Kotka teel ja
Välja teel
muutub
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Ääsmäe lasteaed
on tänase juubelini
jõudnud läbi
muutuste,
otsimiste ja
leidmiste

Euroraha
toodi
möödunud
aastal koju
üle kolme
miljoni
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Ühinemisega euroopaliku
omavalitsuse suunas
Saue vallavolikogu on käivitanud ühinemisläbirääkimised, milles osalevatest omavalitsustest kolm on Eesti omavalitsuste võimekuse tipus (Saue linn ja vald, Kernu
vald) ning neljas osapool, Nissi vald, on keskmise võimekusega. Seetõttu ei ole ühinemiste peamine siht pelgalt korvata väikevaldade võimekuse puudujääke ja loota
üksnes mastaabiefektist tulenevaid eeliseid.
GEORG SOOTLA,
Tallinna Ülikooli
avaliku poliitika
professor, Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

KERSTEN KATTAI,
Tallinna Ülikooli
avaliku halduse
lektor, Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

Ü

hinemise eesmärgiks on
kujundada põhimõtteliselt uut tüüpi suurvald,
mis suudaks juurutada euroopaliku valitsemisstiili ja samas suurendada kogukondade võimalusi
ise oma asju korraldada. Läbirääkimiste eesmärgiks on läbi kaaluda kõik võimalused, mida selline
ühinemine pakub, aga ka kõik
ohud, et neid teadlikult ennetada.
Meie kui ekspertide ülesanne on
aidata läbirääkimiste osapooltel
leida neile sobivamaid lahendusi.
Ühinemise eesmärgiks on tugevdada omavalitsuse teenuse
osutamise võimekust ja teenuste
mitmekesisust, kuid see on vaid
üks aspekt. Oluliseks prioriteediks on välja arendada juhtimistasand, mis keskendub pikaajaliste strateegiate kujundamisele ja
ressursside hankimisele nende elluviimiseks. Selleks peab vald olema mitte lihtsalt võimekas, vaid
omandama strateegilise partneri
kuvandi nii Läänemere rikaste
riikide omavalitsuste kui Eesti
võimukeskuste silmis. Suure valla
häält kuulatakse tähelepanelikumalt nii Toompeal kui Tallinna
piirkonna asjade kavandamisel.
Samas püüab reform rakendada Saue valla kogemusi teenuste
delegeerimisel vallasisestele keskustele (nt Hüüru külaselts, kes
pakub raamatukoguteenust jms).
Mida enam kodanikud ise suu-

davad uues vallas teenuseid osutada ja oma elu korraldada, seda
rohkem võimu ja vastutust neile
jääb ja seda paremini saab valla
juhtkond keskenduda strateegiatele, valla huvide kaitsemisele,
koostööprojektide kujundamisele
ja eurorahade hankimisele. Omavalitsus peab tingimata olema
esindatud Euroopas (Brüsselis),
kus liiguvad kõige olulisimad teabe- ja rahalised ressursid.
Teisisõnu – omavalitsuse tippjuhid saavad hakata tüürimeesteks (korraldama, sõudma) ning
oma igapäevaasjade üle peaksid
otsustama kodanikud ise. Mitmete tugevate piirkondlike keskuste kujunemine ja nende liidrite aktiivne tegevus tasakaalustaks
uue valla keskust. See oleks oluline samm ühes küljest demokraatia suurendamisele omavalitsuses
ja teisalt tõhus rohi ääremaade
tekkimise vastu.
Palju on küsitud, kas poleks
mõtet otsida oma partnereid n-ö
kuldsest ringist ümber Tallinna, selmet luua omavalitsus, mis
algab Tallinna piirilt ja lõpeb

Teisisõnu – omavalitsuse tippjuhid
saavad hakata
tüürimeesteks
(korraldama,
sõudma) ning oma
igapäevaasjade
üle peaksid otsustama kodanikud ise.

2015. aasta
eelarve hoiab
konservatiivset
joont
Saue valla 2015. aasta
eelarve eelnõus ületavad
jooksvad tulud jooksvaid
kulusid, investeerimistegevus on ligilähedaselt
sama aktiivne, kui see oli
2014. aastal.
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Laagri alevik

Saue linn

Ääsmäe küla
Laitse küla

Kaasiku küla

Haiba küla

Mõtterännakuid
reisidelt – tavalistest ja imalatest
asjadest ei räägita kindlasti nii palju kui üllatavatest
ja erilistest.
Saadud emotsioonid ja
maamärgid teevad ühest
paikkonnast meeldejääva
koha, mida mäletatakse,
millest räägitakse ja niimoodi ka teistes huvi tekitatakse.

Riisipere alevik

Turba alevik

LK 8-9

Saue valla ja Saue linna, Nissi ja Kernu valdadest moodustuva ühisvalla
kaardisiluett. Kuigi ka Keila vald nõustus Saue valla kevadise ettepanekuga
läbirääkimistel osaleda, kuid detsembriistungil kiitis volikogu enamus heaks
nõustuva otsuse rakendamise lõpetamise.

Läänema piiril. Lühiajalises perspektiivis võib selline küsimus olla
õigustatud. Samas saab Riisiperest Sauele poole tunniga – sama
kiiresti kui Mustamäelt kesklinna. Tulevane omavalitsusüksus
hakkaks esiteks valitsema lääneja lõunasuunalisi transpordi tuiksooni. Seda ettevõtluspotentsiaali
on siiani väga nõrgalt ära kasutatud, näiteks just siia saaks tulla
investeeringud järgmisel EL eelarveperioodil. Teisalt moodustavad Saue ja Laagri linnastu poole
tulevase omavalitsuse elanikkon-

nast, samas kujuneb sellele piisavalt suur tagamaa, millel on väga
hea transpordiühendus nii Saue
linna kui Tallinnaga. Arvestades
ennekõike jõukama keskklassi
asumist Tallinnast välja ja linnamaa üha suurenevat hinda, võib
uus omavalitsus muutuda väga
perspektiivseks asustuspiirkonnaks Tallinnast edela suunal. Uus
omavalitsus võimaldab palju orgaanilisemalt ühendada linna ja
valla tugevusi.

