Topi
liiklussõlme
ehitustööd
lõppevad juba
septembris

Ääsmäe
Noortekeskus
tähistab 15.
sünnipäeva
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93-aastaselt:
Räägi parem
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aga ära
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PLANEERIMINE

Investeeringusüst sporti –
Laagri saab spordikeskuse,
kus põhirõhk on tennisel

Läbirääkimised
ei peaks jääma
lõputult venima

Suve alul kuulutus vallavalitsus välja avaliku konkursi, et leida ettevõtja, kes
Laagrisse, koolimaja kõrvale, spordi- ja vabaajakeskuse rajaks. Tähtajaks seati
1. august ning selleks ajaks ilmutas huvi üks ettevõte – OÜ Laagri Tennisekeskus
soovib rajada spordihalli, kus põhirõhk oleks tennisel, kuid harrastada saaks
veel sulgpalli, lauatennist ning käia rühmatreeningus.
KADRI
TILLEMANN
arendusnõunk

KOOL

VES

KIT
AM

MI
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aagri kooli kõrval asuva
lagendiku tuleviku kavandamine on tänavu jõudnud detailplaneeringu koostamise
etappi. Sihtide seadmise käigus
küpses plaan, et sinna võiks muu
hulgas tekkida võimalus sportimiseks või ajaveetmiseks. Volikogu otsustas, et kõige ilmekamate
ideede ja paslikumate partnerite
leidmiseks tuleb korraldada avalik
konkurss. Konkursi idee seisnes
selles, et vald annab maatüki ettevõtjale vähemalt 25 aastaks tasuta
kasutada ning too rajab sinna spordi- ja vabaajakeskuse. Milliseid tegevusi peaks keskuses saama teha,
konkursi käigus ette ei kirjutatud.
Küll aga nähti ette, et edu tagab
see, kui tehtava investeeringu suurus on muljetavaldav, keskusest kasusaajaid on palju ning kava sobib
ka valla ülejäänud plaanidega koolikõrvase ala hoonestamiseks. Lisaks soosisid konkursitingimused
multifunktsionaalsust, töökohtade
loomist ning koostöövõimalusi
naabruses olevate haridusasutustega. Moodustati volikogu liikmetest, vallavalitsuse ametnikest ja
asjatundjatest koosnev konkursikomisjon ja levitati konkursiinfot.
Tähtajaks esitas vallale nõuetekohase nägemuse üks huviline
– OÜ Laagri Tennisekeskus. Selle
nime taga seisavad tennisega tihedasti seotud Rain Rõigas, Jürgen
Zopp ning Oskar Saarne, spetsiaalselt selle kava elluviimiseks
asutatud ettevõtte omanikeringi
kuulub ka AS Infortar – viimase
üks omanikest on Enn Pant, kes

TÄN

Saue vald viskas kevadel õhku mõtte suurest
Lääne-Harju ühisvallast,
kutsudes endale liitumispartneriteks Nissi, Kernu
ja Keila vallad ning Saue ja
Keila linna. Viimane keeldus, aga ülejäänud kogunesid augustis esimest
korda ühise laua taha eeldusega, et 2015. aasta lõpuks võiks olla selge, kes
ja missugustel tingimustel
on nõus ühinema.

LK 2
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SPORDIKESKUS

61 euro eest
empaatiat
on Eesti Tennise Liidu president.
Vallavanem Andres Laisk kinnitas,
et lootis küll suuremat huvi ning
võrdlusmomendi tekkimist, kuid
hindas esitatud konkursitööd igati
asjalikuks ja läbimõeldud plaaniks.

Oma pakkumises
kinnitavad ettevõtjad
valmidust investeerida
ligi 2,5 miljonit eurot, et
umbes 6000 ruutmeetri
suurune spordikeskus
lähiaastatel valmis
ehitada.

Oma pakkumises kinnitavad
ettevõtjad valmidust investeerida
ligi 2,5 miljonit eurot, et umbes
6000 ruutmeetri suurune spordikeskus lähiaastatel valmis ehitada
ja tööle panna. Keskusesse kavandatakse 6 siseväljakut tennisemängijate tarbeks ning 4 sulgpalliväljakut. Plaanitakse treeningsaali, kus

saab läbi viia fitness rühmatreenin- gas ja Oskar Saarne kinnitasid, et
guid, üldkehalist ettevalmistust tennis on kasvava populaarsusega
ning huvikoolide füüsilise etteval- spordiala ning praegu on olemasmistuse harjutuskordasid. Kesku- olevad
LAAGRIkeskused
SPORDI- JAjuba
VABA nii
AJA ülerahvasKESKUS
Arhitekt:
Lauri Laisaar
tatud,
et
ei
suuda
kvaliteetset
teesesse peaks mahtuma ka kohvik,3D
VAATED
ESKIIS
30.07.2014
pakkuda
ning paljud noored
lastehoid, sporditarvete pood ning1167 nust
ruumid massöörile ja spordipsüh- tennisesõbrad jäävad tennisekooliholoogile. Tenniseväljakute katmi- de ukse taha.
Ettevõtjad kinnitasid, et nende
sel sobiva ajutise põrandakattega
saab keskust kasutada ka avalikeks poolest võiks kohe keskuse projeküritusteks, näiteks kontsertideks teerimise ja ehitusega pihta hakata
või laatadeks. Tähtsaks peetakse ning keskus tuleval sügisel uksed
ka koostööd valla haridusasutuste- avada. Vallavanem tunnustas tenga, selle ühe võimalusena nähakse niseentusiastide ja ettevõtjate põhtennise ettevalmistusprogrammi jalikku eeltööd ja pealehakkamist,
valla vanemate rühmade lasteaia- kuid tuletas meelde, et nii-öelda
Valuutapõllu lagendiku detaillastele.
Oma heakskiidu niisuguse planeering on alles päris algusjärkeskuse loomise kavale andis ka gus ja see tähendab, et enne kopa
konkursitööde hindamiseks loo- maasse löömist tuleb veel korralik
dud komisjon. Komisjoni liikmed bürokraatiakadalipp läbida. Aga ta
märkisid positiivselt, et pakkumi- tõdes, et kui asjad sujuvad plaanisega koos oli koostatud põhjalik päraselt, siis peaks ehitusega tulearhitektuuriline visioon, mis so- val suvel alustada saama küll. Enne
bib hästi olemasoleva nägemusega veel, kui ettevõttega kokkuleppeid
Laagri keskusest. Lisaküsimused ja lepingud sõlmima saab hakata,
ja märkused olid peamiselt seotud peab plaani kinnitama ka Saue valmurega, kas keskusesse ikka nii- lavolikogu. Volikogu lauale peaks
palju kundesid jagub, et see ma- küsimus arutamiseks jõudma sepjanduslikult välja veaks. Rain Rõi- tembrikuisel istungil.
www.eareng.ee
eareng@eareng.ee

Mustamäe tee 46 Tallinn
tel. 6260000 faks 6260010
MRT: EP, EL10226774-0001
FPR000006

Aasta alguses loodud
Saue valla heategevusfondi kastikesse poetati
Vanamõisa suvelõpupeol
kaks peotäit münte ja üks
viiekas. Kui see statistika
keelde panna, siis hinnanguliselt 0,006 senti laadakülalise kohta. Vähe? Palju? Parasjagu?

LK 3

Külapood kahe
kiirtee vahel
Kaupluse olemasolu on
regionaalpoliitilises mõttes ühe küla eksistentsis
kordi olulisem, kui vallamaja lähedus. Ääsmäe
külal on ses osas vedanud. Šopingukohti on suisa kaks, üks neist Harutee
kauplus, mis on ellu jäänud küll peamiselt suvisel
ajal möödasõitvate külastajate juhuostudele.
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Volikogus 28. augustil
• Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
kinnitamine – II lugemine
• Hoiu tn 4 maaüksuse omandamine Laagri alevikus
• Volituste andmine Pärnu mnt 555 kinnistu ja hoonekompleksi omandamiseks läbirääkimiste pidamiseks
• Alliku küla Uuetalu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
• Alliku küla Koru tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine
• Jõgisoo küla Sillaotsa 3 kinnistu ja lähiala detaillaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
• Osalemine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ V taotlusvoorus ning
varalise kohustuse võtmine”
• Ääsmäe Põhikooli garaažiboksi tasuta kasutusse andmine
• Infopunkt – Saue valla 2014. aasta eelarve 7 kuu ülevaade
• Informatsioon ühinemisläbirääkimistest Saue linna
ning Keila, Kernu ja Nissi valdadega.

SAUE VALLALEHT

Koduvald

HALDUSREFORM

Ekspert: need liitumiskõnelused
on unikaalse perspektiiviga
situatsioon, võimalik on väga
võimsa omavalitsuse tekkimine
Teadupärast viskas Saue vald kevadel õhku mõtte suurest
Lääne-Harju ühisvallast, kutsudes endale liitumispartneriteks
Nissi, Kernu ja Keila vallad ning Saue ja Keila linna. Viimane
keeldus, aga ülejäänud kogunesid augustis esimest korda
ühise laua taha – fookuses ootused ja võimalikud valupunktid.
VALIK MÕTTEID ESIMESTELT
KOOSOLEKUTELT
• Ruumiloogiline toimimine – võimalik ühendvald saab olema väga
suur, pikad vahemaad (Laokülast
Laagrisse 35 km, Keila-Joalt Ellamaale 50 km), kas teenused saavad
kättesaadavamaks ja paremaks?

Saue vald hakkab
toetama korterelamute
rekonstrueerimist
Septembris jõustub Saue Vallavolikogu määrus, mille
kohaselt toetatakse Saue valla korteriühistute esindajate
koolitustel osalemist ja KredExi korterelamute renoveerimistoetuse omafinantseeringu kulude katmist. Määruse
tekst on kättesaadav Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee/
akt/428062014127.
Oktoobris on vallavalitsusel plaanis korraldada koolitus korterelamute energiatõhususe teemadel. Koolituse
kohta avaldatakse info ka vallalehes.

TASUTA ÕIGUSABI

Saue Vallavalitsus koostöös Juristide
Liiduga pakub tasuta õigusabi Saue
valla Kultuurikeskuses Laagris alates
24. septembrist
• esmaspäeviti kell 12-16
• kolmapäeviti kell 14-18

Laagri Perearstikeskus otsib oma
naiskonda asjalikku ja sõbralikku

ÕDE
Pakume head ja stabiilset töökeskkonda
kodu lähedal ja konkurentsivõimelist palka.
Vajalik õe/velskri/ämmaemanda eriala.
CV palume saata
triinumari@laagri-perearst.ee
SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

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

• Ühinemisskeptikud tahavad selgeid argumente, mis muutub inimeste jaoks paremaks. Üldine retoorika (kõrgem haldussuutlikkus,
parem juhtimisvõimekus) ei tööta,
vaja on konkreetsust.
Enne, kui vastata küsimusele, mis muutub ja kuhu tuleb vallamaja, tuleb liitumispotentsiaaliga omavalitsustes järgmise aasta-paari jooksul teha ära sisuline töö. Selle jaoks
otsustati moodustada neli temaatilist komisjoni.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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ii probleemsete valdkondade kui ka eesmärkide lõikes
kattusid osalejate hinnangud
üsna mitmes punktis. Nii Keila ja Nissi
kui Kernu ja Saue nentisid lahendamist
vajavat ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
probleemistikku just suvilate piirkondades ning kergliiklusteede arendamist.
Kernu ja Nissi tunnevad muret sotsiaalhoolekande teenuste pärast, mis ei vasta
vajadusele, ka ühistranspordi küsimused puudutasid kõiki valdasid, Saue linna samas vähem.
Ootused kattusid ses osas, et ühiselt
tekivad paremad võimalused – olgu selleks transpordikorraldus, investeerimisvõimekus, ühtlustunud teenuste ja ka
ametnike professionaalsuse tase jne.
Strateegiline eelis tulevikuks
Iga sellist liitumiseks ettevalmistavat
protsessi vaatlevad-nõustavad kõrvalt ka
haldusjuhtimise eksperdid. Kohal olnud professor Georg Sootla sõnul saab
läbirääkimiste laua taga oleva viie omavalitsuse puhul rääkida täiesti uue mastaabi ja reaalsuse tekkimisest, mis ei ole
võrreldav seniste liitumisprotsessidega.
„Tulumaksu ja demograafia seisukohalt
on situatsioon teistsugune kui näiteks
Saaremaal. Arvestades asukohta Tallinna külje all ning rahvastiku ja arenguperspektiive, on võimalik arvestatava
sõnaõiguse tekkimine läbirääkimistes
riigiga ja teiste omavalitsustega sealhulgas Tallinnaga,“ prognoosib Sootla.
Teadlase hinnangul oleks see innovaatiline haldusreform piirkonnas
– täiesti uue omavalitsuskultuuri kujundamine. „Üldjuhtimise detsentraliseerimise kaudu edendada kogukonnapõhist

omavalitsusjuhtimist – see on kui innovatsioon, nn kärgühiskonna tekkimine.
See liit saaks aidata kaasa uue omavalitsuskorralduse vormi loomisele tervikuna,“ leiab Sootla. Samas möönab ta, et
raskusi tekib sellega, et vallakodaniku
kasu ei ole võimalik nii suure ühinemise
taustal arusaadavalt ja lihtsalt määratleda. Teisalt on just see küsimus: „Mis
minu jaoks paremaks muutub?“ valdavalt ühinemispiirkonna inimeste mõtteis ja seegi vajab vastamist.
Enne, kui vastata küsimusele, mis
muutub ja kuhu tuleb vallamaja, tuleb
liitumispotentsiaaliga
omavalitsustes
järgmise aasta-paari jooksul teha ära sisuline töö. Selle jaoks otsustati moodustada neli temaatilist komisjoni: finants-,
majandus- ja arengukomisjon; hariduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; kultuuri-, spordi- ja kolmanda
sektori komisjon. Lisaks n-ö juhtivkomisjon, mis toimib katusena, koordineerides läbirääkimiste korralduslikke
küsimusi ning püstitades ülesandeid
seisukohtade kujundamiseks. Igasse komisjoni nimetab iga omavalitsus kuni 3
esindajat – see võimaldab laiapõhjalist
kaasatust vallavalitsusest, volikogust ja
kogukonnast.
Erakorralisi valimisi ei pooldatud
Osalejad leidsid, et läbirääkimised ei
peaks jääma lõputult venima ning 2015.
aasta lõpuks võiks olla selge, kes ja missugustel tingimustel on nõus ühinema
ning osapooltel olema valmisolek sisuliselt ühinemisleping allkirjastada. Selleks ajaks jõuab läbi viia ka rahvaküsitluse, mille võiks toimuda peale eelseisvaid
riigikogu valimisi 2015. aasta sügisel.
Sellele peaks eelnema süsteemne vallalelanike teavitusprotsess, mida on ilmselt
mõistlik ajatada valimiste järgsesse aga,
et vältida protsessi sidumist võimalike
populistlike sõnumitega. Eriarvamusele

• Ühendused keskusega, kuhu iganes keskus tuleks, ehk transport.
• Hirm, et ääremaal jäävad teenused vähem kättesaadavaks, asutused pannakse kinni.
• Investeeringud koonduvad keskustesse.
• Külatasandi tähtsuse „lahustumine“, piirkondlike initsiatiivide eiramine, teenuse kättesaadavus kohtadel halveneb, mitte ei parane.

OOTUSED

• Taristu arendamine – ühisveevärgi ja kanalisatsiooniprobemaatika
enamikus valdades.
• Hariduskorralduse parandamine.
• Võimalus ametnike spetsialiseerumisele, suuremas omavalitsuses
ei oleks takistuseks isiklikud suhted.
• Kultuuri ja noorsootöö võrgustumine.
• Sotsiaalhoolekande teenuste paranemine ja ühtustamine.
• Tugevam positsioon suhetes riigi
ja teiste KOV-idega (Tallinn).
• Ühtsed keskuse ja kantide teenuste standardid, mis peavad olema tagatud.
• Parem investeerimisvõimekus.

jäi Saue linn, kelle arvates 2015. aasta
lõpp on reaalsete tulemuste kavandamiseks liiga lühike aeg.
Positiivse stsenaariumi korral saab
kuni 2017. aasta kohalike valimisteni
tegeleda eelnevalt kokkulepitud ühinemist ettevalmistavate tegevustega.
Erakorraliste valimiste läbiviimist enne
2017. aastat (mil toimuvad järgmised
kohalike omavalitsuste valimised) läbirääkijad ei pooldanud.
Potentsiaalse ühendavalla nimeküsimust esimesel koosolekul veel ei tõusetunud, küll aga anti projektile koondnimetus - Lääne-Harju vald.

Koduvald
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HEATEGEVUS

61 euro eest empaatiat
Aasta alguses loodud Saue valla heategevusfondi kastikesse poetati Vanamõisa suvelõpupeol kaks peotäit münte ja
üks viiekas. Kui see statistika keelde panna, siis hinnaguliselt
0,006 senti laadakülalise kohta. Vähe? Palju? Parasjagu?
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ee nimetet fond on nüüd
kolmveerand aastat olemas olnud. Mõeldud-suunatud oma
valla inimestele, kel elus periood,
mil ise hästi ei jaksa ning väline abi
aitaks teeotsa peale tagasi. 9 kuuga kogunes sinna pisut pealt 800
euro, kümmekond püsiannetajatki
olemas. Esimene väljamakse on ka
juba tehtud. Poole sellest summast
sai pere, mida ridamisi tabas õnnetusi ja lähedaste lahkumisi ning kus
saatuse tahtel jäi vanaema üksi kahte
last suureks kasvatama.
Vanamõisa suvelõpupeole annetuskasti üles pannes olid ootused

suured. Ikkagi ligi 10 000 inimest
käib läbi ja kui karusselli eest kolmekas ja ökopiruka eest euro jagub, siis
ehk jagub heategemisekski. Tulemuseks kogunenud 61 eurot tundus
... ei teagi kohe. Piisavalt? Vähevõitu?
Igasugu heategevusel on loomulikult mitmene mõõde. Ega empaatia ja hoolivus ole asjad, mida saaks
sisse osta või seda kuidagi tehtult
inimhinges tekitada. Mõni peab ehk
sedaviisi raha kogumist kerjamisekski – sellesse mõttemudelisse ei mahu
võimalus, et empaatia, oskus näha
maailma läbi teiste silmade, võiks
olla päeva lõpuks üks olulisim inimkvaliteet.
Oskus näha maailma läbi sellesama vana naise silmade, kes on
kogutud matuserahaga pidanud

matma oma tütre ja seisab silmitsi
tõsiasjaga, et tal peab nüüd jätkuma
nii vaimset kui rahalist ressurssi veel
kümneks aastaks, et lapselastest inimesed saaksid. Läbi nende silmade,
kes seisavad ootamatult oma tulekahjust rüüstatud kodumaja varemete ees.
Vist on nii, et oleme varmamad
näitama oma hea tahet üles siis, kui
on konkreetne ohver. On inimene,
kellel on nägu, silmad ja oma lugu.
Näide siitsamast Eestist: seesama
väikese poisi lugu, kel koletu nahahaigus kallal ja kellele heade inimeste rahapanuste abil ehitati uus kodu.
Kui aga ei ole seda silmapaari võimalik identifitseerida, kui on üleskutse abstraktselt toetada näiteks
ühe või teise haiguse käes kannatavaid inimesi, avaneb annetajate ra-

SAUE VALLA HEATEGEVUSFOND
Saue Vallavalitsus, kontonumber EE021700017001730906
Selgitus: Elus on hoolimist
Vanamõisa suvelõpupeol kogunes annatuskasti 61 eurot, hinnaguliselt
0,006 senti laadakülalise kohta. Vähe? Palju? Parasjagu?

hakott vaevalisemalt. See on kauge
ja ei puuduta emotsionaalselt.
Aga nii väikeses vallas nagu Saue
ei ole võimalik teha abiandmisest
väljanäitust. Abi peab jääma diskreetseks, see ei saa riivata abisaaja
väärikust. Ja need, kes abi tegelikult
vajavad, enamasti ei tule seda kõvahäälselt nõudmagi. Nende muret
teavadki sotsiaaltöötajad, naabrid ja
just sellele infole toetudes Saue valla
heategevusfondi vahendeid jagataksegi.
Seitsmesse miljonisse maailma
elanikku ei jaksa muidugi suhtuda
nagu oma perekonda ja sõpradesse,

kelle eest iga kell ambrasuurile viskuks ja viimase hinge tagant annaks.
Aga pisut empaatiat oma naabri ja
naaberküla naabri vastu jaksaks ju
tunda ikka. Justnimelt hoolivust,
mitte kaastunnet ega haletsust.
Isegi kui ei ole veel lugu, nägu ja
nime, mis meid emotsionaalselt liigutaks. Paraku need lood tulevad.
Jamad ja mured käivad ju kahjuks
mööda inimesi. Immuunsust pole
meil kellelgi. Ja siis oleks pagana hea
teada, et ümber on seltskond, kellele
saab loota.
Sauevallakas sauevallakale võiks
ju olla see seltskond?

