselt suur ja maitsev tort,
mis oli Pihlaka kondiitriäri kingitus
Sihtasutusele Haraka Kodu. Magus
üllatus oli väga maitsev ning osad
noormehed sõid ära koguni kuus
tükki torti. Peale väikeset pausi
läks pidu täies hoos edasi ning kõik
said oma võimeid ja oskusi tantsupõrandal näidata. Kes esines meile
breiktantsuga, kes läks baariletile
tantsima ja kes nautis niisama vanu
häid hitte. Nii noorte endi, kui ka
Venus klubi meeskonna ning tegevusjuhendajate tagasiside diskole
oli ääretult positiivne.
SA Harka Kodu loodab, et sellest kujuneb üks tore traditsioon,
kus igal aastal maikuus kogunevad
inimesed jälle Venus klubisse, et
üheskoos üks elamusterohke õhtu
veeta.

HARIDUS

Kes paneb kooli arengukava elama?
Tagasi vaadates äsja lõppenud kooliaastale, on hea tõdeda, et paljud aasta alguses ühiselt
kavandatud plaaid on edukalt ellu viidud.
ANU JOON
Ääsmäe Põhikooli
õppealajuhataja

O

leme oma kooli visiooniks
valinud mõtte, et igaüks
on oluline. Ennekõike
võib seda mõista nii õpetaja kui õpilaste ning lastevanemate tasandil.
Lõppenud õppeaastal keskendusime tegevustele, mis tagaksid individuaalse lähenenemise õpilastele.
Pidasime oluliseks, et märgatakse
iga õpilase eripära ja annet. Koolis
rakendatavad HEV (hariduslike erivajadustega, sealhulgas ka andekas
õpilane) õpilase arengu toetamise
tugiteenused on pikapäevarühm,
logopeediline abi, vajadusel individuaalse õppekava koostamine,
koduõppele suunamine, koolipsühholoogi teenuse kasutamine ja
õpetaja abi rakendamine. Seda pole
just vähe.

Erivajadustega õpilaste areng on
toetatud
Konkreetsemalt hõlmab see valdkond muuhulgas näiteks järgmisi
tegevusi: kooli HEV koordinaatori Helje Kala juhtimisel käib koos
tugispetsialistide ümarlaud, kushu
vajadusel kaasatakse spetsialistid
väljapoolt kooli. Lisaks igapäevasele
logopeedilisele tööle viib logopeed
Siiri Kliss läbi vestlusi kõneravi
rühmades õppivate laste peredega,
alates eelmisest õppeaastast vormistavad õpetajad õpilaste individuaalseid vaatluskaarte, arenguvestlused
õpilaste ja lastevanematega, mis aitavad välja selgitada õpilase tugevad
küljed. Kindlasti võib seda nimekirja veel pikalt jätkata. Esimesel poolaastal läbiviidud temaatilise riikliku
järelevalve jtulemused olid väga positiivsed, võisime rõõmuga tõdeda,
et oleme õigel teel.
Kui kooli visiooni edasi arendada, siis võiks järgnevatel aastatel
kindlasti tegeleda õpilaste omava-

heliste suhetega. Silmas pidades
ikka juhtmõtet, et igaüks on oluline
ja väärib lugupidamist ja mõistmist.
Eks mängi ju sotsiaalsed oskused
meie laste tulevikus väga olulist rolli.
Uus õppekava viib suhtedki
uuele tasemele
Teiseks soovin peatuda tagasivaatavalt meie kooli motol – kasvame
üheskoos. Uue õppekava rakendamise valguses on see oluline ja
kõiki osapooli kaasav mõte. Kuigi
uus õppekava on toonud kaasa rohkesti lahtisi küsimusi ja ka segadusi
õppetöö planeerimisel, on kindlasti
iga õpetaja meie koolis tundnud ka
seda tõuget, mis sunnib uuega kaasa minema, õppeprotsessi ümber
mõtestama ja jagama oma teadmisi kolleegidega. Õpetaja - õpetaja
ning õpetaja - õpilase omavahelisi
suhteid on uuele tasandile viinud
õppekavaga kaasaskäivad tegevused
nagu loovtööd, kujundav hindami-