JÄTKUB LK 6

Jalgpalliklubi
Saue/Laagri pürgib
amatöörliiga tippu
Jõud ühendanud Laagri ja Saue jalgpalliklubid on tõusnud paari
aastaga kolmanda liiga
keskmikest teise liiga
kolmandaks.
Alanud
hooajalgi on end juba
liigamängudeks üles
antud ja eesmärk ei ole
vähem ega rohkem kui
esimene positsioon.
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Volikogus 18. detsembril
• Saue valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine, teine lugemine
• Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. aasta määruse nr 16
„Saue vallavara valitsemise kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2013 otsuse nr 10 „Saue
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine“ muutmine
• Laagri alevikus Hoiu tn 4 kinnistu omandamine ja kinnistu
jagamisel tekkivale kinnistule hoonestusõiguse seadmine
• Hoonestusõiguse seadmine Sepa-Jaani ja Veskitammi tn
26 kinnistute jagamise tulemusel moodustatavale kinnistule
• Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010. aasta määruse
nr 31 „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise
tingimused ja kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 30.12.2010 määruse nr 32 „Saue valla
sportlaste toetamise kord“ muutmine
• Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks (liikluskorraldusvahendid)
• Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks (tänavate,
jalgteede ja parklate asfaltkatete puhastustööd)
• Arutelupunkt - Harku-Lihula-Sindi 330/110kV elektriliini
trassi asukoha KSH aruande eelnõu kohta esitatud kodanike kirjale vastamine (Harju Maavalitsuse vastuskirja
põhjal)
• Infopunkt - Tallinna Linnavalitsuse kiri alkoholitarbimise
piiramisest

Korraldatud jäätmeveost
vabastatud peavad
20. jaanuariks esitama
kirjaliku kinnituse
Saue Vallavalitsus tuletab meelde, et Jäätmeseaduse §
69 lõike 5 kohaselt tuleb jäätmevaldajal, kes on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, järgmise aasta 20.
jaanuariks esitada kohaliku omavalitsuse üksusele kirjalik
kinnitus, et kinnistul ei ole eelneva aasta kestel elatud või
kinnistut ei ole kasutatud. See hõlmab ka suvilaid, kuhu on
taotletud perioodilist vabastust talveperioodiks.
Palume isikutel, kes on Saue Vallavalitsuse poolt loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole antud kinnistul aasta kestel elanud või kinnistut kasutanud, esitada
Saue Vallavalitsusele vastavasisuline kirjalik kinnitus hiljemalt 20. jaanuariks 2015. Kirjalikke kinnitusi saab saata nii
e-posti teel (info@sauevald.ee) kui ka tavaposti teel Saue
Vallavalitsuse aadressile. Kirjaliku kinnituse vorm on kättesaadav Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee.
Jäätmevaldajad, kes ei esita 20. jaanuariks 2015. aastaks
kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Aastaalguse saldo –

sauevallakaid on kokku 10 094
1. jaanuari 2015 seisuga on sauevallakaid 10 094 (1. jaanuar
2014 oli sama number 9889). Neist 5042 mehi ja 5052 naisi.
Kõige vanem naine on 100-aastane ja kõige vanem mees
on 95-aastane. 2014. aastal sündinud lapsi on 142, neist 68
poisid ja 74 tüdrukud ja neist omakorda 1 paar kaksikuid.
Registreeriti 68 surmateadet. Esialgsetel andmetel lisandus aasta jooksul 619 inimest ja regsitrist väljus 464.
Sümboolselt Saue valla 10 000-ks elanikuks sai detsembrikuus sündinud pisipoiss Hugo Sten Kljujev Alliku külast.

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
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2015. aasta eelarve hoiab
konservatiivset joont
Traditsiooniliselt esitab vallavalitsus hiljemalt uue aasta esimesele volikogule vastuvõtmiseks alanud aasta eelarve. Eelarve
on tänaseks läbinud kaks lugemist.
MARGUS RANDMA
rahandusosakonna
juhataja

K

Põhitegevuse kulud kasvavad üldise
hinnatõusuga sammu pidamiseks
Saue valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on 10,04 miljonit eurot, võrdluseks oli 2014. aasta lisaeelarves
see näitaja 9,50 miljonit eurot. Põhitegevuse kulude kasvul on objektiivsed põhjused. Nimelt on eelarve eelnõusse planeeritud pedagoogide palgafondi tõus
5%. Palgatõusu täpne realiseerimine sõltub riigieelarve hariduskulude jaotusest,
mille Vabariigi Valitsus kinnitab eeldatavasti veebruari esimestel päevadel. Ka
tõuseb vallavalitsuse ning allasutuste (s.h

una põhimääruse kohaselt peale
teise lugemise lõpetamist eelarvesse enam sisulisi muudatusettepanekuid ei tehta ja vallavalitsus valmistab ette lõpliku tervikeelnõu, võib
käesoleval hetkel alanud aasta eelarvest
anda üpris lõpliku ülevaate.
Saue valla 2015. aasta eelarve eelnõus ületavad jooksvad tulud jooksvaid
kulusid. Tulude ja kulude vahe
Investeerimistegevus
(põhitegevuse tulem) moodustab (2014-2015)
10% põhitegevuse tuludest, mis
on küll madalam 2014. aasta näitajast, kuid on siiski igati hea investeerimisvõimekuse tagamiseks.
Tavapäraselt suureneb põhitegevuse tulemi näitaja kevadises lisaeelarves, mil veelgi täpsustatakse
kulusid. Kooskõlas kehtiva eelarvestrateegiaga on pikaajalises plaanis esmärgiks, et põhitegevuse
tulem oleks ca 16% eelarvest. See
tagaks tulevikus vallale võimekuse
kasutada ära maksimaalselt seaduses lubatud netovõlakoormuse Põhitegevuse kulud
piirmäära. Võrreldes varasema (2014-2015)
aastaga on tulem langenud, kuna
oleme tulenevalt ebakindlast majanduskeskkonnast prognoosinud
tulusid eelarve strateegiaga võrreldes madalamaks, kuid pidanud
vajalikuks jätta kulude kasvu eelarvestrateegiaga kavandatud tasemele.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) koosneb eelarve
põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse,
finantseerimistegevuse ja likviidsete va- ka Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ)
rade muutuse eelarveosast. Sellest jao- personali palgafond läbivalt ca 5% võrra.
tusest lähtuvalt on järgnevalt toodud ka Seejuures tuleb täpsustada, et allasutuste
ülevaade 2015. aasta kinnitamisele mi- palgafondide lõplik jaotus jääb allasutuste juhtide otsustada. Seega saabub lõplik
nevast eelarvest.
selgus töötasude tõusu osas eeldatavasti
saabunud aasta esimestel kuudel. Eelarve
Põhitegevuse tulud suurenevad
Saue valla 2015. aasta eelarve põhitege- ei ole otseselt töötasude tõusu kehtestav
vuse tulude maht on planeeritud sum- dokument, aga loob selleks võimalused.
Proportsionaalselt on suurem sisumas 11,15 mln eurot – seda on 3,3%
line muutus varasematel aastatel vähem
rohkem kui 2014. aasta lisaeelarves.
Tavapärastest tuludest suureneb ab- silma paistnud maastikukaitse ja haljassoluutsummas enim tulu tulumaksust. tuse eelarveosas. Nimelt nähakse sellel
Tulumaksu-tulu planeerimisel on alu- tegevusalal 2015. aastal oluliselt rohseks võetud Rahandusministeeriumi no- kem vahendeid ette kõrghaljastusele ja
minaalpalga kasvu prognoosist oluliselt erinevate mängu- ning spordiväljakute
konservatiivsem eeldus. Tulumaksu-tulu hooldamisele ja korrastamisele. Ka on
planeerimisel on arvestatud maksumaks- suundarajava tähtsusega asjaolu, et eraldi
jate arvu kasvuga, et 2014. aasta lõpuks on ette nähtud vahendid naaberomavasuureneb Saue valla elanike arv 10 000- litsustega ühinemiskõneluste pidamiseks
ja sellega seoses vajalike uuringute tellini.
Tulud kaupade ja teenuste müügist miseks.
suurenevad 12,5%. Suurenemise põhjuseks on eelkõige hariduse tegevusalalt Investeeringute raskuskese kandub
osalustasude suurem laekumine ja suu- hoonetest tagasi teedesse ning vee- ja
kanalisatsiooniprojektidesse
rem tulu kultuuritegevusest.
Eelarve üheks tähtsaimaks osaks on in-