HARIDUS

Huviringide tasu peaks uuest aastast sauevallakale vähenema
Kui seni võis huvikool kasutada 16 euro suurust valla toetust erinevate huvitegevusega seotud kulude
katmiseks, siis muudetud kord eeldab, et toetussumma kajastub otseselt väiksemates arvetes.
BIRGIT
TAMMJÕETULP
haridusnõunik

E

hkki Eesti Vabariik ei reguleeri kuidagi huvihariduse
rahastamist ega näe ette selle
toetamist, on mitmed vallad, sealhulgas ka Saue vald, pidanud vajalikuks siiski toetada oma eelarvest ka
laste huviharidust. On ju huviharidus üks osa laiemast õppest, aga ka
võimalusest veeta meeldivalt ja kasulikult aega, omandades sotsiaalseid oskusi ning leides uusi sõpru.
26. juunil võttis Saue Vallavolikogu vastu veidi uuendatud Saue
valla laste ja noorte erahuvikooli-

des ja –spordiklubides huvitegevuse toetamise korra. Uus kord
hakkab kehtima detsembrist, seega 2014. aasta teiseks poolaastaks
(september kuni detsember) saavad
klubid ja huvikoolid toetust taotleda senises korras. Lapsevanemad ei
saa praeguse ega ka uue korra järgi
ise toetust taotleda.
Toetuse suurus oli, ja on ka uuel
aastal, 16 eurot lapse kohta kuus.
Toetatav laps peab olema kooliealine ning toetust makstakse ühes
ringis või trennis korraga. Täiendava tingimusena peavad mõlemad
lapsevanemad koos lapsega olema
eelmise aasta 31. detsembri seisuga
Saue valla elanikud.
Uus on ka see, et kui siiani või-

sid huviringid ja –koolid toetust
kasutada erinevate huvitegevusega seotud kulude katmiseks, siis
edaspidi peab see 16 eurot kajastuma otseselt lapsevanema poolt
makstavas ringitasus. Ehk siis uuest
aastast maksavad lepingu sõlminud
ringides käivate laste vanemad 16
eurot väiksemat kuutasu, kui mujal
elavate laste vanemad. Juhul, kui
teenuse pakkuja selle tingimusega
nõus ei ole, jääb leping Saue vallaga
sõlmimata ning 16-eurone toetus
saamata.
Oluliselt lihtsustub ka toetuse
taotlemise protsess. 2015. aastaks
saab toetust taotleda 30. novembrini ning seda kogu järgnevaks
aastaks. Aruanne kogu perioodi

HUVIHARIDUSE TOETUS
Kellele: lastele vanuses 7-19, kes on ise ja kelle mõlemad vanemad (või
üksikvanem) on taotlusele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue
valla registrijärgsed kodanikud
Toetuse eesmärk: huviringi kuutasu vähenemine
Summa: 16 eurot kuus, makstakse ainult ühe huviringi või trenni kohta
Taotluse esitamise aeg: 30. november - järgmisel kalendriaastal toetuse saamiseks
Tingimused teenuse pakkujale (huviringile): Tegutseb mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna; õppekava on
registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige, kasutab õppemaksu lapsevanema kuumaksu
vähendamiseks, ei saa juba toetust läbi Saue valla eelarvest.

(jaanuar-mai ja september-detsember) kohta tuleb esitada 2016. aasta
jaanuaris. Vähenenud on ka taotluse juurde esitatavate dokumentide

hulk, mis peaks olema taotlejatele
abiks ning toob loodetavasti taotlejate hulka ka neid, kes seda varem
teinud ei ole.

EUROTEOTUS

Nelja Valla Kogu valmistub uueks rahastusperioodiks
Nelja Valla Kogu on 2006. aastal asutatud Leader toetusprogrammi piirkondlik tegevusgrupp, mis
ühendab Harku, Saue, Saku ja Kiili valda. Augustis valitud uus juhatus asub tegelema piirkondliku strateegia ettevalmistamisega uueks rahastamisperioodiks, taotlusvoorud avanevad 2015. aasta suvel.
AULE KIKAS
Nelja Valla
Kogu juhatuse
esimees

L

eader toetusprogramm on
üks edukamaid Euroopa
Komisjoni algatusi, mis sai
alguse juba 1991. aastal, olles üks
maaelu arengukava toetusmeetmetest. Et meie tegevuspiirkonna
puhul on eripäraks sisserände tulemusel kasvav surve avalikele teenustele, oli senine strateegia suunatud tugevatele ja innovaatilistele
meetmetele, mille kaudu arendada

kodanikuühiskonda.
Olulisteks
märksõnadeks on olnud ühistransport, kergliiklusteed, valglinnastumine ja maaturism, samuti
kohalik toit, säästlik energeetika,
külaelu arendamine.
Leader tegevusruppide tegevuspõhimõtted tuginevad piirkonnapõhistele kohaliku arengu
strateegiatele, altpoolt tulevale algatusele, avaliku ja erasektori partnerlusele. Kokkuvõtvalt: põhiline
rõhk on kolme sektori koostööl.
Lähituleviku eesmärgid
Kevadel sai vabariigi valitsuselt

heakskiidu maaelu arengukava
aastateks 2014-2020, mis sätestab muuhulgas ka Leader tegevuse eesmärgid selleks perioodiks.
Riiklikul tasandil on hetkel kooskõlastusringil „LEADERi strateegia ettevalmistamise toetuse
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”
määruse eelnõu, mis seab õiguslikud alused strateegia koostamiseks ja rahastamiseks.
Ka meie tegevusgrupi olulisim tegevus on praegu piirkondliku strateegia ettevalmistamine uueks rahastamisperioodiks

(2015-2020). Oleme juba välja
selgitanud piirkonna arenguvajadused ja -potentsiaalid, samuti
on tehtud tugevuste, nõrkuste,
võimaluste ning ohtude analüüs.
Lähiajal kutsume oma liikmeid
ja teisi huvilisi osalema strateegia
ettevalmistamise töörühmades;
teavitused sellest tulevad kohalike
ajalehtede ja võrgustike abil. Seega – kel kodukandi vajaduste ja
arengu osas häid ideid, võtke meie
tegevusgrupiga julgelt ühendust!
(e-post: info@4kogu.ee)
Täpset kuupäeva, millal uue
rahastusperioodi taotlusvoorud

avanevad, on täna raske öelda.
Tõenäoliselt saab see päev meie
piirkonna jaoks olema tuleva aasta
suvel, pärast seda, kui Nelja Valla
Kogu üldkoosolek on valminud
strateegia heaks kiitnud ning vajalikud ettevalmistused taotlusvooru avamiseks on tehtud. Uuel
perioodil on tähelepanu keskmes
teadmussiire,
põllumajanduse
konkurentsivõime, toidutarneahela toimimine, keskkond ning
maaettevõtlus ja kohalik algatus.
Viimase osas on fookus sellel, kuidas kohalikke ressursse paremini
ära kasutada.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGUSTIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 5.08.2014 korraldusega nr 600 algatati Vanamõisa külas 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee,
Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raudtee,
Vääna jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-alal detailplaneering,
eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette
kinnistute jagamist ja sihtotstarbe
osalist muutmist ning ehitusõiguse
määramist ärihoonete rajamiseks.
Detailplaneeringuks taotletav maaala asub Saue Vallavolikogu 18. juuni
2009. aasta otsusega nr 028 kehtestatud Vanamõisa küla Pärnu mnt ja
raudtee vahelise ala detailplaneeringu koosseisus, millega 66,0 ha
suurune maa-ala jagati 46 krundiks:
31-ks tootmis- ja ärimaa sihtotstrbega krundiks ja 11-ks transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, millest 6
transpordimaa krunti planeeriti Tabasalu-Juuliku ühendustee ja Topi
liiklussõlme maa-ala tarbeks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistute ümberkruntimine,
maasihtotstarbe osaline muutmine,
piiride ja ehitusõiguse täpsustamine
ning täiendamine. Taotluse kohaselt
soovitakse muuta 50% äri- ja 50%
tootmismaa kinnistute sihtotstarve
100% ärimaaks, suurendada planeeritavate hoonete kõrgust ja hoonete ehitusalust pinda ning muuta
hoonete arvu kruntidel. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala
tiheasustusalas ning planeeritava

sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja
lähiala detailplaneering, eesmärgiga
muuta kinnistu olemasolev ärimaa
sihtotstarve elamumaaks, jagada
kinnistu kuni kolmeks üksikelamukrundiks ning määrata ehitusõigus
kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetalu tee 3 kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 23. oktoobri
2003. aasta otsusega nr 076 kehtestatud Alliku küla Uuetoa IV ja Aaviku
kinnistute detailplaneeringu koosseisus, millega jagati 10,0 ha maa-ala
42-ks elamu-, äri-, tootmis,- transpordi- ja maatulundusmaa krundiks ning
määrati ehitusõigus 29 elamu ja kahe
ärihoone rajamiseks. Uuetalu tee 3
Saue Vallavalitsuse 5.08.2014 kor- kinnistu maasihtotstarve muudeti
raldusega nr 601 algatati Jõgisoo 100% ärimaaks ning määrati ehituskülas Põhja-Torokse (katastritunnus õigus kuni 2-korruselise ärihoone ja
72703:002:0023, suurusega 0,44 ha, koos seda teenindava kõrvalhoone
sihtotstarve maatulundusmaa 100%) rajamiseks. Detailplaneeringu kohakinnistu ja lähiala detailplaneering, selt kavandati kinnistule kaupluseeesmärgiga kinnistu jagamiseks ka- hoone rajamist. Planeeringuala läbib
heks üksikelamukrundiks, maasiht- 35-110kV elektriõhuliin, mis on kavas
otstarbe muutmiseks elamumaaks rekonstrueerida vastavalt koostataning ehitusõiguse määramiseks kahe vale Harju maakonna teemaplaneeüksikelamu ja abihoonete rajamiseks. ringule. Saue valla üldplaneeringus
Saue valla üldplaneeringu kohaselt jääb Uuetalu tee 3 kinnistu tihehooasub detailplaneeringuks taotletav nestusala keskele nn. valgele alale,
maa-ala tiheasustusalas ning planee- mis oli arvestatud olemasolevate ja
ritava maa-ala maakasutuse juhtots- perspektiivsete elektriliinide kaitsetarbeks on määratud pere- ja ridaela- vööndi alaks. Transpordimaad kavandati enamjaolt elektriliinide kaitmumaa.
sevööndisse. Uuetalu tee 3 kinnistu
Saue Vallavolikogu 28.08.2014 ot- jääb osaliselt olemasoleva elektriliini
susega nr 45 algatati Alliku külas 35-110kV kaitsevööndi ja perspekUuetalu tee 3 (katastritunnusega tiivse Harku-Kiisa 330kV elektriliini
72701:002:0745, suurusega 5 156 m², kaitsevööndi koridori. Kehtiv detailmaa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud äri- ja tootmismaa. Detailplaneeringu koosseisu kuuluvad
järgmised kinnistud: Saue tee 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 36a, 38; Kaupmehe tn 1,
3, 5, 7, 9, 9a, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20;
Kaupmehe põik 3, 5, 7, 9, 11 (äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krundid);
Saue tee, Kaupmehe põik, Kaupmehe tn L1 ja L2, Topi liiklussõlm L1, L2,
L3 ning Tallinn-Pärnu-Ikla tee transpordimaa sihtotstarbega (4) krunti.
Detailplaneering näeb ette planeeringualale “Gate Tallinn kaubanduspargi” rajamist.

planeering näeb ette planeeringualale elamupiirkonna rajamist, mis
on käesolevaks hetkeks osaliselt välja
arendatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalas Kotka tee elamupiirkonnas, mis on
peamiselt hoonestatud üksik-, kaksikja ridaelamutega. Üldplaneeringuga
on Kotka tee piirkonna maakasutuse
juhtotstarbeks määratud enamjaolt
pere- ja ridaelamumaa. Antud kinnistu alale pole üldplaneeringus aga
juhtotstarvet määratud, see jääb
olemasoleva tihehoonestusala keskel asuvale nn valgele alale, mis on
varuga arvestatud perspektiivselt rekonstrueeritavate elektriliinide kaitsevööndi jaoks. Üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et olemasolevaid
katastriüksusi võib kasutada edasi
nende senise kasutusotstarbe järgi ja
kuna Uuetalu tee 3 kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks on kehtiva detailplaneeringu alusel määratud ärimaa,
siis ärimaana oleks kinnistut võimalik
jätkuvalt kasutada. Taotletava detailplaneeringuga tehakse aga ettepanek muuta kinnistu kasutusotstarve
elamumaaks. Kuna üldplaneeringus
pole kinnistu alale juhtotstarvet määratud, siis taotluse rahuldamisel ning
kolme üksikelamukrundi kavandamisel oleks antud kinnistu alal tegemist
üldplaneeringu muutmisega. Arvestades kinnistu suurust ja asukohta,
siis majanduslikult ei ole sinna otstarbekas väikekauplust rajada. Kinnistule ei ole käesolevaks hetkeks asutud

rajama planeeringujärgseid ehitisi,
sh ei ole väljastatud ehituslube. Seetõttu soovib taotleja detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul
osaliselt loobuda ja teeb ettepaneku kinnistu sihtotstarbe muutmiseks
elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete
rajamiseks. Väikekaupluse asemel
kuni kolme üksikelamu ehitamine ei
too kaasa sisulisi muutusi piirkonna
hoonestustiheduses ega liikluskorralduses. Elamukruntide kavandamine olemasolevate elamute vahele
on loogiline, maakasutuse ja sellega
seotud mõjude osas piirkonna elanike suhtes pigem positiivne. Planeeringuala ümbritsevad elamumaa
sihtotstarbega osaliselt hoonestatud
kinnistud. Arvestades piirkonnas
väljakujunenud hoonestust ja elamukruntide suurust, ei tekita kolme
elamukrundi moodustamine ja hoonestamine vastuolu tiheasustuse
põhimõtetega, sest kogu piirkonna
hoonestus on planeeritud üsna tihedalt ning on hoonestatud põhiliselt
ühepere- ja ridaelamutega, kus elamukruntide suurusteks on ca 1500
- 2500 m² . Uuetalu tee 3 kinnistu
suurus on 5 156 m². Planeerimisel
lähtutakse üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustusele vastavatest
planeerimispõhimõtetest ja nõudest,
kus ehitusõiguse saamiseks peavad
moodustatavate uute üksikelamukruntide suurused olema vähemalt
1500 m².

mise hetkel poolelioleva menetluskäiguga detailplaneeringute puhul
tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul, kui menetletav
detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga, tuleb see
viia vastavusse üldplaneeringuga,
kui detailplaneeringut ei ole enne
üldplaneeringu kehtestamist jõutud
vastu võtta „Planeerimisseaduse“ §
18 lõike 1 tähenduses, välja arvatud
juhul, kui Saue Vallavolikogu otsustab detailplaneeringut edasi menetleda üldplaneeringut muutvana. Sillaotsa 3 kinnistu detailplaneeringut
ei ole viidud vastavusse kehtiva valla
üldplaneeringuga ning planeeringut
menetletakse edasi üldplaneeringut muutvana. Planeeringu ala asub
Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee ääres. Arvestades Saue valla soodsat
logistilist asukohta Tallinna ja TallinnPärnu-Ikla maantee läheduses, on
funktsionaalsetelt seostelt planeeringu ala asukoht igati sobiv ärihoonete rajamiseks. Sillaotsa 3 kinnistule planeeritakse 4 transpordimaa
krunti, millest 3 krunti võõrandatakse
tasuta vallale, vastavalt maaomaniku
ja Saue Vallavalitsuse vahel sõlmitud
kokkuleppele. Teed määratakse avalikuks kasutamiseks. Jõgisoo külas
asuvale olemasoleva asfaltkattega
teele (Tedremaa tee), mis asub Sillaotsa 3 kinnistu koosseisus ning
on eraomandis, moodustatakse 1
transpordimaa krunt ning 2 transpordimaa krunti moodustatakse planeeritava kergliiklustee ehitamiseks ja
teenindamiseks. Saue valla uues üldplaneeringus (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta
otsusega nr 89) ja Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringus (keh-