ne, põnevad arvutitunnid, inspireerivad õppekäigud ja külalisesinejad.
Tulemuseks saab pidada Ääsmäe
Põhikooli eelmiste aastatega võrreldes julgemat esinemist olümpiaadidel, mis motiveerib mitte ainult
õpilast, vaid kindlasti ka õpetajat-juhendajat. Mainiksin siinkohal vaid
mõnda tublidest- tugev esinemine
pranglimise finaalvõistlustel (juhendajad Mariina Kirspuu ja Helene Arula), maakondlikul 4. klasside
kirjanduspäeval (juhendaja Helje
Kala) ning Harjumaa 8.-9. klasside
vene keele olümpiaadil (juhendaja
Jelena Suhhanova). Õpimotivatsiooni tõstab samuti õpilasesinduse töö, mida meie koolis on väga
edukalt juhendanud õpetaja Anu
Ariste. Kinnituse suurepärase töö
eest andis Saue valla Noorsootöö
kvaliteedi välishindamise positiivne
tagasiside.
Kiiduväärt tulemused ka huvitegevuses

Üheskoos kasvamine laieneb õppetegevuselt ka huvitegevusele. Keraamikaringi juhendaja Anne Eriksoni
käe alt on koos õpilastega ja lastevanematega valminud uhked kooli logoga meened, tantsulapsed võitsid
õpetaja Piret Kuntsi tantsuga Uute
Tantsude Konkursil Mudilas- ja lastetantsude kategoorias I koha ning
tants „Mängulust“ valiti 2014. aasta tantsupeo repertuaari. 5. klassi
õpilane Margo Maltis laulis soolot
C.Francki „Panis Angelicus“ koos
TLÜ Naiskooriga nende ilmuvale
plaadile, juhendajaks Linda Kardna. Üllatavalt hästi on tööle hakanud omaalgatuslik näitering 6.klassi
õpilaste Egne Koroli, Liisa Silma ja
Agneta Jolleri eestvedamisel.
Nii et kes siis ikkagi paneb kooli
arengukava elama? Need on õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja kooli
toetajad-sõbrad. Ja neile kõigile tahangi avaldada südamest tänu suure
töö eest ja soovida jõudu-jaksu hea
kooli loomisel!

12

NR 6
JUUNI 2013

SAUE VALLALEHT

Koduvald

SÜNDMUS

Maakaitsepäev ootab kõiki
23. juunil Laagri alevikku
Harju maakaitsepäeva traditsiooniga, millega tähistatakse võidupüha ja Vabadussõjas võidu saavutamist, saab
alguse juba, 22. juunil kell 17.00 Lool, Jõelähtme vallas
asuvas Vabaduse hiies, kuhu igal aastal istutab tammepuu see omavalitsus, kus maakaitsepäev toimub. Sel
aastal siis Saue vald.

23.

juunil algab maakaitsepäev kell 10.00 piduliku pärgade asetamise tseremooniaga Eesti vabaduse
eest langenutele Saue linnas Kristliku Vabakoguduse kiriku juures
oleva Vabadussõja mälestuskivi juures. Tseremoonia lõpus saadetakse
Vabadussõja mälestuskivi juurest
teele Kaitseliidu Harju malevlased,
kes viivad pärjad kõikide maakonna
vabadusvõitlusega seotud mälestus-

märkide juurde, austamaks Eestile
vabaduse välja võidelnud mehi ning
naisi.
Seejärel toimub Harjumaa operatiiv- ja kaitsejõudude pidulik rivistus ja jalutuskäik Laagri alevikus
Laagri Kooli staadionil. Koolihoovis saab kogu päeva jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse
näitusi. Toimub eriteenistuste moedemonstratsioon, kus kaasa löövad

ka politseikoerad. Sõdurisuppi pakub Harju Maleva naiskodukaitse,
avatud on erinevad müügipunktid.
Toimub ka maakaitsepäeva traditsiooniline aastajooks. Päevale lisavad põnevust demolahingud.
Päeva lõpetab Eesti Vabariigi
Presidendi Toomas Hendrik Ilvese
poolt Haapsalus süüdatud võidutule pidulik vastuvõtmine ja maavanema poolt üleandmine kõikidele
Harjumaa omavalitsusjuhtidele.
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10.00 – 10.45

11.