vesteerimistegevus. Investeerimistegevus on 2015. aastal ligilähedaselt sama
aktiivne, kui see oli 2014. aastal.
Saue valla investeeringute maht kokku on 2015. aastal 2,97 miljonit eurot.
Investeeringutest moodustavad lõviosa
heitveekäitluse (1,61 mln eurot), maanteetranspordi (0,96 mln eurot), elamu- ja
kommunaalmajanduse (0,2 mln eurot)
ning hariduse tegevusala (0,1 mln eurot)
investeeringud. Seejuures on investeeringud haridusasutustesse võrreldes viimaste aastatega oluliselt vähenenud, sest
vastavad investeerimiskavad on täidetud.

Investeeringud on võimalikud võlakoormuse suurendamisel
Kuna väljaminekud investeeringuteks on
suuremas summas kui põhitegevuse tulem, siis on 2015. aasta investeeringute
katteallikaks põhitegevuse tulemi kõrval
ka laenuvahendid. Samas on vaja maksta
tagasi ka juba võetud laenusid. Netopositsioonis suurenevad 2015. aastal valla
võlakohustused ca 1 mln eurot.
2014. aasta elarve täitumine
2014. aasta novembrikuu volikogu istungil võeti vastu II lisaeelarve. Lisaeelarvega ei muudetud eelarve põhitulemit
– lisati juurde tulu ja kulu võrdses summas. Valla peamise tuluallika, üksikisiku
tulumaksu täitmiseks kujunes kokkuvõttes 8 529 599 eurot.
2014. aastal suudeti saavutada ootusi ületav põhitegevuse tulemi tase, mis
vastavalt eelarve eelnõule peaks suurusjärgus samale tasemele ulatuma ka 2015.
eelarveaastal. Sarnaselt 2014. aastaga
saab 2015. aasta eelarve olema tugev –
laiapõhine ja arengule suunatud.
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Kultuurist, rahast ja tehatahtmisest
Ülo Vooglaid on öeldnud, et kultuurist peab olema kasu nii avalikkusele kui ka kultuuris osalejatele. Nii tõesti on, kuid selleks, et kultuuri teha, on vaja raha ja valla
2015. aasta eelarves on korralik summa ette nähtud ka Saue valla kultuurielule.
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

N

umbreid, kellele ja kui palju, näete tabelitest, kuid
natuke on vaja kindlasti
neid tabeleid kommenteerida – kuidas need just selliseks kujunesid ja
kas raha jagamisel on ka mingid
printsiibid või tehakse otsuseid lihtsalt liisku heites.
Kuna Saue valla rahakotis on
meie kõigi raha, siis jagatakse seda
kultuuriprojektide vahel loomulikult väga läbimõeldult ja vastavalt
kehtivatele kordadele. Kultuuri rahastamine käib peamiselt ühe õigusakti alusel ja selleks on ilmselt
meie kõige pikema pealkirjaga kord:
„Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt
läbiviidava piirkondliku kultuuri-,
spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused
ja kord“. Pealkiri on pikk ja samuti
kord ise, kuid samas on kõik, mis
seal kirjas, selge ja loogiline. Nimelt
on selles pika nimega korras kirjas,
millistel alustel Saue vallas tegutsevatele MTÜ-dele, SA-dele, seltsingutele ja eraisikutele tegevus- ja
projektitoetusi jagatakse.
Igal külal või tõmbekeskusel on
võimalik saada vallalt tegevustoetust. Tegevustoetuse summa sõltub sellest, kas ollakse esimese, teise
või küla tasandi tõmbekeskus, mis
omakorda sõltub suuresti elanike
arvust. Samuti kuuluvad tegevustoetuse sisse seltsimaja või külakeskuse ruumide ülalpidamiskulud,
kui hoone või ruumid kuuluvad
vallale või on sõlmitud pikaaegne
avaliku kasutamise leping. Esimese

tasandi tõmbekeskuste (Ääsmäe,
Vanamõisa, Hüüru) tegevustoetuse
summas sisaldub ka 1,5 ametikoha
töötasu (kultuuritöötaja ja abitööjõud). Ning tegevustoetuse viimaseks komponendiks on n-ö vaba
raha oma küla sündmuste korraldamiseks, mis sõltub otseselt külaelanike arvust, kes on Saue valda sisse
kirjutatud.
Lisaks tegevustoetusele on olemas ka projektitoetused. 2014.
aasta viimasel volikogu istungil
võeti vastu eelpool nimetatud korra
muudatused, millest üks on see, et
projektitoetust võib üks MTÜ või
seltsing küsida mitmele eri projektile, kuid summa summarum on
ühel taotlejal projektitoetusi võimalik saada kalendriaastas 3200
euro eest. Varem oli projektitoetuse ülempiir sama, kuid üks taotleja
võis esitada aastas vaid ühe projekti,
nüüd siis ei ole projektide arv enam
piiratud.
Vabaühenduste toetamise korras sõnastati ümber ka taotleja omafinantseeringu osa, kus nüüdsest
oodatakse taotleja oma- või kaasfinantseeringut projektitoetuse puhul vähemalt 10% projekti eelarvest
ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt
30% projekti eelarvest.
Ühekordset toetust on võimalik küsida endiselt aastaringselt
(tegevustoetuse ja projektitoetuse
taotluste tähtaeg on 31. augustil)
ja ülempiiriks on 1600 eurot, kuid
nüüdsest on võimalik ühekordset
toetust küsida ka talgute korraldamiseks. Uue sõnastuse kohaselt on
ühekordne toetus mõeldud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja
ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, mõnest

PROJEKTITOETUSED (KOKKU 43400 €)
MTÜ ÄÄSMÄE PENSIONÄRIDE ÜHENDUS SÜGIS
Projektitoetus
Ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud
MTÜ ENS PIHLAMARI
Projektitoetus
Ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud
MTÜ HÜÜRU EAKATE SELTS SÜGISKULD
Projektitoetus
Ruumide ülalpidamisega seotud majandamiskulud
seltsing AROONIA (eakate naisansambel)
KADI ROOSIPUU - töösõppe projekt
KERTTU VETEMA - noorteüritus SÄRTS 2014
MTÜ HARJU JALGPALLIKOOL
MTÜ PERE HEAKS (tänavakultuuri linnalaager)
SELTSING SAUE VALLA MÄNGUTEATER
MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS (suusaradade toetus)
LHSK (suusaradade toetus)
ÄÄSMÄE KULTUURI JA SPORDI SA (suusaradade toetus)
MTÜ KULTUURI, HARIDUSE JA SPORDI SELTS
(lastelaager Vanamõisas)
MTÜ VANAMÕISA KÜLA (suusaradade toetus)
MTÜ VANAMÕISA KÜLA (jõulumaa)
MTÜ JÕGISOO VABAAJAKESKUS (noortetöö)
SEGAKOOR WANAMÕISA MTÜ
MTÜ HÜÜRU RC KLUBI
ÄÄSMÄE KÜLAKOGU (Saue valla mõisate tuur)

fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus sihtotstarbelise tegevuse elluviimiseks.
Aasta viimasel volikogu istungil
muudeti ka Saue valla sportlaste
toetamise korda. Selles korras täpsustati, millele on võimalik toetust
küsida: 1) võistlustel või treeningutel osalemise kulude katteks; 2)
varustusega seotud kulude katteks.
Sportlaste toetamise korrale lisati ka
taotleja omafinantseeringu osa täpsustus: „Toetust eraldatakse kuni
70% taotletud sihtotstarbeliste kulude katteks, kuid mitte rohkem kui
lõikes 2 nimetatud summa. Taotleja
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2 470
2 475
5225
2 500
2 725
6220
2 520
3 700
1740
765
2000
3200
1200
1260
800
800
800
1000
800
3200
3200
2415
1500
2300

peab tagama oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 30%
kuludest, mille katteks toetust taotletakse.“
Saue valla sportlasi toetatakse
aastas kokku 10000 euroga, kusjuures ühel sportlasel on võimalik
küsida aastas maksimaalselt toetust
summas 1600 eurot.
Tulles tagasi loo alguse juurde,
siis see, kuidas tabelis seisvad kuivad
rahanumbrid muutuvad kultuuriks,
millest on omakorda kasu nii osasaajale, korraldajale kui avalikkusele, saame loodetavasti üheskoos
eeloleva aasta jooksul näha.
Head alanud muusika-aastat!

TEGEVUSTOETUSED
(KOKKU 185584 €)
MTÜ VANAMÕISA KÜLA
Sihtfinantseerimine
Hoonete ja kinnistute
ülalpidamisega seotud
majandamiskulud
SAUE-JÕGISOO HARIDUSSELTS
MTÜ TUULA TUTULUS
MTÜ KIIA KÜLA
NOORTEKESKUS
MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS
Sihtfinantseerimine
Majandamiskulud
MTÜ MAIDLA
KÜLASELTS
Sihtfinantseerimine
Majandamiskulud
MTÜ ÄÄSMÄE
KÜLAKOGU
Sihtfinantseerimine
Majandamiskulud
ÄÄSMÄE KULTUURI JA
SPORDI SA

50 090
46 490
3 600
15360
9735
1300
43980
39 870
4 110
10540
8 250
2 290
27930
26 310
1 620
26649

ÜLEVALLALISED ÜRITUSED
(KOKKU 49715 €)
Reservfond

2 000

Saue valla laululaps

1 000

Harjumaa laululaps/
vokaalansamblite festival

2 300

J. Teemanti mälestamine

120

Vabariigi aastapäev

12 000

Valla aastapäev

2 000

HOL-i talvepäevad

1 500

koolikontserdid

1 800

Üle-vallaline noortetöö,
1 000
s.h noortevolikogu
Üle-Eestiline Pritsimeeste
4 000
Foorum
Harjumaa OV Liit

6 905

Jüriööjooks

3 200

Suvelõpuüritus ja külade
päev
Saue valla laste lahtised
meistrivõistlused
suusatamises

3 200
2 400

Sügisjooks (RSK Kuuse)

750

Rattaretk

3 200

INVESTEERINGUD

2015. aasta investeeringud teedesse ja torudesse

2015. aasta investeeringud on suuremas osas teed (mustkatte panek) ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni valdkond + sadevesi.
KALLE
PUNGAS
abivallavanem

T

eed tehakse enamasti valla
enda tulude baasil, v.a Urda
jaama juurdepääsuteed ja
parkla (taotleme toetust raudteepeatuste meetmest) ning kergliiklustee
koostööprojekt Saue linnaga (Saue
raudteejaamast Välja elurajooni ja
ringteeni, taotleme koos toetust linnalise meetme jäägist), mille elluviimine sõltub toetuse saamisest.
Toruprojektid tehakse KIK
toetusega (laias laastus on toetus
80%), KIK rahastusotsused on kõik
olemas, osad tööd juba ka käivad

(Laagri alevikus). Lisaks teedele ja
torudele on eelarves 300 tuhat eurot
ette nähtud avaliku ruumi objektide
ehitamiseks. Selle hulgas on nii Jõekääru pargi edasiarendamine kui ka

teised vabaaja veetmise ja pargialad.
Täpsemalt pannakse järgmise aasta
objektide jaotus paika pärast praegu
koostamisel oleva avaliku ruumi kujundamise kava valmimist.

ÜLEVAADE INVESTEERINGUTEST TORUDESSE (€)
Ääsmäe reoveekogumisala KIKi projekt II etapp omafinantseering
Kotka tee ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III
etapp: harutrasside ja pumplate ehitus
Vatsla aiandusühistute piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
ehitamine, KIK-i projekti omafinantseering
Laagri aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise II etapp, KIK-i projekti omafinantseering
Ääsmäe küla ja Laagri sadeveelahenduste projekteerimine ja väljaehitamine (Ääsmäe küla sademeveeprojekti I etapp: Salu tänava
piirkonna drenaazi lahendamine- KIKi omafinatseering 24 000
EUR, Laagri aleviku KIK-i sademeveeprojekti omafinantseering
126 000 EUR

80 000
150 000
580 000
230 000

150 000

ÜLEVAADE INVESTEERINGUTEST TEEDESSE JA TÄNAVATESSE (€)
VERDANA
Teede renoveerimised ja sealhulgas kergkatete ehitused: Tiiri
tee, Põdratuka tn, Põdrakanepi tn, Põdrajuure tn, Põdrasambla
tn, Paesoo tee, Vainu tee, Vatsla tee, Kiviaia tn, Ööbiku tn, Salu
tn, Jõe tee, Tamme tn, Vanamõisa tee, Voore tee, Altküla tee,
Kaseurva tee ja Karja tee
Kaselaane tn asfaltkatte ehitus
Jõekääru pargi kahe silla ehitus
Tammetalu tee-Harku alevik kergtee projekteerimine ja ehitus
koostöös Harku vallaga (omaosalus)
Saue raudteejaamast raudteega külgnev, Välja tee kuni Paldiski
mnt kergtee projekteerimine ja ehitus koostöös Saue linnaga
(omaosalus)
Rannamõisa tee ristmikust Paldiski mnt-ga külgnev kuni Tähetorni
ristmikuni ning Järveotsa tee risteni koostöös Harku valla ja Tallinna linnaga kergtee projekteerimine
Urda juurdepääsutee ja parklad (omaosalus)
Hüüru-Alliku Saue km 6,72-6,82 ja Välja tee ristmiku väljaehitus
koostöös Maanteeametiga

700 000

15 000
50 000
30 000
50 000

25 000
30 000
60 000
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2014 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 9.12.2014
korraldusega nr 930 Koidu küla Koidu
tee 36 (katastritunnus 72701:005:0356,
suurusega 2 137 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada kinnistule

kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 26.
juuni 2003 otsusega nr 047 kehtestatud
Koidu ja Koidu I kinnistute (Koidu elamurajoon) detailplaneeringu koosseisus,
millega määrati kinnistule ehitusõigus

ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 250
m². Uue detailplaneeringuga kavandatakse kinnistule rajada üks kuni 2-korruseline kahe korteriga elamu, kõrgusega
maapinnast katuseharjani kuni 10,0 m ja
kuni kaks 1-korruselist abihoonet, kõrgu-

sega maapinnast katuseharjani kuni 5,0
m, täisehitusprotsendiga (25%). Krundi
piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei
muudeta. Lahendatud on krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus,
parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldpla-

neeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas
ning planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.