testatud Harju maavanema 24. aprilli
2012. aasta korraldusega nr 697-k)
on ette nähtud prioriteetsusastme
kergliiklustee ehitamiseks teekoridor, mis piirneb 11116 Kanama-Jõgisoo teega ning 2 transpordimaa
sihtotstarbega krunti planeeritakse
Sillaotsa 3 kinnistu idapoolsesse serva. Ärimaa kruntidele juurdepääsuks
planeeritud transpordimaa krunt
jääb erateeks. Vastavalt Saue Vallavalitsuse, Tehnomaja OÜ ja Kovek AS
vahel 13. juunil 2014. aastal sõlmitud
kokkuleppele, finantseerib arendaja
Kovek AS omandis oleva Välja 10 (katastritunnusega 72703:002:0279) kinnistule uue biopuhasti rajamist. Planeeringuala lähipiirkonnal on reovee
puhastusseadmed amortiseerunud
ja vananenud ning sellest tulenevalt
kaasneb planeeritava hoonete rajamisega kinnistu omanikul kohustus
rajada puurkaevud ja rekonstrueerida olemasolevat reovee puhastusseadet, mis parandab ka planeeringu
ala lähipiirkonna elanike olemasolevat olukorda.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Saue Vallavalitsus võttis 2.09.2014
korraldusega nr 654 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku küla
Katre tee 1 (72701:002:1082),
Katre tee 3 (72701:002:1084), Katre
tee 5 (72701:002:1086), Katre tee
7 (72701:002:1088) ja Katre tee 9
(72701:002:1091) kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta
kehtiva detailplaneeringuga ette
nähtud ehitustingimusi, st suurendada kruntidel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ja
hoonete arvu krundil ning täpsustada piirdeaedade asukohad kruntide
piiril. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu poolt 27. jaanuari 2005. aasta
otsusega nr 001 kehtestatud Alliku
küla Klaokse 11 kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega moodustati 18 üksikelamu krunti ning
määrati ehitusõigus üksikelamute
ja kahe korteriga elamute ning abihoonete rajamiseks. Kruntide täisehitusprotsendiks määrati 15-20%.
Kehtiva detailplaneeringuga määrati
Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele
ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe
abihoone rajamiseks ning täisehitusprotsendiks määrati 15%. Detailplaneeringuga on tehtud järgmised
muudatused: Katre tee 1, 3, 5, 7 ja
9 kruntidel on suurendatud hoonete
ehitusalust pinda ning kruntide täisehitusprotsendiks on määratud kuni
25%. Suurendatud on abihoonete
arvu krundil – kehtiva detailplaneeringuga lubatud üks abihoone, planeeritakse kuni kaks abihoonet. Piireaiad planeeritakse kruntide piirile
(kehtivas detailplaneeringus kitsendus, kus avaliku kasutusega haljasala
on osaliselt määratud elamukruntide

koosseisu ning piirdeaiad on lubatud
rajada kruntide piirist 5,0 m kaugusele). Hoonestuse minimaalseks kauguseks kruntide piirist on määratud
alates 4,0 m, vastavalt tuleohutusnõuetele. Kruntide piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Ülejäänud kinnistute osas jääb Klaokse
11 kinnistu detailplaneering kehtima ning detailplaneering on osaliselt ellu viidud, st on välja ehitatud
välisvõrgud ning juurdepääsutee.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee
elamupiirkonnas) ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca
0,9 ha.
Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 ning kinnistute
detailplaneeringute avalikustamine
toimub 12.09.2014 kuni 26.09.2014
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni)
Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on
võimalik tutvuda detailplaneeringute
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.
Saue Vallavolikogu võttis 28.08.2014
otsusega nr 48 vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo küla Sillaotsa
3 (katastritunnus 72703:002:0189,
suurusega 4,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maasihtotstarbe muutmine äri-,
transpordi- ja tootmismaaks ning ja-

gamine 9-ks krundiks, millest 2 krunti
kavandatakse ärihoonete rajamiseks,
4 transpordimaa krunti ning 3 tootmismaa krunti rajatavate puurkaevude tarbeks. Ärimaa sihtotstarbega
kinnistutele on määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste ärihoonete
rajamiseks, kõrgusega maapinnast
kuni 14 m, kuhu planeeritakse ehitusmasinate esindus- ja väljaõppekeskust ning lao- ja kontorihooneid.
Maaüksus piirneb idasuunal Jõgisoo
II rambiga nr 1111, mis ühendab 4
Tallinn-Pärnu Ikla põhimaanteed
ning 11116 Kanama-Jõgisoo teega.
Planeeringuala põhjaküljel on piiriks 5 m laiune asfalttee (Tedremaa
tee), lõunasuunal külgneb ärimaaga,
kus tegutseb Jõgisoo Forellipüük
ning läänesuunal Tederemaa tee 11
maaüksusega, mis on kasutusel põllumajandusmaana. Detailplaneering
näeb ette kehtiva Saue valla üldplaneeringu muutmist. Detailplaneering
on algatatud Saue Vallavolikogu 24.
aprilli 2008. aasta otsusega nr 011.
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. novembri 2012. aasta
otsusega nr 89) üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p 7) kohaselt, tuleb
säilitada väärtuslik põllumaa põllumajanduslikuks otstarbeks ning neid
alasid reeglina ei hoonestata. Võttes
aluseks Saue valla üldplaneeringu
seletuskirja punkt 15 (rakendussätted), mis sätestab, et kõikide 2005.
aastal kehtestatud Saue valla üldplaneeringu kohasena algatatud ning
käesoleva üldplaneeringu kehtesta-

Sillaotsa 3 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub
12.09.2014 kuni 10.10.2014 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni)
Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on
võimalik tutvuda detailplaneeringute
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS 2014 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD
(1-korruse pealeehitamisel) ja hoone rekonstrueerimisel olemasolevat
ehitusalust pinda ei suurendata. Detailplaneeringu algatamisel võeti aluseks kehtiv Saue valla üldplaneering
(kehtestatud 2005), mille kohaselt
kinnistu asub tiheasustusalal, millele
ei ole määratud juhtotstarvet. Saue
valla uue üldplaneeringu seletuskiri, (kehtestatud Saue Vallavolikogu
29. novembri 2012 otsusega nr 89),
sätestab, et olemasolevaid katastriüksusi võib kasutada edasi nende
senise kasutusotstarbe järgi. Koru
tn 6a kinnistu sihtotstarve on tootmismaa 100% (endine sihtotstarve
põllumajanduslike tootmishoonete
maa) ning seetõttu sisaldab detailplaneering Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ärimaa
vajadus on põhjendatud kinnistul
asuva loomapidamishoone ümberehitamiseks ärihooneks st kasutusotstarbelt tavandihooneks. Elamumaa krundi moodustamine ning
ehitusõiguse määramine üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks on põhjendatud, kuna kinnistul asuvad 1924.
aastal ra
jatud elamu varemed (elamukoht) ja 1936. aastal rajatud laut,
Saue Vallavolikogu 28.08.2014 ot- mida on hiljem laiendatud ja ümber
susega nr 46 kehtestati Alliku külas ehitatud. Mõlemad hooned on kanregistrisse. Kinnistu asub
Koru tn 6a kinnistu ja lähiala detail- tud ehitis
planeering. Detailplaneeringu koos- Saue valla üldplaneeringu kohasel
tamise eesmärgiks on Koru tn 6a tiheasustusega alal, Pääsküla jõe kalkinnistu sihtotstarbe muutmine äri-, da 100 m piiranguvööndis ja osaliselt
elamu ja transpordimaaks, jagami- 50 m ehituskeeluvööndis, sh asuvad
ne kolmeks krundiks, millest ärimaa osaliselt ehituskeeluvööndis nii olekrundile määratakse ehitusõigus masolev loomakasvatushoone kui
olemasoleva 1-korruselise hoone ka olemasolevad elamu varemed.
laiendamiseks (1-korruse pealeehi- “Looduskaitseseaduse“ § 38 lõike 4
tamiseks) ja rekonstrueerimiseks punkti 5 kohaselt ei laieneks ehitusning elamumaa krundile määratakse keeld olemasoleva ehitise esmakordehitusõigus ühe üksikelamu ja abi- sele juurdeehitisele juhul, kui juurhoonete rajamiseks. Üks transpor- deehitise maht on väiksem kui üks
dimaa sihtotstarbega krunt planee- kolmandik olemasoleva ehitise kuritava kergliiklustee ehitamiseks ja batuurist. Detailplaneeringuga aga
teenindamiseks. Koru tn 6a kinnistul soovitakse suurendada olemasoleva
paikneva hoone juurdeehitamisel loomapidamishoone (planeeritava
Saue Vallavalitsuse 12.08.2014 korraldusega nr 614 kehtestati Alliku külas
Tammelehe tee 18 (katastritunnus
72701:001:0452, suurusega 3 227 m²)
kinnistu ja lähiala detailplaneering,
eesmärgiga rajada kinnistule kaks
2-korruselist 4 boksiga ridaelamut.
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22.
aprilli 2004. aasta otsusega nr 031
kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja
Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal (Metsavahi elamurajoon),
millega määrati kinnistule ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise 6 boksiga
ridaelamu rajamiseks, ehitusaluse
pinnaga kuni 600 m², s.t krundi täisehitusprotsendiks määrati (19%). Uue
detailplaneeringuga kavandatakse
kinnistule rajada kaks 2-korruselist
4 boksiga ridaelamut (kokku 8 boksi), ehitusaluse pinnaga kokku kuni
820 m², kõrgusega maapinnast kuni
8,0 m, täisehitusprotsendiga (25%).
Krundi piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Lahendatud
on krundi tehnovarustus, esitatud
servituutide vajadus, parkimine,
määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded.

ritunnus 72704:004:0510, suurusega
2 072 m²) ja Karu tn 13 (katastritunnus 72704:004:0612, suurusega
2 280 m²) kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on ehitusõiguse
määramine kuni nelja üksikelamu ja
abihoonete rajamiseks. Lahendatud
on juurdepääsuteed, parkimine ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringu koosseisu on kaastatud
ka Koppelmaa AÜ, Karu tn 5 kinnistu,
kuhu käesoleva detailplaneeringuga
ehitusõigust ei määrata. Koppelmaa
AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13 elamumaa sihtotstrbega kinnistud asuvad
Saue valla üldplaneeringu kohaselt
tiheasustusega alal, maakasutuse
juhtotstarbega aiandus- ja suvilaühistute maa. Aiandusühistu “Koppelmaa” hoonestamise aluseks on
1988. aastal koostatud Aianduskooperatiivi “Koppelmaa” hoonestusprojekt. Aiandusühistu territooriumil
läbiviidud maade ostueesõigusega
erastamise käigus on hoonestusprojektis ettenähtud üldkasutatav
sotsiaalmaa jagatud eraldiseisvateks
elamumaa sihtotstarbega katastriüksusteks, milliste hulka kuulub ka Koppelmaa AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13
kinnistud. Maareformi käigus oli ette
nähtud määrata kõigi ühistute ringpiiri sees moodustatud maaüksuste
sihtotstarbeks elamumaa, kuid selle
toiminguga ei reguleeritud mingeid
võimalikke ehitusõigusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
määrata Koppelmaa AÜ, Karu tn 7, 9,
11 ja 13 kinnistutele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca
1,0 ha. Detailplaneeringu eesmärk ja
lahendus ei ole vastuolus Saue valla
üldplaneeringuga.

ärihoone) ehitusmahtu ühe korruse
pealeehitamise teel rohkem, kui üks
kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Seetõttu taodeldi detailplaneeringuga “Looduskaitseseaduse“
§ 40 sätestatud korras ehituskeeluvööndi vähendamist, st luba ehituskeeluvööndis juba olemasoleva
hoone ehitusmahu suurendamiseks
ehk sellele ühe korruse pealeehitamiseks. Keskkonnaamet andis oma
25.03.2014. aasta kirjaga nr HJR 149/14/21964-4 nõusoleku Pääsküla jõe
kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks detailplaneeringu alusel põhijoonisel näidatud ulatuses (13 meetrini). Saue valla uues üldplaneeringus
(kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.
novembri 2012. aasta otsusega nr
89) ja Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringus (kehtestatud Harju
maavanema 24.aprilli 2012. aasta
korraldusega nr 697-k) on ette nähtud prioriteetsusastme kergliiklustee
ehitamiseks teekoridor (tee kulgeb
Laagri-Padula-Saue kergliiklusteelt
üle Koru tn silla Koru planeeringualale ja seejärel Kotka tee elamupiirkonda). Planeeringuga moodustatakse
transpordimaa krunt planeeritava
kergliiklustee ehitamiseks ja teenindamiseks (suurusega 401 m²) ning
samas tagatakse ka juurdepääs Koru
tn 6a kinnistule ja naaberkinnistule
(Laagri alajaam). Kergliiklustee planeeritakse kinnistu lääne poolsesse
serva olemasolevate elektriõhuliinide kaitsevööndisse. Transpordimaa
krunt võõrandatakse (vastavalt Saue
valla ja Koru tn 6a kinnistu omaniku
vahel sõlmitud notariaalsele eelkokkuleppele) peale detailplaneeringu
kehtestamist Saue vallale. Kergliiklustee hakkab ka osaliselt kulgema
mööda Koru tn 6a naaberkinnistul (Laagri alajaam, katastritunnus
72701:005:0051) ning teelõigule on
seatud isiklik kasutusõigus Saue valla
kasuks.

Saue Vallavalitsuse 02.09.2014 korraldusega nr 656 kehtestati Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus
72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 10 845
m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 7-ks elamu-,
transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks,
millest 4 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks,
1 üldkasutatava maa sihtotstarbega
krunt ja 2 transpordimaa krunti. Lahendatud on juurdepääsuteed ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Juhani
kinnistu piirneb läänepoolt Saue valla
omandis oleva Piirimetsa kinnistuga
(üldkasutatav maa 100%, suurusega
3,42 ha). Tegemist on hoonestamata metsaalaga, kasutusotstarbega
avalik rekreatsiooni ala. Maa-ala on
planeeritud kasutada koos kõrval
paikneva suurema metsaalaga lähivirgestusalana, mille kasutamise takistuseks oli juurdepääsu puudumine
avalikult teelt (Välja teelt). Käesoleva
planeeringuga lahendatakse ka juurdepääs Piirimetsa kinnistule. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maaala tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Juhani kinnistu vahetus lähedusse
jääb Välja elamurajoon, mis on peamiselt hoonestatud kuni 2-korruseliste üksikelamutega. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 1,1 ha.

kodu elanike puhkealaks (haljastus,
jalutusalad, aiamaa, õuevahendid
jne). Harku Hooldekodu on Saue
Vallavalitsuse hallatav kohaliku tähtsusega hoolekandeasutus – üldhooldekodu, mis on loodud vanuritele ja
puuetega isikutele ööpäevaringseks
elamiseks ja isikute hooldamiseks.
Käesoleval ajal on probleemiks
ruumide puudus, mis takistab efektiivse ning kvaliteetse hoolekande-

teenuse osutamist. Seetõttu on vaja- tee, Tallinn-Paldiski maantee ja Vatslik hooldekoduteenuse parendamine la tee vahelisel maa-alal. Planeeritava
ning laiendamine. Lisaks Saue valla maa-ala suurus on ca 10,0 ha.
Detailplaneeringute korraldustega
hoolekandeteenust ning sotsiaalmajutust vajavatele isikutele planeerib ning otsustega on võimalik tutvuvald koostöös riigile kuuluva äri- da valla veebilehel: http://sauevald.
ühinguga AS Hoolekandeteenused kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Lähemat informatsiooni saab
rajada kinnistule kodu kuni 40-le ööspetsialistilt
päevaringset erihoolekandeteenust planeeringute
vajavale kliendile. Kinnistu asub Hüü- Maili Metsaotsalt 654 1157
ru külas 11191 Harku-Rannamõisa maili.metsaots@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsuse 02.09.2014 korraldusega nr 655 kehtestati Koppelmaa külas Koppelmaa AÜ, Karu tn
7 (katastritunnus 72704:004:0522,
suurusega 1 480 m²), Karu tn 9 (katastritunnus 72704:004:0290, suurusega 1 462 m²), Karu tn 11 (katast-

DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
Saue
Vallavalitsus
korraldab
17.09.2014 algusega kell 18.00
Saue vallamajas (volikogu saalis,
Veskitammi tn 4, Laagri alevik) Hüüru küla Harku tee 1 (katastritunnus 72701:001:0826, sihtotstarbega
ühiskondlike ehitiste maa 100%,
suurusega 9,31 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustava avalik arutelu. Harku
tee 1 kinnistul asuvad Saue vallale

kuuluvad Harku Hooldekodu koos
kõrvalhoonega (1907. aastal rajatud
paekivist peahoone, hoovimaja ja
majandushoone).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule täiendav ehitusõigus
kuni seitsme 2-korruselise hoone
rajamiseks ja neid teenindavate väikeehitiste püstitamiseks. Hoonete
rajamisega planeeritakse ka kinnistu
korrastamist ja kujundamist hoolde-

HARIDUS

22 erahoidu on sõlminud lepingu, mis tagab
lapsevanematele soodsamad tingimused
Alates 1. septembrist kehtib Saue vallas uus erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja eralapsehoiuasutuse toetamise kord.
BIRGIT
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

Ü

ks suuremaid muudatusi on
see, et juhul, kui eralasteaed või –hoid kindlustab,
et lapsevanema omaosalus Saue vallas elava lapse kohta ei ole suurem
kui 20% Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud alampalgast (hetkel 71
eurot kuus), toetab vald eralasteae-

da või –hoidu omalt poolt kuni 280
euroga. Seda siis juhul, kui mõlemad
lapsevanemad on eelmise aasta 31.
detsembri seisuga Saue valla elanikud. Kuni 280-eurone toetus kehtib
ka üksikvanema puhul. Juhul, kui
31. detsembri seisuga on Saue valla
elanik üks vanem, on toetussumma
kuni 128 eurot kuus.Samal ajal kehtivad ka kõik varasemad lepingud,
mille alusel on makstav toetus kuni
211 eurot ning kus lapsevanema
omaosalus võib olla ka suurem kui

20% alampalgast. Seega, kui te soovite oma lapsele valida eralasteaeda või
–hoidu, tasub kindlasti kõigi muude
oluliste küsimuste kõrval uurida ka
seda, millistel tingimustel valitav lasteasutus soovib edaspidi Saue vallaga
koostööd jätkata.
Täpsemat infot teema kohta leiate valla kodulehelt hariduse rubriigi
alt. Seal on olemas ka tabel lastehoidudest, kellega Saue vallal on leping
sõlmitud. Tabelit uuendatakse periooditi.

LISAINFO
Hetkel toimub Saue valla ja eralasteaedade ja –hoidude vaheliste lepingute uuendamine. Uutel tingimustel on lepingu vallaga sõlminud:
1. FIE Ilona Sakla

13. OÜ Pisilaps

2. OÜ Lõbusad Lapsed
(Lastehoid Päevaterake)

14. MTÜ Nööbila (Väikese
Päikese Laagri lasteklubi)

3. Lustila OÜ

15. OÜ Veskimetsa Lastehoid
(Lastehoid Nöpsik)

4. Keila Lustila OÜ
5. Meiepere Lapsehoid MTÜ
6. Nõmme Lastekaitse Liit

16. Matu Lastekeskus OÜ
17. Silmatera Mudilasmaja OÜ

7. Aatomiku Lastehoid OÜ

18. Kaarli Kool

8. OÜ Defigo
(Pisitasa Päevahoid)

19. MTÜ 3 Rähni
20. Naerupall OÜ

9. Alltrendo OÜ (Trallituba)

21. Anthea Lastehoid OÜ
(Mereääre Lastehoid)

10. OÜ Sajajalgne
11. Kalli-kalli Lastehoid OÜ
12. OÜ Lee

22. MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus
„Lõokese lapsehoid“

Topi liiklussõlm
nr 2

september 2014

Ehitusest omanikujärelevalve silme läbi
Võrreldes Topi liiklussõlme teiste täna ehituses olevate teedeehitusobjektidega, on tegemist
üsna erilise objektiga. Nimelt on tegemist täiesti uue teega ja uuel trassil – selliseid ehitusobjekte eriti sageli Eestis ei kohta.
Mõnes mõttes on see ehitust lihtsustav asjaolu, kuna puudub vajadus pidevalt ehitataval
lõigul liikluse organiseerimisega tegeleda. See
omakorda tähendab, et ehitaja saab suuremalt
jaolt rahulikult ehitustöödega tegeleda. Samas
tuleb tõdeda, et liikluskorralduslikke küsimusi siiski oli, seda Pärnu maanteel seoses viadukti, rampide ning kommunikatsioonide ehitustöödega.
Kindlasti pole kergeimate ülesannete killast
Eesti ühe kõige intensiivsema liiklussagedusega teelõigu – Pärnu maantee – kohale enam kui
40 meetrise viadukti rajamine. Sealjuures liiklust katkestamata. Rõõm on tõdeda, et ehitaja
tuli selle ülesandega edukalt ning probleemideta toime. Tõestuseks on – vähemasti minu hinnangul - välimuselt kena ning silmapaistev viadukt, mis kulgeb üle Pärnu maantee.