Pärgade asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest langenutele Saue linnas Kristliku
Vabakoguduse Kiriku juures oleva Vabadussõja mälestusmärgi juures. Kõne ja palvus
EELK Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu.
Mängib Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester,
dirigent Aigar Kostabi.

– 11.5

12.00

Harju XVIII Maakaitsepäeva avamine Laagri kooli juures. Päevajuht on Madis Milling.
Kogu päeva jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja
relvastuse väljapanekuid. Eriteenistuste demonstratsioonesinemised, politseikoerad.
Sõdurisuppi pakub Harju Maleva naiskodukaitse, avatud on erinevad müügipunktid.

12.30
13.20 – 15.00

ÜRI
15.30

Vabariigi Presidendi poolt süüdatud õidutule vastuvõtmine
ja pidulik üleandmine Harju maakonna omavalitsusjuhtidele.
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Pürotehnika baseerub ilutulestikel kasutatavatel komponentidel ning on pealtvaatajatele ohutu.

VAATEMÄNGULINE LAHINGUMÄRUL PÕLLU PEAL
Maakaitsepäeva ilmselt efektseim osa saab olema ajalooklubi Front Line etendatud demolahing „Viimane sõjasuvi“ 1944. aasta keerulistest sündmustest.
21. septembril 1944 toimus Porkuni lahing, kus taanduvad Eesti
Diviisi iseseisvuslased sattusid vastamisi ülekaaluka Punaarmee Eesti Laskurkorpusega. Eesti Diviisi
jõud, peamiselt 20. Üksik SS-Jalaväepataljon tungisid peale, et murda
välja läände, kuid löödi peale mitmetunnist võitlust tagasi. Langenuid oli Eesti Diviisis 350 meest,
punaarmee poolel 1000 meest. Eesti Diviisi mehed vajusid laiali metsadesse ning alistusid üksikute gruppidena. Rinne Eestis oli lagunenud,
kuid enamusel sõduritel õnnestus
siiski Punaarmee käest vabaneda.
Esitatavas lahingulavastuses kogunevadki ellujäänud eestlastest 20.

diviisi mehed talu varemete juurde.
Algab arutelu mida teha edasi. Samal ajal piiratakse nad Punaarmee
luurerühma poolt ümber. Mehed
üritavad välja murda….
Lisaks saab näha Politsei- ja Piirivalveameti lahingutegevust, relvastatud ja ohtlike kurjategijate kinni-

pidamist, leekides maja kustutamist
koostöös Harju Maleva, päästeameti ja vabatahtlike pritsumeestega.
Kõik kokku poolteist tundi tõsist
märulit - vihisevad kuulid, toimuvad plahvatused, süttivad hooned ja
ohtlikud kurjategijad on kiirreageerijate poolt ohutuks tehtud mõne
minutiga. Kaasatud on ka lennusalk, helikopter AW139 koos kiirreageerijatega ja politseikoertega.
Peale demoesinemist jääb helikopter laagriplatsile, et huvitatud
saaksid oma silmaga vaadata ja kui
soovi on, siis ka sisse istuda.
13.20-15.00 kestev lahingutegevus on vägagi tõene, kuid siiski
pealtvaatajatele ohutu.