Saue Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr 803 vastu võetud ja avalikustamisele suunatud Laagri alevik Veskitammi
tn 15 kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku toimumise ajal (17.11.2014
kuni 30.11.2014) esitati detailplaneerin-

gu kohta vastuväited ja ettepanekud.

otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
Saue Vallavalitsus korraldab 21.01.2015
algusega kell 18.00 Saue Vallavalitsuse
ruumides volikogu saalis (Veskitammi 4,
Laagri alevik) Laagri alevik Veskitammi
tn 15 (katastritunnus 72703:001:0071)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ava-

liku arutelu. Veskitammi tn 15 kinnistu
detailplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kinnistul paiknevale 2korruselise korterelamu laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks.

Saue valla territooriumil detsembris
2014 ei algatatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute korraldustega ning

VESI JA KANALISATSIOON

Kotka teel ja Välja teel muutub vee-ettevõtja
Alates 1. veebruarist 2015. aastast asub Kotka tee ning Välja tee piirkonnas Vanamõisas
vee-ettevõtja kohustusi täitma AS Kovek.
AARE SÕER
AS Kovek
juhataja

K

otka tee piirkond on ala Laagri-Harku maanteest Pääsküla
jõe suunas (Kotka tee, Kauri
tee, Kraavi tee, Katre tee jne). Välja
tee piirkond on uuselamupiirkond
Vanamõisa külas (Välja tee, Vanamõisa tee, Paju tee, Jalaka tee, Vahtra
tee, Toominga tee, Pihlaka tee jne).
Mõlemas piirkonnas on praegu veeettevõtjaks OÜ Watercom.Muudatust puudutavad teated on läbi
OÜ Watercom kliendiinfosüsteemi
asjaosalistele juba saadetud. Koos
vastava e-kirjaga edastati tarbijatele
ka üleminekuks vajalikud blanketid.
Kiiremad tarbijad on juba tänaseks
endast märku andnud ning käib lepingute ettevalmistamine. Kes vastavat teadet pole saanud, paluksime

kontrollida oma e-posti ja kui see
ei aita, siis on abiks AS Kovek koduleht http://www.kovek.ee, kus
esilehelt leiate vajalikud blanketid
ning kontaktandmed. Iga klient on
meile tähtis. Taolise mastaabiga piirkonna ülevõtmine on Koveki ajaloos
esmakordne, suhteliselt lühikese aja
jooksul „antakse üle“ ca 200 klienti.
Vabandame ette, kui esineb tõrkeid
või asjad ei liigu nii kiiresti, kui sooviksite. Ärge jätke formaalsusi viimasele minutile.
Mis tarbija jaoks muutub?
Põhimõttelisi muudatusi tegelikult
pole. Jaanuari lõpu seisuga veenäidud
palume teatada praegusele teenusepakkujale senisel viisil. Veebruari
veenäidud (alates 01.02.2015) palume teatada Kovekile meie kodulehel
www.kovek.ee oleva näidu teatamise
akna, e-mailile naidud@kovek.ee või
tööajal telefonil 6796 757.

NB! Näidud palun teatage ka siis,
kui teil pole mingil põhjusel leping
veel sõlmitud – sedasi saame teha
üksteise asjaajamise sujuvamaks.
Kuidas käib lepingute
sõlmimine?
Lepingu valmistavad ette meie töötajad, kogu asjaajamine on võimalik
teha digitaalselt. Leping on tüüptingimuste põhine ja on kõikidele
tarbijatele ühesugune. Lepingu sõlmimiseks:
• Täitke teile saadetud või kodulehelt alla laetav vorm „Avaldus tarbimislepingu sõlmimiseks“ ning
tagastage see digiallkirja võimaluse korral digiallkirjastatuna meile
info@kovek.ee või paberil allkirjastatult postiga/käsipostiga Vae 6,
Laagri 76401. NB! Ärge unustage
märkida, kuidas soovite saada arvet
– ilma soovi avaldamata saadetakse
arved e-posti teel pdf-formaadis.

• Juhul kui teie kinnistu on kaasomandis, lisage allkirjastatuna täidetud vorm „Volikiri“ (samuti saadetud või kodulehelt). Sama vorm
täitke ja allkirjastage juhul, kui soovite lepingu sõlmimist kolmanda isiku poolt. Allkirja paberkandjal saab
anda üksnes meie kontoris (võtke
kaasa isikut tõendav dokument). Digiallkirjaga dokumenti saab saata ka
e-posti teel.
• Teile saadetakse soovitud viisil
meie poolt allkirjastatud leping,
allkirjastage see ja tagastage meile
e-postile naidud@kovek.ee, paberleping tooge ise ära või saatke postiga meie kontorisse aadressil Vae 6,
Laagri 76401.
Mis saab hindadest?
Kotka tee piirkonnas kehtestatakse
praegu Laagris kehtivad teenuse hinnad. Välja tee piirkonnas kehtestatakse praegu Vanamõisa külas kehtivad

hinnad. Vanamõisa hinnad on kavas
läbi vaadata 2015. aasta esimeses
pooles. Mõlemad teenuse hinnad on
kooskõlastatud Konkurentsiametis.
Täpsem info on kättesaadav www.
kovek.ee/est/uudised.
Mis saab, kui ma kontakti võtmisele ei reageeri?
Taolist teemat ei tahaks kuidagi esimese kontakti loomisel üles võtta,
kuid elu näitab, et sellistel ülevõtmistel on ikka olnud inimesi, kes arvavad, et õigusvaidluse pidamine või
lihtsalt kontakti võtmisest kõrvale
hoidmine võimaldab teenust tasuta saada. Palume teil teha igakülgset koostööd. Juhul, kui te ei astu
samme lepingu sõlmimiseks ning
ei teata näitusid, alustame klientide
kontrollimist. Kui ilmneb, et tarbija
hoiab tahtlikult tasumisest kõrvale,
järgnevad sanktsioonid kuni teenuse
sulgemiseni.