Viaduktil käivad juba haljastustööd.
Fotod: Allar Maaring

Topi liiklussõlm
saab peagi valmis
Topi liiklussõlme ehituse tähtaeg on 28.11.2014, kuid objekt valmib juba kaks kuud
varem ja ehitustööd lõpetatakse septembris.
MEELIS SEPPAM
AS TEEDE REV-2 PROJEKTIJUHT
Kui aprillikuus ilmunud esimeses infolehes
tõime välja, et asfalteerimistööd lõpevad augustis ja maastikukujundustööd ja liikluskorraldusvahendite paigaldus lõpetatakse novembris, siis tegelikkuses suudeti asfalteermistööd lõpetada juba juulikuus. Maastikukujundustööd ja viimased liikluskorraldusvahendid
paigaldatakse septembrikuu jooksul.
Tööde varasemale lõpetamisele aitas kaasa mitu tegurit. Ühelt poolt soodne ilmastik –
asfalteermistöid ei saanud vihma tõttu teostada vaid ühel päeval. Teiseks oluliseks märksõnaks võib nimetada tulemuslikku koostööd
erinevate ettevõtete vahel.
Topi liiklussõlme ehituse projekti koostas
AS K-Projekt, ehitusjärelevalvet teostas OÜ
Vealeidja. Tööd toimusid Maanteeameti põhja
regiooni tellimusel. Lisaks aitasid liiklussõlme
valmimisele kaasa mitmed tublid alltöövõtjad:
OÜ Taskar
AS Raunopol
AS Elektritsentrum
OÜ Matthäi Ehitus

OÜ Larix Grupp
AS Telco
OÜ Brauf
AS Scanweld

Täname peatöövõtja nimel kõiki abilisi ja loodame kindlasti näha neid ettevõtteid partneritena ka järgnevatel objektidel.
Ootamatused. Nii nagu alati ehitustöödel, oli
ka sel korral mõningaid ootamatusi. Näiteks
võib mainida, et objektile jõudis Männiku kar-

Topi liiklussõlme töid tehti tempokalt, kuid
seejuures kvaliteetselt. Kindlasti tagavad kvaliteedi ühelt poolt head ja kvaliteetsed materjalid,
õiged töövõtted ning tõhus kontroll tehtud tööde
üle. Kuid vähemtähtsam pole tööde kvaliteedi
tagamisel kõigi projekti osapoolte hea koostöö.
Ehitajapoolne tööde organiseerimise ladusus, graafikutest kinni pidamine ning pidev
omanikujärelevalve ja tellijaga suhtlemine on
see, mida tuleb hinnata ning mille eest töövõtjat kiita. Ka kõik küsimused, mis ehituse käigus
esile kerkisid, on saanud kiirelt lahendused. Minu hinnangul on Topi liiklussõlme ehitusel tellija, omanikujärelevalve ja ehitaja vaheline sünergia, pidev koostöö ning avatus olnud edu
võtmeks. Ja selle võtme abil saavad kõik liiklejad hakata kasutama kvaliteetselt ehitatud teelõiku ning liiklussõlme, mis muudab liiklemise
antud piirkonnas sujuvamaks. Ning mis vähemasti sama oluline – ka ohutumaks.
Tõnis Villmäe
Omanikujärelevalve esindaja, Vealeidja OÜ

Tööde käigust

Kaitsekihi paigaldamine viaduktile.

jäärist mitmeid mürske, mis olid pärit eeldatavalt Teisest maailmasõjast. Osad lõhkekehad
olid tühjad, kuid mitmed olid ka ohtlikud. Mitmeid kordi tuli töö peatada ja kutsuda eridemineerijad, kes viisid lõhkekehad tagasi Männikule lõhkamisele. Mõeldes sellele, et karjääris tõstis kopp lõhkekeha kallurile, kes omakorda transportis selle koos ehitusmaterjaliga
objektile ning kallas maha, misjärel buldooser
ja rull töötlesid liiva koos lõhkekehaga – siis
võib igaüks endale ette kujutada, milliseid ootamatuid ohte võib esile tulla teedeehituses.
Peale Topi liiklussõlme valmimist on valmimisel ka Juuliku–Tabasalu ühendustee, mille kaudu on võimalik sõita liiklussõlmest edasi Alliku teeni.
Topi liiklussõlme ehituse lepingu raames
ehitati ligikaudu 1,3 km pikkune sõidutee Jälgimäe teest kuni Maksimarketi taguse raudteeni ja ehitati viadukt üle Pärnu maantee. Ra-

jati kolm ringristmikku ja ehitati ligikaudu 1,1
km jalgteid. Kaotatud on ohtlikud tagasipöördekohad Pärnu maanteel Maksimarketi esisel ja Salzburgi juures. Vastvalminud viadukti ja rampide kaudu on võimalik liigelda tunduvalt ohutumalt.

LIIKLUSSÕLM ARVUDES
Lepinguline maksumus – 6 659 759,43 €
Mullatööd – 190 000 m 3
Asfaltbetoon – 12 000 tonni
Viadukti betoon - 980 m 3
Müratõkkesein – 514 m
Viadukti üldpikkus – 68 m
Elekter – 3100 m
Sidekanalisatsioon – 1000 m
Tänavavalgustusmastid – 85 tk
Haljastustööd – 52 000 m2

Topi liiklussõlme ehitamisel tuli tihedalt teha koostööd viaduktiehitajate, elektrikute, trassiehitajatega ja muidugi Teede REV-2 enda geodeesia osakonnaga. Projektis erilisi suuri parandamist vajavaid kohti ette ei tulnud ning valdavalt sai kõik tööd teostada projekti järgi. Mõned
muudatused siiski ette tulid.
Projektis ei olnud näiteks antud müratõkkeseina kohta kõrgust, see tuli ise projekteerida.
Projekteeritud sai see selliselt, et tee pikiprofiili
muutusest tulenevalt jääks müratõkkesein sõidutee asfaldist 4 meetri kõrgune. Täna on mürasein paigas ja objektil hoopis teine nägu.
Sügisese ja varakevadise ehitamise juures oli
palju muidugi pinnasevett, mida tuli igapäevaselt ära pumbata. Need tööd vajasid igal päeval
vähemalt ühte töömeest. Samuti oli sellistes tingimustes keerukam geotekstiili paigaldamine.
Möödunud talv oli meie töid soosiv, külm takistas ehitustööde teostamist vaid kahe nädala vältel. Asfalteerimistööd läksid sujuvalt, vihmapäevi oli vaid üks. Suurepärane oli koostöö
ka järelevalveinseneridega, mistõttu ehitamine kulges ladusalt ja ilma probleemideta. Kõik
lahendamist vajavad küsimused said jooksvalt
korda aetud, ka see andis olulist ajavõitu.
Allar Maaring
Objektijuht

AS Teede REV-2
Pärnu mnt 463, 10 916 Tallinn
Telefon: +372 677 6500
E-mail: trev2@trev2.ee
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Napsitaja Laagri pargipingilt:
aga meil on ju õigus siin juua
Uus korrakaitse seadus, mis lubab avalikus kohas alkoholi juua, on olukorra viinud absurdini.
Nokastanud tüübid taovad rusikaga vastu rinda ja ütlevad, et neil on voli juua, kus süda lustib,
politseil ega ka turvafirmal pole justkui õigust sekkuda.

KV

nurga taha, aga oma õigusi pobisetakse veel sealtki: „Aga seadus ju
lubab“. Ja kui viidata sellele, et Saue
vallas on täiendavalt keelatud juua
ka parkides ja mänguväljakutel, tuleb järgmine argument: „Aga kust
meie seda teadma peame?“
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lkoholi joomine avalikus
kohas ei ole alates 1. juulist
enam keelatud. Määravaks
saab, kuivõrd see häirib teisi inimesi.
Seega sõltub seaduserikkumise piir
mitte kogustest ja kraadidest, vaid
just antud piirkonna elanike hoiakutest.
Vallakodanik Elmer Maas tõdeb
valla Facebooki seinal, et igapäevane
olukord Laagris on selline, et pingid
bussipeatustes ja jõe ääres ning poe
ümbrus on asustatud kohalike joomaritega. „Kust nad tulevad ja kuhu
lähevad, pole aru saanud. Igatahes
10st 22ni on nad just siin kahe poe
vahelisel alal liikvel. Kool algas ja
tean, et algklasside lapsed kardavad
bussipeatustesse minna, kui seal on
ees joomarite kambad. Oma 1. klassi laps tuli eelmisel kevadel 2 km jala
koju, kuna ei julgenud bussi peale
minna, sest peatuses istusid habetunud tüübid ja mörisesid koleda
häälega,“ on vallakodanik murelik.
Politsei vajab tunnistajaid
Loogiline oleks ju arvata, et sellistes
situatsioonides ulatab abikäe politsei. Et vastutustundlik möödakäija
võtab telefoni ja kutsub korrakaitsjad kohale ning need peksavad jõ-

Vähemalt kahel korral on tulnud vallamaja töötajatel sekkuda päise päeva
ajal napsitajate tegevusse ning neid korrale kutsuda. Mõningase torisemise
saatel on veeretud nurga taha, aga oma õigusi pobisetakse veel sealtki: „Aga
seadus ju lubab“.

miseva kamba laiali. Nii lihtne see
paraku ei ole.
Esiteks tõmbab 1. oktoobrist
jõustuv politseireform korrakaitsjate read koomale. Kuna Saue valda
teenindavad politseinikud täidavad
ülesandeid piirkonnas, mis ulatub
Paldiskist Lõuna-Tallinnani, võib
olla suhteliselt kindel, et mingi
mõistliku aja jooksul patrull kohale ei jõuaks. Enamgi veel – kui
ka jõuab, siis ei saa politseiametnik
joodikute mõnusasse tinistamisesse
sekkuda. Häirimisjuhtumi puhul
peab olema konkreetne inimene,
keda häiritakse. Lihtsalt telefonikõnega tehtud teatest ei piisa. Kohapeal protokolli vormistamise võimalust uus korrakaitseseadus ette ei

näe, tunnistajat on vaja.
„Inimene peaks andma politseile teada häirivast olukorrast, ootama korrakaitsjad ära, tegema nende
tulles vastava avalduse, mida politsei
siis menetlema saab hakata,“ ütleb
kohalik konstaabel Marek Tammis.
Kui seda ei ole, saab politsei vaid
manitseda, et sõbrad, ärge jooge,
aga teha midagi ei saa.
Nokastanud tüübid on sellest ka
väga teadlikud. Seda, et uus seadus
on olukorda muutnud, on valla töötajad omal nahal tõdenud. Vähemalt
kahel korral on tulnud neil sekkuda
päise päeva ajal erilise nahaalsusega
silmapaistvate napsitajate tegevusse
ning neid korrale kutsuda. Mõningase torisemise saatel on veeretud

Turvafirmal puudub
õigus sekkuda
Et kuidagigi taastada normaalne
olukord, pani vallavalitsus püsti sildid, mis selgitavad avalikus kohas
alkoholi tarbimise piiranguid ja
pöördus ka ühe turvafirma poole,
et kasvõi koolialguse kuuks palgata
turvamehed avalikku korda tagama.
Eesmärk oli peatada kõik alkoholitarbimised, avalikud urineerimised,
bussipeatustes magamised ja muud
vulgaarsused, mis selles piirkonnas
ette on tulnud ja inimesi häirivad.
Aga selgus tõsiasi, et turvafirmal
puudub õigus sekkuda. Nad võivad
küll kokkulepitud piirkonnas patrullida ja anda siis vastavalt vallamajja või politseile edasi teate, aga
reaalselt joodikute puntide laialisaatmiseks neil voli puudub.
Selle õilsa idee, Euroopaliku
alkoholikultuuri juurutamissoovi
tulemusena on tekkinud absurdne
olukord. Napsulembene seltskond
viitab ülbelt oma seaduslikule õigusele, aga häiritud vallakodanik peab
oma õiguste tagamiseks ootama
pargipingil purjutajate kõrval po-

SAUE VALD PIIRAB
AVALIKKU JOOMIST
Korrakaitseseadus ütleb, et alkoholi ei tohi pruukida ühissõidukipeatuses, sõitvas ühissõidukis,
koolide, lasteasutuste, noortelaagri, tervishoiuasutuste ning
hoolekandeasutuse ehitises ja
territooriumil.
Kuna omavalitsus võib seda loetelu täiendada, lisas Saue Vallavolikogu juurde laste mänguväljakud, tervise- ja jalutusrajad,
spordiplatsid ning noortekeskuste territooriumid (sh ka Laagris asuv kultuurikeskuse park).
See tähendab, et näiteks Laagris Comarketi ja kultuurikeskuse
vahel asuv haljasala, jõeäärne
jalutusrada, skatepargi ümbrus,
on Saue vallas need paigad, kus
alkoholi joomine on keelatud.
Need on just kohad, millega
Laagri alevikus kimpus ollakse,
just sealt leiab tavapäraselt meie
kandi pudelikummutajaid.
Alates 1. septembrist toimub
Saue valla tellimusel senisest
oluliselt tihedam turvafirma
kontroll kultuurikeskuse ja
jõeeäärse piirkonna alal.

litseid, et siis tunnistusi andma hakata. Täiendavat abi turvateenuseid
pakkuvatelt firmadelt ei ole samuti
saada võimalik, sest neil ei ole õigust
sekkuda.

KOOLIALGUS

Peaaegu kõige emotsionaalsem päev aastas
KV
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õige pisematele, neile
seitsmestele, on see ärev
ja põnev. Kes on kannatamatus ootuses juba nädalaid enne
kalendrisse riste teinud. Kes on esimese koolipäeva lõpuks hämmeldunud, et kas päevikut peab tõesti
iga päev täitma hakkama. Üks mäletab aktusest kõrvalistuva tüdruku punaseid lakk-kingi, teine koolidirektori käepigistust suurel laval,
kolmas seda, et millegipärast kallas
üks mees laval endale jääd pähe.
Ja need seitsmeste vanemad,
need kontrollivad kolmandat korda, kas kaasasoleval fotokaameral on ikka akud sees. Sest päev
väärib talletamist ja pildid hiljem
Facebooki riputamist. Nad registreerivad iga ilme muutuse oma
võsukese näol, et siis nentida – kui
asjalik ja suur ta juba on, saab hakkama küll. Nad kohmetuvad natu-

ke, kui näevad poja kikilipsu viltu
vajuvat või tütrekese käsi ärevuses
seelikuäärt kruttimas.
Aga viiendik selsamal päeval vaidleb ahastavalt emaga, kes
sunnib millegipärast viigipükse
jalga panema ja surub kooliminekuks astrikimpu pihku. Ja tütarlaps
üheksandast tajub seda esimese
klassi juntsut näppu võttes, et lapsepõlv on pöördumatult möödas.
Kolmanda klassijuhataja nendib,
et õnneks on poisid samad kraaded edasi kui kevadelgi. Ja direktor
rõõmustab, sest just viimasel hetkel
liitus pedagoogide perre üks tasemel inkaõps.
Vanaproua Saima sätib muiates end juba varakult kohvitassiga
rõdule kaema, kuidas noorus riburadu koolimaja poole suundub. Ja
vanaisa Uno otsib sahtlipõhjadest
omaenese koolitunnistust, et seda
õhtusel peol lapselapsele näidata.
Ja lillemüüjad naudivad korralikku
käivet. Ja autojuhid kiruvad ummistunud liikluslogistikat. Emad
ja vanaemad on käiku lasknud kõik

oma
küpsetamisoskused, et see esimene
päev oleks pidu-pidulik ja meeldejääv.
Tu n netereg ister,
mis 1. septembril
inimesi valdab, võib
ulatuda heldimuspisaratest „saaks see juba
mööda“
emotsioonideni. Aga peaaegu
kõige emotsionaalsem
päev aastas võib see
küll olla. Jõuluõhtu ja
sünnipäeva kõrval.

Laagri Koolis (üleval) alustas sel õppeaastal 96 esimese klassi juntsut, kokku aga on õpilasi
667. Ääsmäe kooli (all) esimesse klassi läks 20 last, terves koolis alustas 139.
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Külapood kahe kiirtee vahel
Kaupluse olemasolu on regionaalpoliitilises mõttes ühe küla eksistentsis kordi olulisem kui vallamaja
lähedus. Ääsmäe külal on ses osas vedanud. Šopingukohti on suisa kaks – üks neist Harutee kauplus,
mis on ellu jäänud küll tänu peamiselt suvisel ajal möödasõitvate külastajate juhuostudele.

KV
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HARU TEE, ÄÄSMÄE KÜLA KODU JA ÄRI ÜHES KOHAS

A

ugustikuine
pealelõuna
Harutee külapoe ees on
nagu kohalik ekvivalent
ameerikalikule suvebluusile. Tolmu üles keerutavast maanteeliiklusest kaks sammu paremale õhk ja
aeg nagu seisaks. Kolmapäevasest
pealelõunast hoolimata tiksub poe
ees koeravolaskiga isand, kerged
kraadid sees, ja otsib selgema silmavaatega inimest, kes ta linna viiks.
Hetke pärast kriiksutab poeust
punt poisikesi, jäätised näpus. Siis
peatub üks Nissan, kahe minutiga
on külastaja väljas tagasi, vee- ja
limpsipudelid ning päts saia peos.
Suvi hoiab vee peal
Harutee kauplus asub suurte teemagistraalide keskel. Ühel poolt
kulgeb mööda Pärnu maantee, see
küll käibele midagi juurde ei anna.
Hoopis Haapsalu suunal sõitjad on
need, kes juunist septembrini kõige
tõhusamalt kassat kergitavad. Poe
peremehe Margus Ristali sõnul
on suvi just see, mis kompenseerib
väikepoe talvisema vaikelu. Kuigi ega see suvigi miljoneid tooda.
Vast 2000 eurot võiks olla suurim
päevakassa, mida peremees mäletab.
Aga igal juhul on Harutee pood
ärilises mõttes vägagi hooaja kütkeis. Kui on ilus ilm, siis on möödasõitjatest kundesid kõvasti, ei jõua
niipalju joogipoolist ja jäätist varudagi, et järgmiseks hommikuks
ainult riismed järel poleks. Suvel
liigub ka külarahvast rohkem, saab
jalgsi paremini liikuma, sest ega lähedalolevatest küladest – Tuulast,
Ääsmäelt ja Tagametsast – ju buss
poodi ei too. Talvel seevastu tuleb
arvestada praktiliselt 0%-lise kasumiga ja elada vanast rasvast. Käive
sõltub suuresti ka just sellest, millal
inimesed palka või pensioni saavad.
Kuu alguses, nii 15. kuupäevani,
on ostlejaid tublisti, siis vajub ära ja
kassaaparaadi vallutavad mündid.
„No rikkaks külapoe pidamisega kindlasti ei saa. Ja kui see oleks
ainuke äri, siis oleks mõtet poodi
pidada ainult sel juhul, kui ise ka
reaalselt leti taga müüd ja toimetad. Ja pind peaks oma olema, mitte rendile võetud,“ hindab Margus.
Temal on endal väike transpordifirma kõrval ja kassas kaks toimekat naisterahvast igapäevatööd tegemas. Poepidajaks sattus Margus
üsna juhuslikult, jaekaubandusega
kokkupuudet tal varasemalt ei olnud, aga üks tuttav tuli pakkuma,
et näed, eluaeg on kauplus olnud ja
nüüd pandi kinni. Kolm-neli aastat
tagasi seisis Harutee kauplus tõesti
õnnetuna, tabalukud ukse ees, aga
nüüd on taas hoog sees.