MILITAARSÜMBOOLIKA MOEDEMONSTRATSIOON –
MUNDRITEST GAASIMASKINI
Maailma ajalugu tunneb sadu sõdasid, nõnda nagu relvad kuulusid
sõjameeste juurde ka univormid.
Ühtne munder oli vajalik nii vastastest eraldumiseks, kui ühtsustunde
tekitamiseks, nii distsipliini hoidmiseks kui tegutsemisvalmiduse tõstmiseks. Maakaitsepäeval toimuval
moedemonstratsioonil saab näha
nii teise maailmasõja mundreid, kui
ka kaasaegseid univorme.
Maailmas alati leidunud võimsaid jõude, kelle arvates väikesed
rahvad pole muud, kui vaid segavad
asjaolud poliitilisel kaardil. Täpselt
nõnda arvasid ka need kurjategijad,
kes päästsid valla teise maailmasõja.
Eesti lipp rebiti meie käest, meie
riik ja sõjavägi purustati, ilma et
me selle vastu midagi teha oleksime
saanud. Ent kurjale hakati vastu sellegipoolest, ehkki mitte enam oma

mundris. Mundreid oli mitu ja sageli sattusid eesti sõdurid lahingutandril ka üksteise vastu. Ja olgugi,
et sõda viis meilt pooleks sajandiks

vabaduse, oli lüüasaamises kübeke
uhkustki, sest nii Soome, Saksa, kui
Vene mundris, oli eesti sõdur oma
relvadele au teinud.
Need
erinevad
kehakatted
tuuakse maakaitsepäeval vaatajate
ette – Punaarmee mundri kirsasaabastest ja peapilotkast, soomepoiste
„lippalakki ja mundrikuue vasaku
käise sini-must-valge vapini. Loomulikult ei puudu ka militaarsed
aksessuaarid - gaasimaskid, padrunitaskud,
püstolkuulipildujad,
katelokid… Ka kaasaegseid vorme
ja atribuutikat saab moedemonstratsioonil näha - oma erivarustust
näitavad kiirreageerijad, politsei,
abipolitseinik, päästeteenistus.
See moedemonstratsioon peaks
huvi pakkuma eriti just mehepoegadele, aga ka naised ilmselt ei pea paljuks mundris „sõjardeid“ vaadata.

MAAKAITSEPÄEVA JOOKS

Traditsiooniliselt toimub maakaitsepäeva raames ka jooksuvõistlus. Distantsi pikkuseks on aastaarv meetrites, ehk
seekord 2013 meetrit.
Arvestus käib nii individuaalsete tulemuste järgi (mehed/
naised/poisid/tüdrukud) kui ka võistkondlikult
(4 tiimiliikme summeeritud jooksuaegade alusel).
Parimatele auhinnad.
Registreerimine kohapeal.

Seoses maakaitsepäevaga on ka
mitmeid muudatusi liikluses
Seoses
maakaitsepäeva
toimumisega 23.06 Laagri alevikus
on ka mitmeid muudatusi liikluses.
22.06 alates 16st kuni 23.06
13ni on parkimine keelatud Redise
ja Avamaa tänavatel ning Kuuse
tänaval Veskitammi tänavast kuni
Avamaa tänavani. 23.06 kell 9-13
on liiklemiseks suletud Redise tänav, kell 10.30-13 on suletud Kuuse
põik ja Avamaa tänavad ning Kuuse
tänav Veskitammi tänavast kuni
Avamaa tänavani. 22.06 alates
16st kuni 23.06 17ni on parkimine
keelatud Veskitammi tänava ääres
raudtee ülesõidust kuni Vae tänavani. Elanike autode parkimine
on planeeritud Redise tänav 12
maja taga olevas parklas ja Urva
tänava parklas. Alates 20.06 on
osaliselt suletud Veskitammi Lasteaeda Laagri Kooli kõrvalt minev
tee, liiklus toimub läbi Laagri Kooli
parkla. 22.06 alates 19 on Laagri
Kooli parklas parkimine keelatud ja
parkla suletud. Palume varuda kannatust ja aega. Samuti on oodata
palju külalisi, kelle sõidukid võivad
põhjustada lühiajalisi ummikuid
Veskitammi, Vae, Hoiu ja Kuuse
põik tänavatel. Kaugemad külalised saavad vajadusel kasutada ka
Rimi ja Maksimarketi parklaid Pärnu
maantee ääres.
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER JUUNI - AUGUST
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT

KORRALDAB

KONTAKTID

10.-14.06

Tänavakultuuri
linnalaager

Kell 10-17 Saue valla Kultuurikeskus

MTÜ Pere Heaks,
Saue valla
Kultuurikeskus

Lilian Kold 56606229,
lilian@pereweb.ee
6796785 veskitammi@sauevald.ee

15.06

Laagri Taluturg

Kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuse õu

Saue valla
Kultuurikeskus

6796785 veskitammi@sauevald.ee

21.06

Tagametsa küla
pööripäevatuli

Kell 21 Männismäe lõkkeplats

Ääsmäe Külakogu

aasmae.kylakogu@gmail.com

22.06

Ääsmäe küla jaanituli

Kell 20 Ääsmäe külaplats

Ääsmäe Külakogu

aasmae.kylakogu@gmail.com

22.06

Jaanipäev Vanamõisa
Vabaõhukeskuses

Kell 19 Vanamõisa Vabaõhukeskus,
esineb Justament

MTÜ Vanamõisa Küla

Mari-Liis Nõlvak 58 543 361
mariliis@kodukyla.ee

22.06

Maidla jaanituli

Kell 19 Maidla seltsimaja õu

MTÜ Maidla Külaselts

Ene Mitt 53427155 ene@sillaotsa.ee

23.06

Harjumaa maakaitsepäev,
Vabadussõjas hukkunute
mälestamine

Kell 10 Saue linna Vabadussõja monumendi
juures

Harju Maavalitsus ja
Saue Vallavalitsus

Kaija Velmet 5563 4407

23.06

Harjumaa maakaitsepäev

Kell 11 operatiiv- ja kaitsejõudude pidulik
rivistus Laagri kooli staadionil ja jalutuskäik

Harju Maavalitsus ja
Saue Vallavalitsus

Kaija Velmet 5563 4407

23.06

Harjumaa maakaitsepäev

Kell 12-15.30 kultuuriprogramm,
operatiiv- ja kaitsejõudude
demolahingud Laagri staadionil

Harju Maavalitsus ja
Saue Vallavalitsus

Kaija Velmet 5563 4407

23.06

Kiia küla jaanituli

Algus kell 19 Kiia küla mänguväljakul,
esineb ühemeheansambel Sailor

MTÜ Kiia Küla
Noortekeskus

Jaan Metsamaa 5023434

23.06

Tuula jaanituli

Kell 19 Tuula küla jaanitule plats

MTÜ Tuula Tutulus

Eve Riga 56677791

30.06

„Lauluga maale“
Vanamõisa Suvelaadal

Kell 16 Gerli Padar ja Jüri Aarma „Lauluga
maale” salvestus Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Suvine hea eesti toidu laat

MTÜ Vanamõisa Küla

Mari-Liis Nõlvak 58 543 361
mariliis@kodukyla.ee

13.07

Mati kalapidu ehk Eesti
meistrivõistlused
kalagrillimises 2013

Kell 10-16 Mati Kalapoe esine väljak
(Hüüru küla, Saue vald)