KESKKONNAMÕJU

Tuula motorajal keskkonnamõjude hindamist ei algatata
Saue Vallavalitsus teeb ettepaneku, et vastavalt Tuula küla Moto katastriüksusele (katastritunnus 72704:001:0427) tehtud keskkonnamõjude eelhinnangule jätta algatamata Saue valda Tuula
külla Moto kinnistule kavandatava ajutise motokrossiraja keskkonnamõju hindamine.
KATRINA
UTSAR
keskkonnaspetsialist

M

oto kinnistule (katastritunnus
72704:001:
0427) on teostatud müra
mõõtmised „Müra kontrollmõõtmiste aruanne töö nr 2820.13“ töökeskkonna labori OÜ Seiregrupp
poolt 2013. aastal ja Alkranel OÜ
poolt 2014. aastal koostatud müra
modelleerimise aruanne „Saue vallas Tuula külas asuvale Moto kinnistule (72704:001:0427) kavandatava
motokrossiraja müra modelleerimine“, milles tuuakse välja alternatiivsed müra modelleerimise tulemused
erinevate müra leevendavate meetmete olemasolul, millega tuleb ehi-

tusprojektis arvestada.
Moto kinnistu asub Tuula külas, Keila-Ääsmäe teest ca 1 km
kaugusel. Kinnistule juurdepääs on
võimalik olemasolevatelt teedelt –
Kaldamäe tee kaudu. Kinnistu katastritunnus on 72704:001:0427,
pindala 4,35 ha (millest looduslik
rohumaa 3,72 ha ja metsamaa 0,60
ha) ning maakasutuse sihtotstarve
on maatulundusmaa. Vastavalt Saue
Vallavalitsusele esitatud taotlusele,
on kavandatava tegevuse eesmärgiks
ajutise rajatise (motokrossiraja) püstitamine tähtajaga kuni viis aastat.
Motokrossirada kavandatakse Moto
kinnistule, mootorrattasõitude läbiviimiseks maastikurajal.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on motokrossiraja rajamine
Moto kinnistule ja mootorrattavõi-

dusõitude ja -treeningute läbiviimine kavandatud maastikurajal.
Kavandatav tegevus kuulub muu
tegevuse alla, mis võib kaasa tuua
olulise keskkonnamõju ja seda nii
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6
lõike 2 punkti 10 ja 22 kui ka Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005.
a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda
keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 13 punkti 9 alusel. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulist negatiivset mõju veele, pinnasele, õhusaastatusele, jäätmetekkele ega olulist mõju vibratsiooni,
valguse, soojuse, kiirguse ega lõhna
näol. Keskkonnahäiringuna saab
kavandatava tegevuse puhul arves-

tada müra.
Maa-ameti andmebaasi kohaselt ei paikne kavandatava tegevuse
alal ega selle lähiümbruses Natura
2000 võrgustiku alasid, hoiualasid,
püsielupaikasid ega kaitsealuseid
parke. Lähimad kaitstavate liikide
elupaigad asuvad 360 m ja 1,12 km
kaugusel kavandatavast tegevusest.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea
ohtu inimese tervist, kultuuripärandit ega vara. Kavandatava tegevuse
mõju suurus ja ruumiline ulatus ei
ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik. Kavandatava tegevusega kaasneb keskkonnahäiring müra näol,
mille mõju ulatub kinnisasja piirest oluliselt kaugemale. Koostatud
on müra modelleerimise aruanne

„Saue vallas Tuula külas asuvale
Moto kinnistule (72704:001:0427)
kavandatava motokrossiraja müra
modelleerimine“, milles tuuakse
välja alternatiivsed müra modelleerimise tulemused erinevate müra
leevendavate meetmete olemasolul.
Võttes arvesse aruandes toodud
järeldusi, siis müra leevendavate
meetmete kasutusele võtmisel (raja
pinnasvall ja kellaajalised piirangud), saavutatakse müra normatiivne tase. Leevendusmeetmed kavandatakse ehitusprojektiga ja tuleb ellu
viia enne kasutusloa väljastamist.
Kuna leevendusmeetmete kasutusele võtmisel ei ületata keskkonna
vastupanu- ning taastumisvõimet,
siis oluline keskkonnamõju puudub
ja keskkonnamõju hindamist ei algatata.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

NR 1
JAANUAR 2015

5

EUROTOETUSED

Euroraha toodi möödunud aastal koju üle kolme miljoni
Lõviosa eurorahade, 3 111 068 euro fookuses olid torud ja teed, aga tublisti küsiti raha ka n-ö pehmetele
väärtustele – ühtekokku 24 351 eurot tõid koduküladesse ka kohalikud mittetulndusühingud.
AALI
LILLEORG
arendusspetsialist

R

egionaalarengu
fondist
rahastatud
Linnaliste
piirkondade arendamise
programmist:
• sai Saue vald toetust 130 423 eurot projekt „Laagri alevikus asuva
Instituudi tee kergliiklustee väljaehitamine“.
Keskkonnainvesteerigute Keskuse (KIK) kaudu on Saue valda
tulnud järgmised toetused:
• 54 287 eurot eraldati juunis toetust Saue Vallavalitsusele Ääsmäe
Salu tänava piirkonna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimiseks.
• 22 615 eurot toetust sai vallavalitsus Veemajanduse programmi
alamprogrammist
„Jääkreostus“
projektile „ Ääsmäel asuvate keskkonnaohtlike reostusobjektide likvideerimine“, mille abil likvideeritakse Ääsmäel Salu tänava vanade
kütteõli mahutite jäänused ja masuudireostus vanade sigalate juures.
• AS KOVEK sai juunis 645 430
eurot toetust projektile „Ääsmäe
veemajandusprojekti II etapp“.
• Detsembris 2014 sai AS KOVEK
123 927 eurot toetust projektile

„Laagri sadeveekanalisatsiooni rajamine“.
• Veemajanduse infrastruktuuri
arendamise programmist sai AS
KOVEK toetust 2 134 385,90 eurot projektile „Saue valla Tallinna
reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt“, mille abil
luuakse liitumisvõimalus kõigile
Vatsla tiheasustuspiirkonna elanikele, tagatakse EL joogivee direktiivi täitmine ja vähendatakse reovee kaudu tekkida võiva reostuse
keskkonda sattumise riski. Projekti
käigus rajatakse ca 6,7 km veetorustikke, ca 7,1 km kanalisatsioonitorustikke, 5 reoveepumplat ja üks
veetöötlusjaam. Liitumisvõimalused luuakse 275 kinnistule.
• KIKi Keskkonnateadlikkuse
programmist sai 1368 eurot toetust ka MTÜ Hüüru Külaselts
projektile „Keskkonnateadlik külainimene Hüüru külade piirkonnas“.
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) said 2014. aastal toetust projektid:
• Tuula tutulus MTÜle Tuula külakeskuses haljastustööde I etapi tarvis 1826,99 eurot.
• MTÜ Loomevaraait sai harrastusliikumise arendamiseks 711
eurot georadade mahamärkimiseks

Segakoor Wannamoisa sai uute esinemisriiete tegemiseks 1 999,38 eurot,
omanäolise komplektiga sai uhkeldada juba suvisel Laulu- ja tantsupeol.

Eakate naiste seltsile Pihlamari anti 440 eurot projektile „Näpunukud Saue
valla lasteaedadele“.