Müüa kahekorruseline maja
logistiliselt väga heas asukohas. Hoone esimesel korrusel
asub tegutsev toidupood ja
teisel korrusel on neljatoaline
korter, kus hetkel elavad sees
üürnikud.
Hoone asub väga heas ja kergesti ligipääsetavas asukohas,
mis piirneb ühelt poolt Pärnu
maanteega ning teiselt poolt
Haapsalu maanteega. Põhilise
klientuuri moodustavad inimesed, kes nendel teelõikudel
liiklevad

Haapsalu suunal sõitjad on need, kes juunist septembrini kõige tõhusamalt poekassat kergitavad. Peremehe Margus
Ristali sõnul on suvi just see, mis kompenseerib väikepoe talvisema vaikelu.

Erilist ei ole, aga nälga ei jää
Nostalgilise hõnguga Harutee
kauplus toimetab kokku vast niisama suurel pinnal, kui Selveris
on ainult puuviljalett. Palju sinna
ei mahugi, aga kõik eluks vajalik
on olemas. Piim ja sai, pakendatud vorstiviilud ja viinerid, väike
valik puuvilja ja majapidamistooteid. Sortimendi valib Margus ise,
kõhutunde ja kogemuse pealt. Nii
näiteks teab ta juba, et siinkandi rahvas Tere piima ei armasta,
Alma oma läheb oluliselt paremini
kaubaks, sama on leivatoodetega,
konkurentsitult eelistatakse Leiburi kraami. Nii et kundede soove
tuleb arvestada. Aga värsket liha ja
kalakraami poest kahjuks ei leia,
igasugu euronõuded võivad väikepoe pidaja ses osas hulluks ajada.
Alkoholilett on siiski muljetavaldav. Midagi pole teha, selle järele
on nõudlust.
Osa kraami toovad tootjaid ise
kohale – õlle ja jäätise näiteks. Aga
vähemalt poole müüdavast kaubast
toob Margus ise. Napilt iga hommik algab tema jaoks ostunimekirjaga ja Tallinna poole kaupa tooma
minemisega. Vaatab poe varud üle
ja suundub siis linna hulgimüügipoodidesse. „Kui ma piimatooteid
laseksin kohale transportida, siis ei
ostaks neid keegi. Liitrise piimapaki hind tuleks mulle juba euro kanti. Lihtsalt kogused on nii väiksed
ja transport kohale kallis, mul on
mõistlikum ise järel käia,“ selgitab
Margus.
Natuke nagu sotsiaalprojekt
Maapoodide kohta räägitakse, et
hinnad olla seal kõvasti kallimad
kui suurtes marketites. Ka Harutee poes on piimapakk pisut kallim – 80 senti suurpoe 60 vastu.
Samas on Margusel tooteid, millel
ta teadlikult hinda madalal hoiab
ja peaaegu juurdehindluseta pa-

Lisaks asub kinnistul garaaž,
töökorras muldpõrandaga
sepikoda ja laut kõrvalhoonetega, mis on kohaldatud autoremondi jaoks. Kõik hooned
vajavad värskendust.
Kinnistul on aed, kus kasvavad
õunapuud ning kasvuhoones
on võimalik kasvatada erinevaid juurvilju.
Kõrval asub Euro Oil tankla.
Väga hea asukoht ning tiheda
liiklusega maanteede ääres,
kus saab pakkuda autoremonditeenust, rajada hubase kohviku ja mini-hotelli või jätkata
hetkel tegutseva kauplusega
majandamist.
Hind: 209 999 EUR

Üks Harutee kaupluse müüjaprouadest on punapea Meeri, ise ka
Ääsmäe inimene.

kub. Nende seas Laua Viin, mõned
sordid kohvi ja õlut. Juurdehindlus
ei ole tal ka matemaatilise täpsusega, et kõigele 20% otsa arvestatud.
Seegi käib tunde järgi. Aga eks poe
sortiment ole ka valdavalt soodsamast otsast. Gurmee tasemel toidukaubale ja kallitele konjakitele
siin ostjaid ei olekski.
Ilmselt sarnaselt paljudele teistele maapoodidele on Haruteel
olemas võlavihik. Ehk et kui kuu
lõppedes taskus tuul ulub, siis saab
hädapärased ostud ka vihikusse
kirja panna ja siis palga- ja pensionipäeval ära maksta. Peremees
usaldab kundesid. Ühelt poolt on
need valdavalt samad inimesed, teiselt poolt oma küla omad – kus neil
ikka ära kaduda ja võlad üles jätta.
„Nii et natuke on see poe pidamine nagu sotsiaalne projekt ka,“ naerab Margus.
Poe-esine joviaalne sumin
Teine ürgne maapoodide juures
olev kohustuslik aksessuaar näikse olevat poetagune laud. Või siis
Harutee puhul – poeesine. Peremees on „külastajate soovil“ paigaldanud mehise laua ja pingid,

kus nädalavahetuse saabudes tihti
kohalikke elu ja maailma mõtestamas võib leida. „No ega seal külavahel pole ju midagi teha, tulevad
siia, näevad tuttavaid, võtavad õlle
või paar,“ on Margus leplik. Ta
möönab, et sumisev seltskond võib
muidugi tagasihoidlikuma kauplusekülastaja ära ehmatada, aga samas pole tema sõnul selle poe ees
küll kunagi midagi hullu juhtunud
– keegi pole kaklema läinud ega
piire ületanud.
Üks mees, kes kenal augusti pärastlõunal poeperemehe ja ajalehe
toimetaja vestlusele peale sattus,
oli nooremapoolne külamees suure koeravolaskiga, endal olemine
kerges vines. Tahtis kangesti teada, mis naine see peremehel pingil
istub ja muretses, et tal oleks vaja
linnasõiduks kainet autojuhti, aga
pidas end tõepoolest üsna tsiviliseeritult üleval. Küsimusele, miks
ilusal suvepäeval juba pooles päevast napsus ollakse, tuli ka asjakohane ja konkreetne vastus – haiguslehel olen, noh.
Margus on paljudele tuttav, vähemalt pooled poodi tulijad nookavad sõbralikult talle tere ja eks

nii mõnigi kord tuleb peremehel ka
endal maha istuda ja külameestega
asja arutada. „Vahel on täitsa huvitav, aga enamasti on nii, et tegelikult oleks endal vaja midagi teha,
istud korraks maha ja juba on paar
tundi läinud, siis ongi targem enne
ära põgeneda,“ teab mees.
Kuid eks see maailma ja küla
asjade arutamine käib vahel seeski.
Tõsi, müüjatar Meeri, ise Ääsmäe
küla inimene, ütleb diskreetselt, et
tal pole küll töötegemise kõrvalt
aega külaklatšiks, kuid kes tahab,
eks see ikka räägib, aga suuremad
jutud peetakse siiski poe ees meeste
seltskonnas maha.
Tulevik on ebaselge
Mingeid suuremaid arendusplaane, et suurendaks müügipinda või
teeks kõrvale kohviku ja võõrastemaja, Margusel pole. Põhjus lihtne
– maja, kus ta poeruume rendib, on
parasjagu müügis. Hinnaks ümmarguselt 200 tuhat eurot ja sellist
investeeringut mees enda puhul
mõistlikuks ei pea. Rendilepingut
pikendab ta aastakaupa ja majaomanikuga on kokkulepe, et kolm
kuud tuleb selle lõppemisest ette
teatada. Sellises olukorras ülemäära pikki plaane pole poeperemehel
mõtet heietada. Nii kaua, kui kestab, kestab. Ja kuni kestab, kehtib
lause – külastage meid jälle!
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93-aastase elutarkus: „Rääkige
või ropusti, aga ärge halage!“
Vaadates Tagametsa küla proua Elfriede Milleri elavatesse silmadesse, võib küll rahus ohata, et
kui pensonäripõlv tähendab sellist elu, nagu see 93-aastane elab, siis ei tasu vanaks saamist küll
üldse karta. Kirge, vitaalsust ja maailmaga kontaktis olemist on seal rohkem kui nii mõneski kolm
korda nooremas inimeses.
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eptembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse vanavanemate
päeva. Vanaemasid on mitmesuguseid. On selliseid, kes lõhnavad
pannkookide järele. On neid, kes
ohjavad muretult karja lapselaste,
kapsamaa ja kudumisvarraste vahel.
On väsinumaid ja erksamaid, on rahulolevaid ja nurisevaid, on pearätiga ja kübaraga.
Elfriede on see kübaraga
Temas on sellist eestiaegset väärikust ja nakatavat elujaatust. Kui
Elfiriede kodust välja läheb, siis on
ta alati sätitud ja mukitud. Heas
mõttes proua – kübar, sobivas toonis ridikül ja kingad. Huulekaar
punamas ja selg sirge. Muidugi valutavad tema 93-aastased ristluud ka
vahel. „Ega vanajumal ole poisike,
et mul endistviisi möllutada laseks,
annab ikka mõistust ka juurde,“ ei
tee vanaproua sest suuremat numbrit. Ta saab suurepäraselt aru, et selles vanuses on täitsa okei, kui vahel
kusagilt valutab.
Mida Elfriede aga oma kogemuse pealt teab, on see, et tegevus ja
ringi sahmimine leevendavad torkeid seljas paremini kui ükski salv
või tabletikarp. Näiteks kui kevadel
seisis ees laulukooriga Soome esinema minek, olid ilmad halvad ja Elfriedel seljas tuim vastik valupaine.
Siis muretses vanadaam küll, kuidas
ta saab. Aga reisielevus ja esinemisrõõmust tekkiv adrenaliin kaotasid
igasuguse valuaistingu. „Koju istuma jäämine on palju hullem – oled
siin, loed piiblit ja ootad lõppu. See
oleks jube!“ ei mõista ta hästi vanainimesi, kes kapselduvad koduukse
taha ja maailmast end välja lõikavad.
Elfriede ühiskondlik aktiivsus on
oma ea kohta muidugi muljetavaldav. Igasse kuusse on tal planeeritud
mõni sündmus. Ta on uhkelt kohal
nii pensionäride pidudel kui ülevallalistel üritustel. Selle aasta jooksul
on ta jõudnud reisidele Soome,
Lätti ja Tallinna linnaekskursioonile. Üldse on ta läbi reisinud terve
Euroopa. Ja seda just pensionipõlves. Ainult Kreeka ja Inglismaa on
veel võtmata. Ja kui ilm oleks olnud
sel päeval jahedam, oleks teda võinud näha oma kooriga ka laulupeo
rongkäigus. Viimase jättis ta igaks
juhuks vahele. Ega lolliks ei saa ka
minna.
Kuigi on olnud ka hetki, mil
Elfriede on endalt küsinud, oled sa
kangelane või lihtsalt loll. Näiteks

Elfireidel on suur ja vahva pere - (vasakult) tütretütar Katrin, Elfriede ise, tütrepoja poeg Robin, tütretütar Kerstin, tütar
Anu, tütrepoja tütar Lotta ja tütrepoeg Martin. Osa seltskonda on veel puudugi, sest ühtekokku on vanaproual kolm last,
kuus lapselast, viis lapselapselast.

ühel pimedal oktoobriõhtul, kui ta
tihedas vihmasajus ja kottpimedas
mööda Pärnu maantee äärt Haruteelt bussi pealt tulnuna kodu poole
kõmpis. Jumal andis ülevalt märga
ja autod alt. 3,5 kilomeetrit. Külma
ja kütmata tuppa jõudnuna, kulmukarvadestki vihmavesi tilkumas, seisis vandaaam siis peegli ees ja pidas
säärast sisemonoloogi.
Kuid ei saa ju lasta enda käike
olematust bussiliiklusest mõjutada.
Tal on vaja jõuda kord nädalas Tallinnasse laulukoori Videvik, kus ta
juba 20 aastat liige on. Mõnikord
klapivad kellaajad nii, et saab sobitada end Pärnu bussile, mille juhid
ta kenasti ära moosib, et need tema
kodutee nurgal spetsiaalse peatuse
teeksid. „Taisto bussijuhid on küll
mind hoidnud ja vastu tulnud. Ainult paar tükki on mind pikalt saatnud,“ kiidab naine. Aga kui ei klapi,
siis kõnnib 3,5-kilomeetrise otsa
Haruteelt jalgsi koju.
Vaimukas suurvärk ja
virinavaba hoiak
Elfriedet on õnnistatud ka vaimuka ja ladusa suuvärgiga. See sõnademäng, kujundlikkus ja väljendusrikkus, mis on miksitud kerge
iroonia ja tema ea kohta ootamatu
noortepärasusega! Ja rääkida talle
meeldib. Selle kahe tunni jooksul,
mis ta ajalehetoimetajat oma kodus
võõrustas, jäi lauale kantud kohvitass Elfriedest päris puutumata. No
ei tekkinud sellist hetkegi, öelda ja
hinnata oli nii palju. Eks endine
pedagoog lööb välja ka. Elfriede
töötas koolis kuni 80. eluaastani.
Viimase otsa oli ta Ääsmäe koolis

Elfriede (paremal) ei puudu üheltki kohalikult peolt. Ka augustikuisel Harjumaa pensonäride suveüritusel oli ta platsis - kübar peas ja huulekaar punamas.

„Koju istuma
jäämine on palju
hullem – oled
siin, loed piiblit ja
ootad lõppu. See
oleks jube!“

rahvatantsuõpetaja, aga enne seda
õpetas ajalugu ja juhtis aastaid
Rapla kandis kooligi.
Elfriedele meeldib muidugi kodus ka. Aga ka seal on tihti tempo
peal, teleka ees tiksumist ja seebikast seebikani päeva õhtusse veet-

mist ta ei harrasta. Hommikuti, kui
on valge ja olemine reibas, on käsitöö aeg. Viimase paari aasta jooksul
on ta valmis õmmelnud 17 lapitekki
ja tunneb rõõmu, et nõel ikka pihus
püsib. Teisele korrusele on sätitud
kangasteljed ja noorima lapselapsega tehakse igasugu moodsamat näputööd ka. Lambivarjusid näiteks.
Ja kogu oma garderoobi, rahvariided sealhulgas, nokitseb ta ka oma
käte vahel valmis.
Ajalehed ja ristsõnad võtavad
päevast oma. Postkasti potsatavad
vanaproual Postimees, Õhtuleht ja
Maaleht. Postimehe ristsõnad teevad Elfriedele rõõmu, on suures kirjas ja tema taibule sobivad. Ristsõnu
peab ta põhjuseks, miks mälu pole
kõrges eas alt vedanud. Ja mäletab
ta tõepoolest palju ja kaugete aegade taha. Oma nooruspõlve Ääsmäel
meenutab vanaproua kui lustlikku

ja tegusat. Et tegutses 16 erinevat
ühingut – puhkpilliorkestrist maanoorte ringini. „Tänaseks on küll
alles ainult kaks küürus mutti, mina
ja Kiilberg,“ naerab Elfriede.
Aga kui paljud temaealised jäävad oma juttudes minevikku kinni,
meenutades endisi aegu kui kuldseid ja lihtsaid, siis Elfriede suust ei
kostu olme ja oleviku osas ühtegi
hala. Ei räägi ta sellest, et raha on
vähe, ega sellest, et noorus ja tänapäeva elu on mokas. Üldse on
ta igasuguse virisemise ja hala osas
allergiline. „Virisemine väsitab eelkõige iseennast, see teeb enda nüriks. Mina ütlen ikka – rääkige või
ropusti, aga ärge halage,“ teatab
Elfriede resoluutselt. Kui miski ta
enda haigeks ja vanaks teeb, siis
need ongi inimesed, kes negatiivsust välja pritsivad. Neist katsub ta
eemale hoida ja mõnusate inimeste
seltskonda otsida.
Pere manitseb rahulikumaks
Ja see mõnus seltskond on kahtlemata tema pere. Kolm last, kuus
lapselast, viis lapselapselast. Talviti
toimetab Elfriede küll enamuses
ajast üksipäini, aga suvel voolab pere
üle ilma ikka Tagametsa kokku.
Kes tuleb Ukrainast, kes Iirimaalt,
suurem osa resideerub õnneks ikka
Eestimaal. Nädalavahetuseti käivad
noored ikka läbi, toovad suurema
toidukraami ja on muidu abiks. Väimeest kiidab Elfriede taevani. Aga
uhkust tunneb kõikide üle. Eriti
selle üle, et noored kõik kõrgemad
koolid läbi käinud, kaks tükki suisa
doktoritööd tegemas. Elfriedel endalgi on mitu ametipaberit sahtlis
– kodumajapidajast kontroll-assistendini. Õpetajakutse ja tantsujuhendaja veel lisaks.
Aga uhked on ka lapselapsed
oma vanaema üle. Mis sest, et Elfriede ei ole päris selline põllega ja
tasane memm. Pigem see vanaema,
kes raamatus õunapuu otsa ronis.
„Eks me ikka manitse teda vahel, et
katsu rahulikumalt võtta, hoia natuke tagasi. Selle peale ta vahel protesteerib, et tema ei ole vana, hea veel,
kui ei solvu. Aga ta on ikka hästi
tubli, aga natuke sõnakuulelikum
võiks ta olla küll,“ iseloomustavad
oma aktiivset memme tütretütred.
Surma Elfriede ei karda. See on
tema meelest loomulik, sest kuhu
kõik muidu ometi ära mahuksid.
Talle endale on arstid lubanud, et
sajas sünnipäev tuleb kindlasti ära.
„Tuleb, mis tuleb. Mul on hea elu
olnud. Igav pole mul kunagi olnud,
seda häda pole põdenud. Ja inimesed on kõik toredad, kui tahad
näha,“ ütleb Elfriede lõpetuseks.
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Ääsmäe Noortekeskus tähistab 15. sünnipäeva
Mäletan, kui noore tüdrukuna astusin esimest korda sisse noortekeskuse uksest ja sellest sai alguse minu noortekeskuse külastaja karjäär. Sellest saab õige pea 15 aastat.
KERTTU
VETEMA
Ääsmäe
noorsootöötaja