Eesti Grilliliit, Saue
Vallavalitsus ja AS
M.V.Wool

Kaija Velmet 5563 4407
kaija.velmet@sauevald.ee

20.07

Harku kantri

Vanamõisa Vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

Mari-Liis Nõlvak 58 543 361
mariliis@kodukyla.ee

10.08

Harjumaa eakate päev

Kell 12 Ääsmäe Põhikooli hoovis

MTÜ Ääsmäe
Pensionäride Ühendus
Sügis

14.-17.08

Pärimuslaager

Endla talu, Koppelmaa

MTÜ Loovus ja
Pärimus, Saue valla
Kultuurikeskus

Mari Tomp 55578788
mari@solemio.ee
6796785, veskitammi@sauevald.ee

28.-30.08

Lastelaager „Kõnelevad
Käed“

Saue valla Kultuurikeskus

Laagri Kristlik Kogudus

Laagri Kristlik Kogudus,
Tõnis Roosimaa 57813756

ETTEVÕTE OTSIB
ÖÖVAHTI
HARKUSSE
TÖÖ VAHETUSTEGA, SOBIB KA
PENSIONÄRILE
INFO 504 7618

VAHETADA

2-toaline
renoveeritud
korter Tallinnas
Tedre tänaval
maja vastu.
Kontakt:
Linnar Puusepp
56 21 9762

HÜÜRU KÜLA JAANITULI MÕISAPARGIS
22. JUUNIL KELL 19.00

• MÕNUS MAKIMUUSIKA
• MÄNGUD LASTELE
• JAANITULI
GRILLIVAHENDID KAASA

JAANITULI
„MAIT MALTIS“
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17. AUGUST 2013

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS

TANEL PADAR & THE SUN
ANNE VESKI, ZETOD
LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ
Terve päeva vältel
mitmekesine
meelelahutusprogramm

1200 m2 suurune
Eesti Toidu Telk

Põnevad tegevused ja
atraktsioonid kogu perele:
Benji-hüpe, Skyjump, kiiking,
batuudid, sepikoda, loomaaed jpm
Ohutus- ja päästeala
Piirivalve lennusalk ja päästekopter
Militaaralal Eesti Kaitseliit ja Eesti kaitsevägi
Päevapilet 4 EUR, alates 18.00 8 EUR
Alla 140 cm pikkustele lastele TASUTA

30. juunil Saue vallas
Vanamõisa Vabaõhukeskuses

16–21

18–20

ine
rim
ree 8450
t
s
i
g
5
s re
534
ejak at.ee,
l
p
kau ööla
fo ja .käsit
n
i
a
w
Lis
ww

Vanamõisa suvise
ja värske toidu laat
„Lauluga maale”
salvestus

koos Gerli Padari ja Jüri Aarmaga.
Külalisesineja Anne Veski.
Kulinaarset Tsirkust etendab
Joonas Koppel restoranist OKO.

Ootame kauplema suviselt värske
talu- ja mahekaubaga!
Kauplejate registreerimine TASUTA müügipindadele kuni 21.06 e-postil info@kodukyla.ee
ja telefonil 5304 0791.

www.vabaõhukeskus.ee

TASUTA!

Kulinaarne Tsirkus
koostöös Eesti
Kulinaaria Instituudiga:
vaatemängulist etendust
pakuvad Angelica Udeküll,
Peeter Pihel, Joonas Koppel,
Ants Uustalu, Rene Uusmees jpt

TANEL PADAR COUNTRY BAND
DAVID O`BROCK & KUKERPILLID

BIRGIT ÕIGEMEEL, MIKK SAAR & SWINGERS
APELSIN / LIISI KOIKSON
JUSTAMENT / FOLKMILL / GETTER JAANI /
MUSAMARI LAULULAPSED
CURLY STRINGS / LEGSHAKER / TRIIN NIITOJA & JOHN 4
TIMUR & PARTISANID
MARY ANN & THE TRI-TONES / LEEMET ONNO
KAIE SEGER & Linedance

Koduvald

SAUE VALLALEHT

Väikeveokite ümberehitusega tegelev
ettevõte pakub tööd

VÕTAME TÖÖLE
KEEVITAJAID-LUKSEPPUKOOSTAJAID.
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TALLinnA VAngLA ooTAb oMA MeeskonnAgA LiiTUMA

SÕIDUKITE EHITAJA/
KOOSTELUKKSEPALE

Töö ülesanneteks on kaubikutele ja
väikebussidele sisustuselementide ja
lisaseadmete paigaldus. Töötajalt ei eeldata
valdkonna tundmist. Kogu vajalik koolitus
tehakse kohapeal. Töökoht asub Keilas.
CV saata: tiina@bennett.ee

NR 6
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VALVURIT

Toimiv taarajaam
Mis:
Kus:
Asukoht:
Millal:

Teie taara - meie korraldus
Saue mini-Rimi küljel
Pärnasalu 31, Saue
08.00 – 22.00

Ametikoha põhieesmärgiks on tagada kinni peetavate isikute järelevalve ja
õiguskuulekale teele suunamine. Töö toimub graafiku alusel.