Saue vallas.
• Vanamõisa Külaselts MTÜle tuli
2000 eurot projektile „Ettevõtlikud noored ja aktiivne kogukond“.
• Ääsmäe Külakogu MTÜ sai külakiige püsti panemiseks 2000 eurot.
• Eakate naiste seltsile Pihlamari
anti 440 eurot projektile „Näpunukud Saue valla lasteaedadele“.
• Segakoor Wannamoisa MTÜ
sai uute esinemisriiete tegemiseks
1999,38 eurot.
• Ääsmäe Külakogu sai toetust projektile „Saue valla mõisad“ 1959,61
eurot.
• Jõgisoo Vabaajakeskus MTÜle
eraldati Lõokese tänavale mängulinnaku rajamise jaoks 2000
eurot.
• Vanasilla Huvikeskus MTÜ sai
raha ruumide avatäidete vahetus II
etappiks 1648,71 eurot
• Rahuldati ka Ääsmäe Külakogu MTÜ taotlus Ääsmäe
külakäimla ja komposter rajamiseks
2000 eurot.
Riigieelarvelisest eraldisest sai
5000 eurot Vanamõisa vabaõhukeskus ronimisvõrgu rajamiseks.
Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammist toetust MTÜ Hüüru R&C
Klubi summas 1399 projektile
„Olmetingimuste parandamine ja
olmetingimuste tõstmine“.

TERVITUS

Head sauevalla-aastat
Öine pimedus pole veel taanduma hakkanud, akna taga väänab marutuul puulatvasid, vihm peksab vastu aknaid ja eakas maja nagiseb ning väändub painetes, nagu püüaks vastu seista juba vältimatult kätte
jõudnud uue, 2015 aasta saabumisele.
ANDRES
LAISK
vallavanem

S

ellises reaalsuses meenuvadki
esmapilgul lahkunud aasta
pinged, olgu selleks valitsuse
vahetus Eestis või kriisid maailmas
– ometi tahaks siinkohal vaadata
positiivselt tulevikku ja resümeerida seda, mida head alanud aastasse
kaasa võtta.
10000 sauevallaka aasta
Meie valla jaoks ehk märgilisima
tähtsusega möödunud aastal oli
sümboolse 10000 elaniku piirini
jõudmine. Sellega sai esiteks murtud paariaastane seisak valla rahvaarvu kasvus. Tingis vahepealse
paariaastase seisaku segane seis
maailmamajanduses või pealinna
konkurents, polegi oluline – mõõdukas kasv on ühele Eesti kümne
võimekama omavalitsuse hulka
kuuluvale vallale kohane. Sellest
olulisem aga kindlasti on see, et
aasta 2014 viimased kuud näitasid
ilusaid numbreid ka uute sündide kasvu taastumises ning see on

juba märksa kindlam märk sellest,
et Saue vald on jätkuvalt kasvav ja
arenev ning tulevikku vaatav omavalitsus. Et see püsiks ja jätkuks.
Ühinemise aasta
Möödunud aastast väärib kindlasti
märkimist naabritega ühinemisläbirääkimiste reaalsuseks saamine.
Tõsisemalt kui kunagi varem istume sama laua taga Saue linna ning
Kernu ja Nissi vallaga, et valmistada ette võimaliku uue omavalitsuse
sündi aastast 2017. Kas ja kuidas
selleni täpselt jõutakse, saab väga
palju olema just alanud aasta otsuste ja arutelude küsimus. Positiivne
tahe see asi ära teha on osapooltel
märkimisväärne, aga just alanud
aasta peaks andma vastuse küsimustele, kuidas see peaks juhtuma.
Kindel on see, et kui peaks sündima uus rohkem kui 20000 elanikuga omavalitsus, on see suurim vald
Eestis, suurim Harjumaal ning sellest tulenevalt ka kasvaks võimekus
piirkonna inimestele teenuseid pakkuda. Võidavad kõik.
Uute algatuste käivitamise aasta
Nii möödunud kui alanud aastat

võib nimetada ka projektide käivitamise ja plaanide tegemise aastaks.
Osaliselt on see tingitud sellest, et
oleme liikumas ühest Euroopa rahade eraldamise ajajärgust teise. See
eeldab ettevalmistust ja valmisole-

kut, et õigel ajal valda
maksimaalselt investeeringuid tuua. Teisalt saab mingil määral
tõdeda, et kõige tarvilisemad investeeringud
kooli ja lasteaiakohtadesse said tehtud
perioodil 2009–2013
ning nüüd on veidi
rohkem aega ja võimekust „atra seada“. Nii
on täna töös Laagrisse
planeeringu teostamine, kuhu saaks tulla
uus perearstikeskus,
„hariduslinnak“, uued
kortermajad, aga ka
juba sõlmitud koostöölepingu alusel spordi- ja vabaajakeskus,
kus eelkõige leiaksid
endale harrastamiseks
uue koha reketimänguhuvilised. Valmimisel või valminud on Ääsmäe kooli
ja lasteaedade rekonstrueerimise
kavad, kogu valda puudutav avaliku
ruumi kujunduse kava. Seda kõike
selleks, et järgnevatel aastatel oleks
meil selgem visioon, mille alusel

valda edasi arendada. Aastani 2020
on kavas rohkem kui 53 miljoni
euro eest investeeringuid. Sellepärast on vallale kindlasti ka oluline,
et jätkuks tugevaid omavalitsusi
toetav stabiilnepoliitika. Uuel aastal ja tulevikus.
Rohelise kitse (lamba) aasta
Kui möödunud hobuse aastat iseloomustasid kiirus, visadus ja liikumine, siis kitse puhul tulevad
esile ootamatud, eelkõige heaendelised muutused, kuid ka kapriisid
ja kangekaelsus. Samas võimaldab
kits kõigil, kes vaid soovivad, oma
elus uus lehekülg keerata, millegi
täiesti uuega tegelema hakata ning
läbikukkumist karta ei ole. Kitse- (lamba-) aasta soosib ettevõtlikkust, millega kaasneb loomingulisus. (Delfi 30. detsember 2014)
Soovin kõigile alanud aastaks
ootamatuid heaendelisi muutusi, loomingulisust, tahet midagi
muuta, uskudes, et väike positiivne
algatus on tulevikus tagasi vaadates rohkem väärt kui suur annus
kirumist. Head aastat Saue vallale,
naabritele, maailmale. Hea, et te
olemas olete.