V

ahepeal on muutunud
maja, ruumid ning on
muutunud ka noortekeskuse enda ilme. Muutunud ei ole
teadmine, et noortel on olemas
üks tore koht, kus veeta aega oma
koolivälisel ajal. Aastate jooksul on
noortekeskusest läbi käinud palju
noori, paljud on täna juba täiskasvanud ning noortekeskust külastavad
juba nende lapsed ning loodetavasti
kunagi ka nende lapselapsed. Noortekeskus on olnud kõik need aastad
kohaliku noorteelu korraldaja.
Talvekuul kalendrit avades jäi
silma, et noortekeskusel on tulemas
juubel. Seeläbi tekkis mõte sünnipäeva sel korral pikemalt tähistada
ning koostöös noortega tuldi ideele
korraldada noortekeskuse juubeli-

SÜNNIPÄEVANÄDALAL JUHTUB
Esmaspäeval, 8. septembril
alustame 17.30 kooli võimlas mobiilse planetaariumiga, kus tuleb
esitusele põnev õppefilm. Seejärel
jätkub õhtu noortekeskuses ning
kell 19 stardib telemäng „Me
armastame noortekeskust“.
Teisipäeval, 9. septembril
ootavad noortekeskuses „Just
dance“ ja lauatenniseturniir. Kell
20 toimub võimlas põnev saalihoki
sõpruslahing, kus noortekeskuse
noored astuvad vastu noortekeskuse kollektiivi poolt kokku
pandud võistkonnale.
Kolmapäeval, 10. septembril
avab uksed aula ning meile tuleb

nädal. Siinkohal tuli suur abi Harju
Maavalitsuselt, kelle avatud noortekeskuste projektifondist taotlesime
rahalist tuge. Tänu projekti positiivsele vastusele toimubki septemb-

külla improteatri grupp „Improkraatia“, kes astub põneva
etendusega üles kell 17.30.
Etendust vaatama on oodatud
kõik külaelanikud. Peale etendust
toimub noortele sama grupi
poolt korraldatav töötuba „Impro
mängud“.
Neljapäeval, 11. septembril on
võimalus noortekeskuses vaadata
ajalugu – pildid ja videod ootavad
kõiki huvilisi.
Reedel, 12. septembril toimub
suur noorte pidu. Kohale tuleb külalis-DJ ning noored ümbruskonnast. Liikuma on pandud buss, mis
transpordib noori ka peale pidu

ri teisel nädalal, 8.-14. septembrini,
Ääsmäe noortekeskuses suur juubelinädal. Üritused on osavõtjatele
tasuta.
Tulemas on üks tore ja tegus

koju. Kõigile külalistele pakutakse
sünnipäevatorti.
Laupäeval, 13. septembril kell
12-15 ootame kõiki Ääsmäe kooli
võimlasse, kus toimuvad erinevad
toredad võistlused, avatud on
kohvik ning jagatakse infot sügisel
alustavate ringide ning ettevõtmiste kohta. Samuti toimub õnneloos, mille tulu läheb noortekeskuse uute diivanite soetamiseks.
Pühapäeval, 14. septembril kell
12-17 ootame kõiki noori nautima
filmiprogrammi ning on võimalus
külastada pühapäeval noortekeskust.

Noppeid naabritelt
Murastes avati uus
koolimaja

Harku vald avas Murastes kauaoodatud koolimaja, kus asub sügisest
õppima üle 160 õpilase. Kool on
kuueklassiline ning esimesel õppeaastal õpivad ühe katuse all kahe
kooli lapsed – Muraste kooli ning
Vääna Mõisakooli õpilased, kelle
enda koolihoones toimuvad aasta
kestvad renoveerimistööd.
Direktor Gled-Airiin Saarso sõnul on Murastesse uue koolimaja
ehitamine kohalike inimeste jaoks
märgilise tähendusega, sest lapsed
saavad nüüdsest alustada kooliteed
ja käia huviringis just kodulähedases koolis. „Lisaks on nüüd Vääna,
Vääna-Jõesuu ja Muraste kandi algkoolide jaoks suured võimalused
ühiste toredate projektide korraldamiseks, näiteks loov- ja spordivõistluste läbiviimiseks,“ avaldas Saarso
heameelt.
Harku Valla Teataja 27. august

nädal, kus on tegevust nii pisematele kui ka vanematele. Loodame, et
seesugune tähistamine annab head
hoogu ka järgmiseks 15 aastaks.
Ootame kõiki osalema!

NOORED

Ääsmäe noored nautisid suvelaagrit
Ääsmäe noortekeskuse noorsootöötajatel tuli kevadel mõte korraldada noortele
Lõuna-Eestis laager. Mõeldud – tehtud.
KERTTU
VETEMA
Ääsmäe
noorsootöötaja

A

ugustis viibisime noortega
suvelaagris Piiri Spordi- ja
Puhkekeskuses.
Laagris
olime koos noorte jalgpallurite ja
tantsijatega. Iga osaleja sai endale
vahva nimelise särgi, mida kanti
suure rõõmuga. Käisime Pühajärve
spaas ujumas, Otepää seikluspargis

lavastajaks olid nemad
ise. Näidend sai suure
aplausi osaliseks ning
järgmisel päeval sõideti koju rõõmsal meelel
ja sooviga ka järgmisel
aastal koos laagrisse
minna. Noorsootöötajad tänavad noori, kes
laagrist osa võtsid ning
loodavad
seesugust
laagrit korraldada ka
järgmisel aastal.

ronimas ja Käärikut
avastamas.
Samuti
toimusid igapäevaselt
toredad üritused ja ettevõtmised: viktoriiniõhtu, teatevõistlused,
motivatsioonitahvlite
meisterdamine, seltskonnamängud, playbox jpm. Lõpuõhtul
astusid meie noored
üles
teatrietendusega, mille autoriks ja

NOORED

Noored ei ole hukas, noored on sügisvaheajal
laagris ja hiljem juba noortevolikogus
Kõlab uhkelt, aga täpselt nii see on. Õigemini nii see kõik saab olema, kui head plaanid ellu viiakse, aga kuna eesti keeles teadupoolest tulevikku ei ole, võib südamerahus väita, et nii täpselt kõik Saue vallas ongi, nagu pealkirjas seisab.

illest jutt?
20.-23. oktoobrini toimuvasse
4-päevasesse noortelaagrisse on oodatud
14-22-aastased sauevallakad. Laagris saab osaleda kuni 40 kiiremat
registreerujat, sest esialgu ei ole
rohkematele kohti võimalik pakkuda.

rit Saue valla noored, et üheskoos
oleks tore, mõnus ja hariv. Nelja
päeva sisse mahuvad tutvumismängud, maastikumängud, üks pikem
koolitus, ühine bowling ja mitmed
külaskäigud Saue valla ettevõtetesse ning naabrite juurde Saku valdagi. No ja kõige lõpuks muidugi üks
enneolematult lustlik lõpudisko.
Igal hommikul ja õhtul tuuakse-viiakse laagrilised Saue valla küladest noortelaagri toimumispaikadesse ja koju tagasi ning igal päeval
pakutakse ka lõunasööki.

Mis toimub?
Päevad on tegemistest tulvil ja kõigi
ettevõtmiste eesmärgiks on kokku
tuua eri vanuses ja eri küladest pä-

Kuidas osaleda?
Osalemiseks tuleb täita taotlusankeet, mis on alates 15. septembrist
leitav Saue valla kodulehelt www.

KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

M

sauevald.ee ning saata täidetud ankeet kultuurinõunik Kaija Velmetile kaija.velmet@sauevald.ee. Kui
on kõhklusi, kahtlusi või arukaid
küsimusi, siis ka neile vastab valla
kultuurinõunik, telefon 6796 786.
Mis maksab?
Tasuta lõunaid ei ole väidetavalt
olemas, kuid Saue valla sügisvaheaja noortelaager on tasuta, mh on
tasuta ka lõunad. Ja tasuta tänu
sellele, et ettevõtmisele on õla alla
pannud Saue Vallavalitsus ja Harju
Maavalitsus (Avatud Noortekeskuste projektikonkursi meede).
Mis edasi saab?
See, mis edasi saab, on teada, kuid

ei ole veel täpselt teada, millal.
Nimelt on kogu ettevõtmisel ka
tagamõte ja selleks on Saue valla
noortevolikogu loomine. Õigemini on otsus noortevolikogu
loomise kohta juba tehtud ning
Saue Vallavolikogu on selle aasta
29. mai istungil lausa valla noortevolikogu põhimääruse vastu
võtnud. Vorm on seega olemas,
vaja on veel sisu ja sisukate noorte
kokkutoomiseks ongi üheks võimaluseks nad koguda 4-päevasesse laagrisse.
Seal pannakse pead kokku ja
otsustatakse, millal korraldada
noortevolikogu valimised. Sellest
kõigest täpsemalt aga peale sügisvaheaja noortelaagri toimumist.

Tallinn-Paldiski maantee lõikude remont toob
täiendavat ajakulu
Juba mõnda aega käib remont
Tallinn-Paldiski maanteel Kiia-Tutermaa vahelisel teelõigul (km 19-21) ja
Valkse-Kloogaranna teelõigul (km
29-37). Mõlemal remondilõigul on
kaks tööfronti, teel on nii liikluse reguleerijad kui foorid. Autojuhtidel
tuleb arvestada täiendava ajakuluga ja muu ebameeldivaga, mida
teeremont endaga kaasa toob.
Lepingujärgne tähtaeg on tänavu oktoober.
Keila Leht 17. august

Keila vallavanemaks
sai Jaan Alver
21. augusti vallavolikogu istungil
valiti Keila uueks vallavanemaks
Jaan Alver. Mäletatavasti lahkus endine vallavanem Peeter Schneider
15. augustil ametist omal soovil.
Lisaks Alverile esitas oma kandidatuuri ka Keila vallavolikogu esimees
Kadri Tillemann, keda toetas viis volinikku. Jaan Alver kogus volikogu
täisistungil seitse poolthäält.
Äsja ametisse valitud vallavanema sõnul on Keila suurimaks murekohaks see, et vallavalitsuse ja -volikogu vahel puudub piisav koostöö.
“See on piisav väljakutse, et moodustada meeskond, kes saab aru
sellest, et inimesed on ametisse
nimetatud ja rahva poolt volitatud
selleks, et Keila valda arendada ja
selle elanikke teenindada,” ütles
Alver.
“Ma tahaks loota, et see kooslus
püsib nüüd järgnevad kolm aastat.
Et leitakse see töörahu ja töövõime.
Jätame need isiklikud nägelemised
selja taha. See on väga oluline.”
Nõnda hindas Alver oma toetust
vallavolikogus piisavaks.
Harju Elu 22. august
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Lapsed tantsisid täiega – nii puudutuste
peol kui piiritagusel suvereisil

Ja ongi läbi saanud midagi, mida oodati, ihati, mille nimel tehti tööd, ületati ennast ning hoiti pöialt
iseendale ja sõpradele. Kõige lõpuks püüti häid sidemeid luua ilmataadigagi. Möödas on puudutuste
pidu. Loodan, et puudutuste aeg kestab edasi.
PIRET
KUNTS
tantsujuht
Ääsmäelt

M

ulle meeldib üks peo
protsessis kuuldud mõte:
meil on vaja kõiki puudutusi, nii häid kui halbu; kui poleks
halbu ja vahel haigetki tegevaid puudutusi, ei oskaks me ilmselt aru saada, kui meid puudutab midagi eriti
head ja ilusat, kui oleme õnne tipul.
Ääsmäekaid puudutas laulu- ja tantsupidu sedakorda küll vaid rõõmsalt. Peole pääsesid kõik Ääsmäe
kollektiivid: 2.-3. klassi tantsurühm,
5.-6. klassi tantsurühm, vilistlaste
segarühm ja mudilaskoor. Lisaks
olid peol tantsimas ka koolidirektor
ja juhiabi. Peol osales esinejana iga
kolmas Ääsmäe kooli õpilane. Pole
paha!
Ja peol läks kõik kenasti. Meil
oli vahva ja mõnus tantspeo(m)
elu Viimsi koolis: maitsvad toidud,
mugavad pesemistingimused ja
suurepärased lauamänguööd. Me
pidasime vastu vihmale ja kuumale ning pikkadele proovipäevadele.
Ja kui palju on meil sõpru ja abilisi! Tuhat tänu kõigile õpetajatele ja
emmedele, kes lapsi „kantseldasid”,
bussijuht Ivole, direktor Jaanusele,
alati abivalmis Borissile, tädi Marile, kultuurinõunik Kaijale… - tuhat
vabandust, kui kellegi unustasin.
Need inimesed olid meie vankumatu taustsüsteem, mis võimaldas meil
pidu nautida, täiega.
Ja nüüd – kõige suuremad tänud tantsijatele ja lauljatele. Usun,
et lauljad mõistsid, kui uhke tunne
on laulukaare all! Ja loodan, et kallistasite õpetaja Lindat kõvasti selle
imelise võimaluse eest!
Hei teie, väikesed, te olite tublid! Meie esimene proovipäev paduvihmas ja järgnevad kõrvetavas
päikeses polnud kindlasti kerged.
Aga ellu jäime ja kontsertidel isegi
naeratasime!

Eriti hää meel on poiste üle.
Usun, et nad ootavad järgmist suve
ja meeste tantsupidu peaaegu samavõrd kui vilistlasrühma noormehed.
Nad teavad, et nende „isad” ootavad neid seal. Kui kuskil ja kunagi
mõni „issi” seda juttu lugema juhtub, siis siinkohal ka kallid ja tänud
neile. Minutid, mis nemad poistega
„meeste asja ajasid”, olid õpetajale
igal kontserdil puhkehetkeks ja poistele peo pärliteks!
Ääsmäe vilistlasrühm oli esmakordselt tantsumurul noortest
täiskasvanute sekka arvatud. Küll
etenduse kontekstis selliste täiskasvanute, kes eluväärtusi veel päris
hästi ei mõista ja eesmärgitult „tuult
taga ajavad”. Tegelikkuses on meie
noored nagu segu kolmest erinevast „liigist”: neil kõigil on kindlasti
noor hing ja süda; neist mitmel on
juba väga kindlad elusihid, omandatud kõrgharidused; pühendatud
end perele ja tööle ja vahel mõned
ikka „tallavad tuult” ja „jooksevad
sarvi maha”.
Mu kallid noored, mul on väga
hea meel, et te suudate end pidude
ja ülevaatuste eel motiveerida ja
mobiliseerida, jätta hea mulje meile kaheksanda paarina appi tulnud
„võõrastele”.
Igatsen teiega koos kord sellist
üritust, kus saaksingi olla vaid teiega, olla teie õpetaja. Aga siinkohal
veelkord tänud Maarja-Liisile, kes
rühmavanema kohustustega tantsupeol hiilgavalt hakkama sai. Ja kallistused muidugi kõigile teile!
Hei, mu „pubekad” – te olete
tõesti ägedad. Kas teate, lugejad,
et 5.-6. klassi õpilased on võimelised tantsupeol olema kui suured: ise
liikuma ühistranspordiga, sest tellitud bussiga liiguvad väikesed; ise
aru saama tantsplatsil kõigest, mida
liigijuht nõuab, sest õpetaja on väikeste platsil ning tantsima väljakul
igat proovi nii, nagu oleks see esinemine. Lisaks aitama õpetajat väiksemate riiete tassimisel ja olema üliäge

Viinis toimunud festivali ühispildi hetk - lisaks kuueteistkümnele tantsulapsele olid Ääsmäelt kambas ka tantsumemmed.

Väikesed tantsupeolised peale proovipäeva paduvihma.

kamp kogu nädala.
Miks ma teid siin siis viimaseks
jätsin? Põhjendatult. Teile ei lõppenud tantsusuvi tantsupeoga. Kui
läbi sai pidu, mis nii korralduslikult,
lavastuslikult kui kõigi mu tantsijate
soorituselt minult küll maksimumilähedased punktid saab, oli ju vaid
nädalake puhkust ja …. reisile!
Traditsiooniline suvereis viis festivalidele Austriasse ja Poola
Lisaks kuueteistkümnele tantsulapsele olid Ääsmäelt kambas tantsu-

MUUSIKA

memmed ja ikka–jälle vankumatu
taustsüsteem – fännid ja abilised, kelleta ei saa. Reisimuljeid on erinevaid
kindlasti nii palju kui osalejaid (loodan küll, et kõik positiivsed): kellele
meeldis kõige enam mägede ilu (küll
üsna udune); kellele jäi meelde fakt,
et käis „Heliseva Muusika” radadel;
kes tundis end hästi spaas sulistades,
kes aga nautis hoopis närvikõdi luukeredest kabeli külastusel või tundis
end kui muinasjutus Neuchwansteini lossi ees seistes.
Küll aga on mul väga hea meel,

et Europeade lõppkontsert meeldis
kõigile. Et memmede ja fännide
sõnutsi oli väga äge ja meeliülendav
vaadata, kuidas eestlased kogu lippurite kantud sini-must-valgetega
ääristatud lava täitsid ning siis erinevates variantides ettekantav KaeraJaan publiku kaasa elama pani. „Fotosüüdistustel” on näha, et lapsed
tantsivad täiega, naeratavad ja vaatavad (enamasti) paarilisele silmagi.
Ja see oligi vägev: tantsijad laval,
lippurid suurte Eesti lippudega ja
fännide lipud publikus. Uhke tunne
oli. Samuti oli väga tore vaadata, kuidas lapsed Europeade balli fännasid,
tantsisid rahvamuusika saatel mitu
tundi nagu hullud.
Kuigi Austrias sai liigvähe tantsida, vaid ühel kontserdil, oli seegi
kontsert väga õnnestunud. Vaadata
erinevate rahvaste tantse, suhelda
teiste maade tantsijatega, vahetada
kontakte ja suveniire, teha ühispilte
– see on vahetu kogemus ja elamus.
Loodan, et meie suvereiside traditsioon jätkub ning ei väsi tantsijad
ega tüdine meie fännid.
Nüüd aga: vastu uuele hooajale,
meeste tantsupeole ning järgmistele
reisidele!