Pakume Sulle:

SAKU TEHNO METALL OÜ,
ÜKSNURME TEE 8, SAKU 75501.
TEL: 52 27 485, 555 15 368
Baltic Operation Services OÜ | Telefon +372 6836 440 | www.moya.ee

NOOR PERE SOOVIB OSTA
SAUE VALLAS 3-4 TOALIST
KORTERIT, MAJA VÕI KRUNTI.
PAKKUMISI OOTAME
AADRESSIL:
AYYRYY@HOT.EE,
TEL: 56642718
RAJA TALU KÜTTEKODA MÜÜB:
• Kuiv küttepuu hind al 39eur/ruum.
• Toores küttepuu lepp, segapuu,
okaspuu hind al 32eur/ruum.
• Kütteklotsid 40/ l võrgus 1,90kott.
• Küttepuud konteineris
2ruumi 98eur.
Puud koormasse laotud, transport
hinna sees. Info tel 58078790

OOtame Sind kandideerima, kui

oled täisealine keskharidusega eesti Vabariigi
kodanik
oled aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega
oled hea suhtlemis- ja arvutikasutamisoskusega
oled laitmatu taustaga
oled heas füüsilises vormis
oskad eesti keelt emakeelena või C1 tasemel
kaSukS tuleb:

eriala), mis tagab tööle asudes kõrgema töötasu

CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 30.06.2013. a Tallinna Vangla
aadressil Magasini 35, Tallinn 10138, märksõnaga “VALVUR” või üldosakonna spetsialisti
e-posti aadressile kaisa.valentin@just.ee.
www.vabadusevalvur.ee ja www.vangla.ee.

Selver on eestlaste lemmikpood! Oleme tegutsenud
17 aastat ja praegu on meil 41 kauplust üle Eesti. Meil
töötab täna ligi 2100 erilist inimest. Tänu neile saame
olla parim kaupluste kett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ning sujuv.

Selver on eestlaste lemmikpood! Oleme tegutsenud
17 aastat ja praegu on meil 41 kauplust üle Eesti. Meil
töötab täna ligi 2100 erilist inimest. Tänu neile saame
olla parim kaupluste kett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ning sujuv.

Ootame oma Pääsküla Koduselveri
peresse särasilmseid

Ootame oma Pääsküla Koduselveri
peresse

TEENINDAJAID
See on 100% hea karmaga töökoht, sest saad muuta
inimeste päeva ilusamaks ja paremaks.
Tänu Sinu tööle on
meie kaupluste riiulitel külluslik kaubavalik, klient rahulolev ja rõõmus ning meeskond
tubli. Saad end proovile panna nii letis, saalis kui ka kassas ning lisaks suurepärase
teeninduskogemuse.
Ootame Sind
kui oled vähemalt 18-aastane ja kui klientide teenindamine pakub Sulle rõõmu. Kui
oled oma loomult kiire ja täpne ning oma tööd hästi teha on Sinu jaoks auasi. Suudad
vaimustuda erinevatest inimestest ja Sulle meeldib naeratada 500 korda päevas.
Oskad eesti keelt vähemalt B1 tasemel ning tore kui räägid ka vene keelt.
Sulle pakume
suure ettevõtte hüvesid ja kodupoe õhkkonda. Meie juurest leiad sõbralikud, hoolivad
ja toetavad töökaaslased, kes aitavad Sul uude töösse sisse elada. Anname Sulle
võimaluse ennast arendada läbi erinevate koolituste. Tööd toetavad kaasaegsed
töövahendid. Sulle hakkab kehtima Selveri töötaja Partnerkaardi lisasoodustus
ehk teenid ühe punkti asemel viis. Lisaks saad liituda tegusa Spordiseltsiga, mis
võimaldab nii tasuta kui ka soodustingimustel oma keha ja vaimu eest hoolt kanda.
Tublile töötajale maksame lisaks palgale ka lisatasu.

Ootame töötajaid nii tähtajatu töölepinguga kui ka
suvehooajaks!
Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast meile märku ning saada
oma CV märgusõnaga „Pääsküla teenindaja“ e-mailile personal@selver.eu või
täida kohataotlusankeet kodulehel www.selver.eu
Lisainfo saamiseks palun helista julgelt 6673785 või 53 435 337, Kristi Aasa.

PUHASTUSTEENINDAJAID
Tänu Sinu tööle on
kaupluses hoitud puhtus ja kord sh letid on puhtad, tolm on pühitud ja
müügisaali põrand niiskelt puhastatud, kontori- , lao- ja olmeruumid on korras
jms.
Ootame Sind kui oled
keskharidusega, vähemalt 18 aastane, aus, täpne ja kohusetundlik ning Sul
on võime taluda pingelist tööd. Sulle meeldib puhtus ja kord ning oled hea
füüsilise vastupidavusega. Oskad eesti keelt B1 tasemel ning on tore kui
oskad ka vene keelt.
Igati kasuks tuleb eelnev puhastusteenindajana töötamise kogemus.
Sulle pakume
suure ettevõtte hüvesid ja kodupoe õhkkonda. Meie juurest leiad sõbralikud,
hoolivad ja toetavad töökaaslased, kes aitavad Sul uude töösse sisse
elada. Tööd toetavad kaasaegsed töövahendid. Sulle hakkab kehtima
Selveri töötaja Partnerkaardi lisasoodustus ehk teenid ühe punkti asemel
viis. Lisaks saad liituda tegusa Spordiseltsiga, mis võimaldab nii tasuta kui
ka soodustingimustel oma keha ja vaimu eest hoolt kanda. Tublile töötajale
maksame lisaks palgale ka lisatasu.
Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast meile märku ning saada
oma CV märgusõnaga „Pääsküla puhastusteenindaja“ e-mailile personal@
selver.eu või täida kohataotlusankeet kodulehel www.selver.eu
Lisainfo saamiseks palun helista julgelt 6673785 või 53 435 337, Kristi Aasa.
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

www.ennustus.ee
TEIE :

Küsite pakkumise

www.hiromantia.eu

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

MEIE :

Tuleme järgi
Kustutame registrist
Tasume koheselt

Koduvald
*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Tel:

5055368/6049844
E-mail: info@vpautolammutus.ee
www.vpautolammutus.ee

ÕHKBATUUDI
PIRAADILAEV
RENT KODUAIA
PIDUDEKS!

MÄNGUVÄLJAK

HUGO3

Hind koos liumäega 390 €

E-N 90 € ja R-P 180 €
Broneerimine 56 46 11 00
www.hyppa.ee

IMMUTATUD TERRASSILAUAD 28x95 pruun 1.25 €/jm
Eesti Post otsib Sauele
ASENDUSKIRJAKANDJAT JA
VASTUTAVAT POSTITÖÖTLEJAT
(lapsehoolduspuhkuse
asendamise ajaks).
Kandideerimiseks saada oma CV
aadressile ankeet@post.ee.
Lisainfo: Angelina Oblikas
(tel 678 0709).

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“
HINGAVA TERMOVAHUGA.
Omame pikaajalist kogemust
hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt:
www.therm.ee, info@therm.ee,
Tel. 5660 6010.

28x120 pruun 1.44 €/jm
28x95 roheline 1.18 €/jm
28x120 roheline 1.38 €/jm
KONTAKT JA TELLIMINE:
liivalossid@gmail.com
gsm. 5557 7462
Liivalosside Meistrid OÜ