Laagri Kooli tüdrukud tõid Riiast kaasa hõbediplomi

Juulis toimusid Riias 8. Maailma Koorimängud (8th World
Choir Games), kus võistles 430 koori ja 27 000 lauljat 73 riigist.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

L

aagri Kooli Lastekoor võistles ja saavutas hõbediplomi
lastekooride
kategoorias,
kus kokku laulis 41 koori. Esitati
15 minuti pikkune kava, mis koos-

nes neljast laulust ja sooritust hindas rahvusvaheline žürii. Arvesse
võeti intonatsiooni puhtust, kooskõla, noodi järgimist ja artistlikku
esitust.
Vaatamata sellele, et koos on
lauldud alles aastajagu päevi ning
esinemis- ja võistlemiskogemused puudusid, on juhendaja Iveta Jürisson saavutuse üle väga

õnnelik. „Minu kooris laulavad
fantastilised, rõõmsameelsed ja
väga tublid tüdrukud 5.- 9. klassini. Tänan südamest oma tüdrukuid, Laagri Kooli ja kõiki, tänu
kellele see reis teoks sai,“ ütleb
Jürisson.
Laagri Kooli Lastekoori osalemine Koorimängudel toimus Eesti Kultuurkapitali toel.
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Saue valla

Õunamahlasimman
KOOS VANAMÕISA SÜGISLAADAGA

20. SEPTEMBRIL

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES, ALGUSEGA KELL 11:00

16.00 TRIIN NIITOJA & JOHN4
Kõik oodatud oma õuntega Vanamõisa
vabaõhukeskusesse,
kohal Triinu õunamahla kombain
50 L MAHLA

20 MINUTIGA

Võta kaasa oma taara ja naudi sügisest ilma koos oma
õuntest tehtud värske mahlaga. ÜHE LIITRI TEGEMINE
MAKSAB 0,25€
NB! Sordid martsipan ja valge klaar ei sobi mahla tegemiseks!
Et ei peaks mahlategemise järjekorras seisma, REGISTREERI
ennast eelnevalt vabaohukeskus@kodukyla.ee või telefonil 5750 2850
Laadal müügil käsitöö, istikud, sügisesed aiasaadused ja palju muud
Ootame kauplema talu- ja mahekaubaga, käsitööga ja kirbuturu alale
sellega, mis kodus üle jäänud. Kauplejate registreerimine müügipindadele
kuni 15.09 www.vabõhukeskus.ee.

ÜR
I
TA TUS
SU O
TA N

TULE OSTMA JA MÜÜMA!

Info: www.vabaõhukeskus.ee või tel. 514 0761

100 KG ÕUNU

HüüruRSügislaat
Laupäev,R13.septemberR2014
kellR10.00R-R15.00

HüüruRMõisaRpargis

LasteleRbatuutR
Rohevahetus

RegistreerimineRkuniR
RRRRRR01.septemberR2014
epostile:Rinfo@huuru.ee

Info:R52R38R261

KohamaksuRasemelRpanusRõnneloosi

Mängukool ootab uusi õpilasi
oma huviringidesse Saue
Noortekeskuses:
• Eelkool 6-7 a. lastele
• Mängukool 4-5 a. lastele
• Laulu- ja mänguring
0,8-2,5 a lastele
• Logopeedi kõneravitunnid
• Peojuht laste sünnipäevadele
• Arendavad mänguasjad ja
õppevahendid
www.mangukool.ee , tel. 5120730

Koduvald
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KULTUURIKALENDER SEPTEMBER - OKTOOBER
AEG
10.09
11.0931.10
13.09
16.09

17.09
20.09

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG
Kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses.
Koolitus – satsangid. Meditatsioonid,
Hind 4 €, õpilased, pensionärid ja
hingamistehnikad, Sri Sri jooga.
töötud 3 €
Näitus - Saue vald 180
Näitus on avatud kultuurikeskuse
„Vanavanemad“
pikas saalis.
Hüüru küla laat
Kell 10 Hüüru mõisa pargis
Tervise- ja toitumisloengud. Laste
toitumine: kuidas tõsta toidu abil
Kell 19-20.30 Saue valla
laste immuunsust, meeleolu ja
kultuurikeskuses, osalustasu 8 €
õpivõimet.
Kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses.
Koolitus – satsangid. Meditatsioonid,
Hind 4 €, õpilased, pensionärid ja
hingamistehnikad, Sri Sri jooga.
töötud 3 €
Õunamahlasimman koos
Kell 10-15 Vanamõisa
sügislaadaga
vabaõhukeskuses

20.09

Saue valla sügisjooks

Kell 10 Laagri Kooli staadionil

20.09

Malelaupäevak

Kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuses

24.09

24.09

24.09
26.09
27.09

29.09

30.09

1.10

KORRALDAB

KONTAKTID

Art of Living,
Sirly Eelmets

Sirly Eelmets, tel 5836 1686,
sirly.eelmets@gmail.com

Saue valla Kultuurikeskus, Sirje
Liiv
MTÜ Hüüru Külaselts

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Irja Targama tel 5662 5701

OÜ Toitumistarkus, tervise ja
toitumisnõustaja Liis Orav

Liis Orav, tel 5215712,
liisu.orav@gmail.com

Art of Living, Sirly Eelmets

Sirly Eelmets, tel 5836 1686,
sirly.eelmets@gmail.com

MTÜ Vanamõisa küla
MTÜ RSK Kuuse

Loeng beebiga ja beebiootel
Kell 11-12.30 Saue valla kultuurikesperedele. Teema: nahk-naha kontakt
kuse väikelaste mängutoas
lapsevanema ja lapse vahel.
Kell 17 Jaan Teemanti mälestamine
Teemanti kivi juures. Kell 17.30
Laagri inimeste ühispildi tegemine
Jaan Teemanti sünniaastapäev
fotonäituse „Meie inimesed“ jaoks.
Kell 18 Laagri kooli lastekoori
lühikontsert ja Jaan Teemanti
sünnipäevakringel kultuurikeskuses
Kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses.
Koolitus – satsangid. Meditatsioonid,
Hind 4 €, õpilased, pensionärid ja
hingamistehnikad, Sri Sri jooga.
töötud 3 €
kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikesKINO.KINO.KINO. Mängufilm
kuses. Pilet: täispilet 3 € / õpilane,
„Risttuules“
pensionär 2 €
Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse
Laagri taluturg
õuel
Kursus sisemine rahu. Kursuse eesKell 19-20.30 Saue valla kultuurikesmärk on saada teadlikuks iseendast kuses. Juhendajad Rikka Toman ja
- miks ma olen selline; miks ma nii
Kristina Tamm. Kursus on mõeldud nii
käitun; mõista, mis on meie rahulole- meestele kui naistele. Vajalik eelrematuste taga ja kuidas seda muuta. gistreerumine.
Tervise- ja toitumisloengud. Isukad
ja isutud lapsed – kuidas saame
Kell 19-20.30 Saue valla
vanematena mõjutada lapse
kultuurikeskuses, osalustasu 8 €
söömiskäitumist
Koolitus – satsangid.
Meditatsioonid, hingamistehnikad, Sri Kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses
Sri jooga.

Laagri Male Arendamise ja
Edendamise Keskus-klubi
MTÜ Sünni ja Imetamise Eesti
Tugiühing, Liisi Särak ja Triin
Värnik

Triin Värnik, tel56479569
Triin.varnik@hotmail.com

Saue Vallavalitsus. Saue valla
kultuurikeskus

Kaija Velmet, tel 6796 786

Art of Living, Sirly Eelmets

Sirly Eelmets, tel 5836 1686,
sirly.eelmets@gmail.com

Saue valla kultuurikeskus, MTÜ
Vanamõisa Küla

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue valla kultuurikeskus

Lisainfo ja registreerumine:
info@siseminerahu.eu,
tel 5020796 Kristina Tamm

OÜ Toitumistarkus, tervise ja
toitumisnõustaja Liis Orav

Liis Orav, tel 5215712,
liisu.orav@gmail.com

Art of Living, Sirly Eelmets

Sirly Eelmets, tel 5836 1686,
sirly.eelmets@gmail.com

SEPTEMBRIST TERVISE- JA TOITUMISLOENGUTE TSÜKKEL SAUE VALLA
KULTUURIKESKUSES.
I loeng 16. septembril kell 19.00 Laste
toitumine – kuidas tõsta toidu abil laste
immuunsust, meeleolu ja õpivõimet
II loeng 30. septembril kell 19.00
Isukad ja isutud lapsed – kuidas saame
meie vanematena mõjutada oma laste
söömiskäitumist
Loengu tasu on 8 eurot.

klubi

Laagri Tervis
Uus hooaeg Laagri Tervises:
ZUMBA, PUMP FX, JOOGA
BODY TONING, STEP&SHAPE
TBA + JÕUSAAL & SAUN
Tule trenni! www.laagritervis.

Juta Klettenberg seltsing Aronia, Tel 6796765,
Saue valla kultuurikeskus
info.veskitammi@sauevald.ee

10.10

Veskitammi lauluklubi

Kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses

10.10

Klubiüritus „Oktoberfest“

Kell 20 Ääsmäe põhikoolis klubiüritus
Baieri stiilis koos Marco Margna ja
MTÜ Ääsmäe Külakogu
üllejoomise kunstiga. Pilet 10 €

vv

Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee
www.vabaõhukeskus.ee
Linda Roop tel 5089954;
kuuseklubi@kuuseklubi.ee;
www.kuuseklubi.ee
Ardi Tedrema, tel 58533653,
laagri.male@gmail.com
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aasmae.kylakogu@gmail.com
tel 5566 0875

TÄHTPÄEV

Saue vald peab sel aastal ühekorraga nii
oma 23. kui 180. sünnipäeva
Pärnu kandi vanasõna ütleb, et pane aega tähele, aeg annab head nõu. Ja nii tõesti on. Inimeste
puhul on enamasti väga selge, millal on tema sünnipäev ja kui vanaks ta täpselt saab. Saue vald
on aga nagu edev naisterahvas, kel passis üks vanus ja igale kosilasele hoopis isevärki vastus.
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

T

änu Eesti põnevale ajaloole võib Saue vald pidada sel
aastal ühekorraga nii oma
23 (1991. aastal kinnitati Saue valla
omavalitsuse staatus) kui 180. sünnipäeva. Nimelt on ajalooallikaist
teada, et aastal 1834 loodi Saue
vald, seda küll mõisavallana, ja sai
oma nime Saue mõisnik major Friederich Herman von Ferseni eesnime
järgi. Arhiivi andmetel kandis vald
aastaid nime Friedrichsgofskoje volostnoe pravlenie.
Pikem juubeladamine
Ja kuna heaks tavaks on juubilarist
juttu teha ja ka juubelipidu pidada,
siis teeme ka meie oma vallas ühe pikema juubeldamise 24. septembrist
21. novembrini. Alustame juubeliüritustega kolmapäeval, 24. sep-

tembril, kui on endise sauevallaka
ja riigivanema Jaan Teemanti sünniaastapäev. Kell 17 istutame Jaan
Teemanti kunagisse viljapuuaeda
ehk Teemanti mälestuskivi juurde
Laagris õunapuu.
Peale puu istutamist on kõik
Laagri kandi inimesed oodatud
suurele ühispildile. Nimelt on meil
kavas valla sünnipäeval, 21. novembril, avada kultuurikeskuses uus püsinäitus „Meie inimesed“, kus oleks
üleval pilt igast Saue valla külast.
Kui pilt tehtud, on kõik huvilised oodatud kultuurikeskuse saali,
kus kell 18 annab lühikontserdi
Laagri Kooli lastekoor. See koor
tuli suvel maailma kooriolümpialt
hõbedase medaliga ning just seda
hõbedast konkursikava koor kultuurikeskuse saalis meile taasesitab.
Nii kontsert kui kontserdijärgne
Jaan Teemanti sünniaastapäevakringel on tasuta.
Saue valla kultuurikeskuses on
sügisel Saue vald 180 egiidi all kaks

näitust. Esimene neist on uudistajatele vaatamiseks kultuurikeskuse
pikas saalis 11. septembrist 31. oktoobrini ja kannab pealkirja „Vanavanemad“. Kultuurikeskuse pika
saali on enda alla võtnud riided, mis
kunagi olid väga moekad, nüüdseks
aga omandanud õrna museaalse
hõngu. Näitus on ühtmoodi põnev
nii neile, kel riideid vaadates meenub oma või oma vanemate noorus
kui ka neile, kes ei kujuta ette ka, et
millegi sellisega võiks üldse tänavale
teiste inimeste silma alla minna.
Teine näitus kannab aga pealkirja „Meie inimesed“ ja seda näitust
veel pole, kuid novembris ehk juba
on. Nimelt ootame igalt Saue valla
külalt üht fotot, kus oleks peal selle
küla elanikud tänase seisuga. Kus ja
kuidas pildistate, on iga küla enda
otsustada, kuid tore oleks, kui pildile saaks püütud nii palju külaelanikke, kui sel hetkel võimalik on. Neid
pilte on põnev vaadata praegu, aga
eriti huvitav ilmselt nii umbes 20

aasta pärast. Ega ajalugu ennast ise
ei tee, ikka meie teeme! Nii et tulge kokku, tehke pilti ja saatke 31.
oktoobriks kultuurinõunik Kaija
Velmeti e-postile kaija.velmet@
sauevald.ee. Mida suurema pikslite
arvuga pilt, seda uhkem.
180 aasta jooksul on Saue vald
kaasa teinud kõik Eesti keerulise
ajaloo keerdkäigud, sealhulgas ka
küüditamise. Just 1941. aasta juuniküüditamisest räägib 26. septembril
kell 11 ja kell 19 Saue valla kultuurikeskuses linastuv Eesti mängufilm
„Risttuules“.
Sügisesse jääb veel palju toredaid
üritusi, aga kohe kindlasti tuleb ära
pidada veel üks sünnipäevapidu –
180. aastase juubilari 23. sünnipäev.
21. novembril 1991. aastal kinnitati Saue valla omavalitsuse staatus
ja seda päeva tähistame muusika,
mürtsu ja pauguga. Saue valla kultuurikeskuses on õhtul vallarahvale
Liisi Koiksoni trio kontsert, nimeks
„Tagasi koju“ ja Vatslas toimub suur

JUUBELDAMISE KAVA
11.09-31.10 Saue valla kultuurikeskuses näitus „Vanavanemad“
24. septembril kell 17 Jaan
Teemanti mälestamine Teemanti kivi juures ja õunapuu
istutamine; kell 17.30 Laagri
elanike ühispildi tegemine
kell 18 Laagri Kooli lastekoori
lühikontsert ja kringel kultuurikeskuses
26. septembril kell 11 ja 19
Saue valla kultuurikeskuses
mängufilm „Risttuules“
21.11.2014-21.11.2015 näitus
„Meie inimesed“
21. novembril kell 19 Vatsla
Pürojämm; kell 18 Saue valla
sünnipäevakontsert kultuurikeskuses

Pürojämm, kus ilutulestikku jagub
nii 180. juubeliks kui 23. sünnipäevaks.
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LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE HUVITEGEVUS JA -RINGID

HUVIRINGID
KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine (noorem rühm)
Meisterdamine (1.-4.klass)
Lilleseadering
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Keraamikaring (1.-4.kl.)
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Laste loomingu ring (1.-2.klass)
Laste loomingu ring (3.-5.klass)
Poiste metallitöö (5.-9.klass)
Poiste puutööring
Kirjakunst UUS
Moedisain
SPORT

Toimumisaeg

Hind (kuutasu)

HUVIRINGID

K - 13.00-14.30
N - 14.00-15.30
E - 15.15-16.45
T - 14.05-15.35
N - 13.15-14.45
N - 14.45-16.15
T - 14.30-16.00
T - 16.00-17.30
T - 15.00-16.30
E - 15.15-16.45
T - 14.00-15.30
N - 15.00-16.30

18 €
18 €
20 €
26 €
26 €
26 €
22 €
22 €
17 €
17 €
17 €
20 €

Muusikastuudio Vikerkaar:

Ujumine (algajad)

E - 14.30-15.30, K - 14.30-15.30
R - 14.30-15.30

Ujumine (algajad ja edasijõudnud)

E - 15.30-16.30, K - 15.30-16.30
R - 15.30-16.30

Ujumine (edasijõudnud)
Jalgpalliring 1.-2.klass (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 3.-6.klass (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 1.klass (Harju Jalgpallikool)
UUS
Jalgpalliring 2.-3.klass (Harju
Jalgpallikool) UUS
Kergejõustik 1.-3.klass
Kergejõustik 4.-9.klass

E - 16.30-17.30, K - 16.30-17.30
R - 16.30-17.30
I ja IV veerand T - 13.15-14.45
K - 13.15-14.45 N - 13.15-14.45
II ja III veerand täpsustamisel
T - 15.00-16.30 N - 15.00-16.30
II ja III veerand täpsustamisel
E - 14.30-15.30 K - 14.30 - 15.30
II ja III veerand täpsustamisel
E - 15.30-17.00 K - 15.30-17.00
R - 15.30-17.00, II ja III veerand
täpsustamisel
I ja IV veerand, T - 15.00-16.30
N - 15.00-16.30, II ja III veerand,
T - 15.30-16.30, N - 15.30-16.30
I ja IV veerand, T - 16.45-18.15
N - 16.45-18.15, II ja III veerand
T - 16.30-17.30, N - 16.30-17.30

Karatering

Täpsustamisel

Korvpall

I ja IV veerand E - 15.30-17.00
K - 15.30-17.00 R - 15.30-17.00

Korvpall

II ja III veerand TÄPSUSTAMISEL

Akrobaatika
LAUL JA MUUSIKA
Laulustuudio (7.-12.a. lapsed)
Laulustuudio (13.-18.a. lapsed)

T - 14.50-15.50

Solistide ring
Trummiõpetus
Kitarriring
Klaveri individuaalõpe
Akordioniõpe
TANTS JA LIIKUMINE
Showtants “Carolina - Laagri”
Showtants “Carolina - Laagri”
Showtants “Carolina - Laagri”
Showtants “MyDance Tantsuklubi”
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE
(Noorem rühm)
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE (Vanem
rühm)
Tantsuring MyDance Cheerpower UUS
Balletiring UUS
KEELED
Inglise keel (1.klassid)
Inglise keel (2.klassid)
Soome keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
Hispaania keel ja kultuur (algajad, 4.-7.
klass)
Prantsuse keel ja kultuur (algajad, 4.-7.
klass)
MUUD RINGID
Arvutiring
Malering
Kabering
Mõttemängud
Teadus- ja loodusring "Miks?" UUS!
Videostuudio
Arvutigraafika (vektorgraafika)
edasijõudnutele
Arvutigraafika (pikselgraafika) algajatele
UUS
EELKOOLIEALISED LAPSED
Loovuskool (kooliks ettevalmistuse ring)
Väikekool (5 aastased) UUS
Inglise keel
Ujumine 5.-6.a. (3 rühma)
Spordiring 4.-6.a. (2 rühma)
Kabering
Balletiring Laagri Lasteaias
Balletiring Veskitammi Lasteaias
Kaunite Kunstide Muinasjutukamber
Veskitammi Lasteaias UUS
Rahvatantsuring Veskitammi Lasteaias
UUS
TÄISKASVANUTELE
Keraamika kursus
Hispaania keel ja kultuur (algajad)
Soome keel ja kultuur (algajad)
Joogakursused

T või N kokkuleppel õpetajaga
T või N kokkuleppel õpetajaga
T 14.05-14.50 või N 13.10-13.55
kokkuleppel õpetajaga
R - individuaaltund kokkulkeppel õp.
T - 15.00-16.00 (algajad)
T16.00-17.00 (edasijõudnud)
individuaaltund kokkulkeppel õp.
individuaaltund kokkulkeppel õp.
Algajate rühm (1.-2.klass)
E- 14.30 - 15.30 K- 14.30 - 15.30
Edasijõudnute rühm (3.-4.klass)
E- 15.30 - 17.00 K- 15.30 - 17.00
Esinemisgrupp
E- 17.00 - 18.30 K- 17.00 - 18.30
K- 14.00 - 16.00 R- 14.00 - 16.00

16 € (ujumine 1x nädalas)
25 € (ujumine 2x nädalas)
30 € (ujumine 3x nädalas)
16 € (ujumine 1x nädalas)
25 € (ujumine 2x nädalas)
30 € (ujumine 3x nädalas)
16 € (ujumine 1x nädalas)
25 € (ujumine 2x nädalas)
30 € (ujumine 3x nädalas)

Pesamunade stuudio (1-2.a.)
Pesamunade stuudio (2-3.a.)
tüdrukute ansambel TANS (915.a.)
poiste bänd (kuni 14.a.)
laulu individuaalõpe

Lisainfo
Sirje Liiv, tel 6797842,
sirje.muusika@gmail.com

esmaspäev 11
teisipäev 11
esmaspäev 17.30
neljapäev 17
aeg kokkuleppel

Beebiringid:
Babyfit
Beebivõimlemine (3-6 kuud)

teisipäev 10.30 alates 16.09
teisipäev 11
alates 14.10

Võimlemiskool EXCITE DANCE

teisipäev 16.30
neljapäev 16.30

Anne Adamsi muusikastuudio:

tunnid toimuvad teisipäeviti

laste solistiks kasvamise ring (716.a)
soololaulu individuaaltunnid

aeg kokkuleppel

Seltskonnatantsuklubi:
hobitantsijad
hobitantsijad I
hobitantsijad II

40 €

Laagri Kristlik Kogudus:

40 €

Pühapäevakool
Jumalateenistus

pühapäev 12
pühapäev 12

Wannamoisa segakoor

kolmapäev 19, alates 3.09.

40 €
16 € (1x nädalas)
28 € (2x nädalas)
16 € (1x nädalas)
28 € (2x nädalas)
10 € (1x nädalas)
20 € (2x nädalas)
18 € (1x nädalas)
28 € (2x nädalas)
18 € (1x nädalas)
28 € (2x nädalas)
20 €
35 €
40 €
20 €
13 €
42 €
13 €
13 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €

E - 16.00 - 17.00 K - 16.00 - 17.00

28 €

T - 17.30 - 18.30 N - 17.30 - 18.30
Täpsustamisel

28 €
20 €

T - 12.15-13.00 K - 12.15-13.00
T - 13.10-13.55 N - 13.10-13.55
K - 15.00-16.30

27 €
27 €
27 €

N - 15.00-16.30

27 €

Täpsustamisel

27 €

Täpsustamisel
T - 13.10-15.45 (2 rühma)
K - 14.05-15.35
T - 17.15-18.45
E - 17.00-18.00
N - 15.35-17.05

20 €
16 €
16 €
18 €
24 €
25 €

E- 15.15-16.45

24 €

N - 14.05-15.35

24 €

E ja K 16.00 - 18.30, T ja N 16.00 18.30, R- 13.00 - 17.00 (3 rühma)
Täpsustamisel (alates okt.)
E - 15.45-16.30, N - 15.45-16.30
T ja N (3 rühma)
16.30 - 17.15, 17.15 - 18.00,
18.00 - 18.45
N - 15-45 - 16.30 (alates okt.)
K - 16.00 - 16.45
N - 15.45 - 16.30
N - 16.45 - 17.30, R - 16.00 - 16.45

55 € (2x nädalas)
50 € (1x nädalas)
45 € (1x nädalas)
20 €

E ja T - 15.45 - 16.30

22 €

Täpsustamisel (alates okt.)

20 €

12 € (1x nädalas)
24 € (2x nädalas)
18 €
16 €
20 €
20 €

80 €
40 €
40 €
30 €

LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL VESKITAMMI 22 , SAUE VALD
Kodulehekülg (registreerimisinfo ja toimumisajad): www.laagrik.edu.ee/huvikool,
kontaktisik: Taigur Tooming, e-post: taigur@laagrik.edu.ee, Telefon: 6 517 635.

Ave Lähker, tel 5018577,
ave.lahker@gmail.com
Karolina Lill, tel 55941171,
excite.dance@yahoo.com
www.excite.ee
Anne Adams, tel 56631916,
music.adams@gmail.com

aeg kokkuleppel

40 €

E - 15.00 - 16.00 K - 15.00 - 16.00

okt, nov, dets ja veebr, märts
N - 17.30-19.45 (alates okt.)
K - 17.30-19.45 (alates okt.)
N - 18.15-19.45

Juhendaja

teisipäev 20, alates 9.09.
pühapäev 15.15, alates 5.10.
pühapäev 18.45, alates 5.10.

Käthe Lobe, tel 5133038,
kathe.lobe@hotmail.com

Tõnis Roosimaa, tel 57813756,
info@laagrikogudus.ee
www.laagrikogudus.ee

Lisainfot tegevuste kohta koori
vanemalt. Urmel Reinola tel 5214092
Saue valla Kultuurikeskus, tel
Harrastusteater MÄNGUTEATER neljapäev 19
6796765, veskitammi@sauevald.ee
Lisainfot tegevuste kohta ansambli
Naisansambel "PIHLAMARI"
kolmapäev 17
vanemalt. Juta Klettenberg, tel
5083223, jutakle@gmail.com
Saale Fischer, tel 55637757,
Klavessiini individuaalõpe
aeg kokkuleppel
saalefischer@yahoo.com
Ingrid Novikova, tel 53465917,
Plokkflöödi individuaalõpe
aeg kokkuleppel
veskitammi@sauevald.ee
Reet Ollo, tel 56754828,
Inglise keele individuaalõpe
aeg kokkuleppel
reetollo@yahoo.com
Reet Ollo, tel 56754828,
Rootsi keele individuaalõpe
aeg kokkuleppel
reetollo@yahoo.com
Eakate tantsuline liikumine 60+
esmaspäev 11, alates 6.10
Elju Vakkermann, tel 5272715
Laagri Male Arendamise ja
Ardi Tedrema, tel 58533653,
aeg kokkuleppel
Edendamise Keskus-Klubi
laagri.male@gmail.com
Saue valla Kultuurikeskus,
LAAGRI MÄNGUTUBA (vaba
esmaspäevast neljapäevani
tel 6796765,
mänguaeg)
10-17
veskitammi@sauevald.ee
Tel. 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee, Veskitammi 8 Laagri, Saue vald. TUNDIDE PLAAN: ruumid.sauevald.ee

VANAMÕISA SELTSIMAJA
HUVIRINGID
VANAMÕISA KERAAMIKA
TÖÖTOAD
VANAMÕISA KERAAMIKA
LASTEHOMMIKUD
HATHA -JOOGA TUND

Sünni ja Imetamise Eesti
Tugiühingu loengud
MEMME-TAADI KLUBI
(eakad, pensjonärid)
INGLISE KEELE
VESTLUSRING
TÄISKASVANUTELE
LAULUTUNNID
EELKOOLIEALISTELE vanus
5-7 aastat

Toimumisaeg
Esmaspäev ja teisipäev kell
18.30-20.30, esimene töötuba
toimub 06.10
Kaks korda kuus pühapäeviti
12.00-13.30, Oktoobris
toimuvad 12.10 ja 26.10
Esmaspäev kell 19.45, esimene
tund toimub 08.09
Kord kuus kolmapäeviti: 10.09
kell 11:00-12:30 "Nahk-naha
kontakt ning lähedus lapse
ja vanemate vahel" 8.10
11:00-12:30 "Imetamine ja
rinnapiim"

Hind
24 euri kursus
(kaks töötuba)
14 euri kursus
(kaks töötuba)
24 eur kuu,
7 eur kord

3 eur loeng

Teisipäev (kaks korda kuus)

Tasuta

Kolmapäev 20.00.-21.15,
(alustab grupi täitumisel)

3 eur/tund

Kolmapäev 18.00-19.00,
alustab grupi täitumisel

10 eur kuu

LC Laagri

Kolmapäev (kord kuus)

Info sekretärilt

LEO Club Laagri

Kolmapäev (kord kuus)

Info sekretärilt

LASTE LATIN-DANCE
SOOLO TANTSUTUNNID

Neljapäev 18.30-19.25TASUTA
15 euri kuu
näidistund uutele 04.09

LATIN-DANCE SOOLO
TANTSUTUNNID
TÄISKASVANUTELE

Neljapäev, algajad
19.30-20.30edasijõudnud
20.30-21.30, TASUTA
näidistund uutele 04.09

PESAMUNADE
HOMMIKUMUUSIKA
-KODUSTE LASTE
MÄNGUHOMMIKUD (kuni 3
aastastele)
Avatud noortekeskus ja laste
mängutuba

Reede 10.30-11.30, esimene
tund 12.09
Esmaspäev, kolmapäev ja
neljapäev kell 15.00-21.00

20 euri kuu

Registreerimisinfo
Juhendaja Kaja Tammsalu,
kaja.tammsalu@gmail.com,
tel 5101348
Juhendaja Kaja Tammsalu,
kaja.tammsalu@gmail.com,
tel 5101348
Juhendaja Regina Lauri,
tel. 58438067
Liisi Särak,
liisi.sarak@siet.ee
tel 51909011
Esinaine Aino Kiirend,
tel. 53809386
Juhandaja Kadi Neemre,
katrin@kodukyla.ee
tel. 55508788
Juhandaja Sille Ojastu,
silleojastu@hot.ee,
tel. 5276967
Sekretär Virgo Olmet,
virgoolmet@gmail.com,
tel 55670466
Sekretär Eleri Kaljuste,
eleri_kaljuste@hotmail.
com, tel. 5258150
Juhendaja Evely Vaigur,
latindancepanter@gmail.
com, tel. 5175717
Juhendaja Evely Vaigur,
latindancepanter@gmail.
com, tel. 5175717

Tunni hind 3
eur (septembris Juhandja Daana Ots,
on kõik tunnid
katrin@kodukyla.ee,
tutvumiseks
tel. 5140761
tasuta)

Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald, tel: + 372 51 40 761, katrin@kodukyla.ee

RAHVASPORDIKLUBI KUUSE
HUVIRINGID
Sulgpalli treeningtunnid lastele (7-14
a.), 2-3 korda nädalas
Sulgpalli treeningtunnid harrastajatele
Aeroobika treeningtunnid

Toimumisaeg

Hind

Alates 8.09. Aegu vaata 2.09. kodulehelt

alates 25
eurot kuus

alates 3.09. K 17.30-19.00 ja 19.00-20.30; R 19.0020.30; P 16.00- 17.30 ja 17.30-19.00
Esmaspäev k alates 9.09. T ja N 19.30-20.00 ell
19.45, esimene tund toimub 08.09

a` 4,8 eurot
a` 4 eurot

Kuuse 39A spordihall, www.kuuseklubi.ee, Linda Roop, tel 5089954, kuuseklubi@kuuseklubi.ee.
Registreerimisinfo kuuseklubi@kuuseklubi.ee.

Koduvald
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SAUE VALLALEHT

AUTOREMONT AVATUD

Laagri Huvialakool pakub
tööd osalise koormusega:

Asume aadressil: Pärnasalu 21, Saue linn

ARVUTIRINGI ÕPETAJALE,

E - R 09:00 - 18:00
L 10:00 - 16:00
Broneerimine ja tellimine:
info@saueauto.ee
Mob: 5 283 559
Tel: 6 709 626

KARATE HUVIRINGI ÕPETAJALE,
RAHVATANTSU RINGI ÕPETAJALE,
PRANTSUSE KEELE ÕPETAJALE.
Ootame kandideerima positiivse
ellusuhtumisega, lapsesõbralikke ning
koostööd väärtustavaid õpetajaid.
Huvirühma peamiseks eesmärgiks on
huvi äratamine huviringides tehtavate
tegevuste vastu.
TÖÖ KIRJELDUS:

Mootoriõli vahetus
Rehvitööd
Sildade reguleerimine
Filtrite vahetus
Rehvide vahetus
Diagnostika
Müügieelne kontroll
Piduriklotside vahetus
Rehvide müük
Velgede müük
ja palju muud...

• huviringi tundide läbiviimine
vastavalt õppekavale;

SAUE VALLA SEGAKOORIL
WANNAMOISA ON UUDIS
Koori proovid hakkavad uuel hooajal
toimuma Saue valla Kultuurikeskuse
saalis aadressil Veskitammi 8, Laagris.
Proovide ajad jäävad samaks - kolmapäeviti kell 19.00-21.00. Kõik uued
huvilised lauluinimesed on oodatud!
Võta ühendust: Urmel Reinola - urmel.
reinola@gmail.com, 5214092 või astu
lihtsalt uksest sisse kui tunned, et nüüd
on õige aeg!

• huviringi õppekava koostamine;
• huviringi komplekteerimine;
• õppetööks vajaminevate
materjalide hankimine;
• huviringi töö korraldamine
väljaspool õppetunde.
ESITADA PALUME:
• kirjalik avaldus;
• CV;
• haridust tõendavate
dokumentide koopiad.

TASUTA klaasipesuvedelik (ostes 4 rehvi)
Saue Autohooldus OÜ
Pärnasalu tn 21
Saue 76505
www.saueauto.ee

info@saueauto.ee
Mob: 5 283 559
Tel: 6 709 626
Fax: 6 709 626

Vajalikud dokumendid palun
esitada elektrooniliselt
taigur@laagrihuvialakool.ee
või aadressil Laagri Huvialakool,
Veskitammi 22, Laagri, Saue vald,
76401 Harju maakond


MTÜ LASTETEATER RÕÕMULILL
ESITLEB:

„PIPI LÄHEB KOOLI“

1. juulist avatud Sauel,
Kütise 2a töökoda
• KINGSEPATÖÖD,
• PATAREIDE VAHETUS,
• VÕTMETE
VALMISTAMINE,
• PAIGALDAME TRUKKE,
NEETE, ÖÖSE

T-R 11.00 - 19.00
L 11.00 - 15.00
suletud - pühapäev,
esmaspäev

SÜGIS SAUE LINNAS - TULE KAEMA!
12. september kell 15



Saue Päevakeskuse 20. sünnipäev Saue Kontserdisaalis
(Nurmesalu 9)

16. september kell 18.30



Saue Kontserdisügise avakontsert Saue Kontserdisaalis. Esineb
puhkpilliansambel Brassical. Pilet 2/5 eurot, õpilastele tasuta.
www.sauemk.edu.ee

25. september


Jõgisoo Seltsimajas
21.09.2014
Kell 12:00
PILETID: laps 3 eur, saatja 2 eur
LISAINFO
LIISI SÄRAK 51909011
jogisoo@hot.ee

LASTETEATER RÕÕMULILL
JÕGISOO SELTSIMAJA

Külla tuleb Kristiina Ehin – Saue Linna Raamatukogus. Kellaaeg
täpsustamisel. Jälgi reklaami!

22. oktoober kell 19



Teatrietendus „Algused“ Saue Kontserdisaalis. Kolme
tegelasega komöödia räägib asjade algusest. Piletid 10/12 eurot
müügil huvikeskuses ja Piletimaailmas

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE ja FB-st

AS
BALTIC DISC
OTSIB POOLE
KOHAGA

LÕIKAN HEKKI,
SAETÖÖD,
VÕSALÕIKUS.

KOJAMEEST.

TEL. 55547291

Kontakt:
tel 6510530
e-mail: kaidi@
balticdisc.ee
www.balticdisc.ee

LAAGRI ALEVIKUS
VAJATAKSE

KOJAMEESMAJAHOIDJAT.
E-POST: HKP@HKP.EE JA
TEL: 566 46 800.

MEIE LEIAME
OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Angela Virak
56 640 991
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE
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KAARDID
ENNUSTAVAD

SAUE VALLALEHT

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

Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

KODUVISIIDID

Kasuta kutselist kinnisvaramaaklerit!
* turuhinna määramine
* regulaarne tagasiside müügiprotsessist
* juriidiline korrektsus
* palju reklaamikanaleid
* kliendihaldurid pankades
* sõbralik hind

Koduvald
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

*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

5 1 53 656

Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

MÜÜA KÜTTEPUUD

hind al 35 eur/rm
sega-lehtpuu, lepp, okaspuu.
Koormasse laotud, konteineris
ja võrgus. Kuivad kütteklotsid
võrgus. Transport hinna sees.
Info tel 5011898

KÕIK POTTSEPATÖÖD AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.

Aet .Alliksoo @pindi.ee

IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

KADARBIKU KÖÖGIVILI OÜ OTSIB:

LIINITÖÖTAJAID
KÖÖGIVILJATSEHHI

OÜ TARN TEOSTAB:
• Tänavakivide paigaldus
• Haljastuse rajamine ja hooldus
• Piirdeaedade ehitus
• Kopp-ekskavaatori, Bobcati ja
Multilift-kalluri rent
• Muru niitmine

Töökoht asub Ääsmäel, Saue
vallas. Tööaeg 08:00 - 17:00

Kontaktandmed:
Vae 2, Laagri, Harjumaa 76401
Tel. 6796 843, 50 37 827
e-mail: info@tarn.ee

KONTAKT:
e-mail: Lisli@mahlad.ee,
märksõna “Töökuulutus”,
tel: 50 52 364

Sinu kinnisvara
müügipartner Saue vallas

Töötasu kokkuleppel

MARTIN KOOT
tel. +372 5684 7471
martin.koot@epicenter.ee
www.epicenter.ee

LASTEHOID NÖPSIK on armas lastehoid Tallinna loomaaia lähistel, vaikses
Veskimetsa elurajoonis, aadressil Pakase 27. Ootame oma lastehoidu 1,5-4
aastaseid põngerjaid.
Lastehoiu asukoht on logistiliselt sobiv
Saue valla elanikele, kes liiguvad
igapäevaselt Haabersti või kesklinna
poole tööle. Meie Nöpsikute päralt on
suur maja oma õuealaga, kogenud
õpetajad, kohapeal valmistatud kodune
toit. Pakume lastele igapäevaseid
arendavaid tegevusi, samuti toimub
1x nädalas liikumis- ja muusikatund,
kogenud muusikaõpetaja juhendamisel.
Tule registreeru TASUTA proovipäevale!
Registreerimine ja lisainfo: 51 79 381,
katrin@nopsik.ee, www.nopsik.ee.

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI
PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS
TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS
tel. 5018594 www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

HINNAD SAUE VALLA ELANIKELE:
Kohatasu 2 päeva nädalas- 200 eurot,
millest Saue vald tasub 160 eurot,
lapsevanema osa 40 eurot
Kohatasu 3 päeva nädalas- 260 eurot,
millest Saue vald tasub 208 eurot,
lapsevanema osa 52 eurot
Kohatasu 4 päeva nädalas- 310 eurot,
millest Saue vald tasub 248 eurot,
lapsevanema osa 62 eurot
Kohatasu 5 päeva nädalas- 350 eurot,
millest Saue vald tasub 279 eurot,
lapsevanema osa 71 eurot
Hinnale lisandub toiduraha, 3 eurot/
päevas, kohalkäidud päevade eest.

Pakun abi kinnisvara
müügil või üürile andmisel
ning vajadusel aitan otsida
ka uut eluaset.
Vahendustasu kokkuleppeline. Maakleritöö kogemust 13
aastat. Kinnisvaramaaklerite Koja liige, FIE Eha Remma
tel. 56 608 308, e-mail remma@smail.ee

OTSITAKSE KORISTAJAT
Laagris asuvasse
korterisse (2-toaline)
2 korda kuus.
Info 6796445