6

NR 1
JAANUAR 2015

SAUE VALLALEHT

Koduvald

HALDUSREFORM

Ühinemisega euroopaliku
omavalitsuse suunas (algus lk 1)
Saue vallavolikogu on käivitanud ühinemisläbirääkimised, milles osalevatest omavalitsustest kolm on Eesti
omavalitsuste võimekuse tipus (Saue linn ja vald, Kernu vald) ning neljas osapool, Nissi vald, on keskmise
võimekusega. Seetõttu ei ole ühinemiste peamine siht pelgalt korvata väikevaldade võimekuse puudujääke
ja loota üksnes mastaabiefektist tulenevaid eeliseid.
GEORG SOOTLA,
Tallinna Ülikooli
avaliku poliitika
professor, Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

KERSTEN KATTAI,
Tallinna Ülikooli
avaliku halduse
lektor, Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

20

tuhande
elanikuga
vald on mõne aja pärast väikeste maakondade mõõtu, mistõttu tekib võimalus taotleda osade tänaste avalike
teenuste delegeerimist, millega riik
ilmselgelt toime ei tule, suurtele
omavalitsustele. Need on ennekõike tööturu võimekuse poliitika,
kohalike elanike kaitsmine (turvalisus, pääste) ja piirkondlik transport.
Sedasi võiks kujuneda Tšehhi riigile
sarnane õiguste ja ressursside jaotumise süsteem, kus suured vallad-

linnad moodustavad faktiliselt puuduva teise omavalitsusliku tasandi.
Olulised on haridusvõrku puudutavad küsimused. Meie arvates
tuleks vältida piirkonnas koolidevahelist konkurentsi ja pigem
keskenduda ühtse koolipiirkonna
kujundamisele. Uut tüüpi riigigümnaasium, põhikoolid ja algkoolid
peavad moodustama koostöövõrgustiku, mida juhitakse pikaajalisi
sihte silmas pidades. Sellise hariduspiirkonna mudeli oleme visandanud
ka Raplamaal. Sarnaseid teenuspiirkondi saab ja tuleks suures vallas
moodustada hoolekandeteenuste,
huvihariduse, noorsootöö valdkonnas, mis vähendab vajadust juhtida
omavalitsust harukondlikult ühest
keskusest.
Niisiis pakub strateegilises võtmes uut tüüpi omavalitsuse kujundamine palju selliseid väljakutseid,
millele ei saa loota tavalised ühinemised. Kuid need ühinemisläbirää-

kimised on ka palju keerukamad ja
võimalusi eksida on samuti rohkem.
Esiteks on kõige olulisem kujundada rühm võimekaid, kompetentseid ja motiveeritud eestvedajaid,
kes suudavad sellise uue organismi

Tuleb meeles
pidada, et tegemist
on ennekõike
juhtimisreformiga,
mille edukusest
sõltub see, kui
õiglaselt jaotuvad
investeeringud
pikas perspektiivis.

konsensuslikult kujundada. Seetõttu peaks läbirääkimised muutuma lihtsast huvide kompamisest
koheselt tõeliseks arendustegevuseks, mis täna reaalselt ka toimub.
Ainuüksi esimene tõeline võimalus
süvitsi tutvuda ja detailides läbi arutada oma probleemid võimaldab
leida seda ühisosa, mida ühinejad
tihti ei näe ega oska ära kasutada.
Kuid sellistel läbirääkimistel on ka
suuremad võimalused põrkuda tõsistele erimeelsustele. Siit lootus, et
neutraalsete ekspertide kasutamine
juba läbirääkimiste algstaadiumis
võimaldab selliseid juhuslikke möödarääkimisi vältida. Teiseks on läbirääkimiste suurim konfliktiallikas
tavaliselt kauplemine betoonitonnide ja asfaldikolimeetrite üle täna ja
kohe. Tuleb meeles pidada, et tegemist on ennekõike juhtimisreformiga, mille edukusest sõltub see, kui
õiglaselt jaotuvad investeeringud
pikas perspektiivis.

Lõpetuseks – läbirääkimistel
kerivad tihti esile eelarvamused ja
müüdid, millele toetudes saab lihtsalt lammutada kogu mõistliku dialoogi. Vaja on eristada põhjendatud
kartusi ja neid, mis on seotud oma
inimlike tugevuste ja nõrkustega,
huvide ja eelistustega. Tõsi on, et
ühinemised on paljuski poliitiline
protsess.
Kokkuvõtteks on piirkonna juhtidel ja elanikel tegelikult kaks valikut – kas rahulduda saavutatuga
ja vältida muutustega seonduvaid
riske või püüelda sellise tulevikustrateegia suunas, mis viib meid euroopaliku valitsemisvõimekuse ja
elustiili saavutamiseni. See eeldab
uut tüüpi omavalitsuse käivitamist,
mis tõmbaks ligi ettevõtjaid ja noori peresid, võimaldaks selliseid isikuteenuseid, millest paljudel täna
aimu pole ja mis peamine – reaalselt
keskendaks võimu ja vastutuse kogukondade kätte.

ARVAMUS

Vaade ühinemisläbirääkimistele
pärast esimesi samme
Öeldakse, et teel olles saad targemaks ja ma olen korduvalt tõdenud, kui õige see ütlus on. Tänaseks
oleme teinud esimesed sammud Saue, Nissi ja Kernu valla ja Saue linna ühinemisläbirääkimistel.
JÜRI TÜMANOK

S

Saue linna abilinnapea ning liitumise
haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimees

ellel teel osalen ma kolme
valdkondliku komisjoni –
sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonna töös ning saan tuua välja mitmed ühised läbivad jooned.
Ühinemisläbirääkimistel osalevad omavalitsused tegutsevad ja
toimetavad oma parimate võimaluste ning vajaduste järgi detailides
väga erineval moel, kuid põhimõte
on kõigil ühine – saavutada parim
tulemus olemasoleva raha eest.
Teed, kuidas tulemusteni jõuda,
sõltuvad vajadustest ja nüanssidest/väikestest eripäradest, kuidas
ühel või teisel pool elatakse.
Igas omavalitsuses on tegevusi,
mis on eeskujuks teistele ja millest
on õppida.
Sotsiaaltöö- ja hariduskomisjonis vaatasime ettepoole ja arutasime, mis võiks olla ühinenud omavalitsuse eesmärk viis aastat pärast
ühinemist.
Minule positiivseks üllatuseks

Kultuuri- spordi- ja kolmanda sektori komisjoni teine koosolek Kernu valla rahvamajas eelmise aasta 4. detsembril,
kus kõik kõnelustel osalevate omavalitsuste esindajad andsid ülevaate, kuidas neil kultuuri ja sporti rahastatakse ning
vabaühendustega koostööd korraldatakse.

leidus palju põhimõtteid, mida
komisjoni liikmed ühiselt toetasid
ja väärtustasid. Näiteks leiti, et riigigümnaasiumi loomine ühisvalla
keskusesse on vajalik ja just nii, et
see oleks kõigi ühinenud omavalitsuste koolide jaoks sobilik.
Sama raha eest saaks korraldada
oluliselt kvaliteetsemat ja mitmekülgsemat sotsiaalkaitset, tugitee-

nuseid, huviharidust ning huvitegevust, sest igal praegusel vallal on
erinevaid häid kogemusi teenuste
osutamisel. Nende oskuste ja kogemuste ühildamisel saavad paremat teenust kasutada kõik liitunud
omavalitsuste elanikud.
Koos olles on paremad võimalused suurendada erialaspetsialistide ja spetsialistide – logopeedid,

psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, treenerid,
ringijuhid, noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad – kompetentsi. Saab
kasutada suuremat spetsialiseerumist ja see toob kaasa parema
suutlikkuse.
Tekkib täiesti uus olukord otsuste tegemisel. Näiteks sotsiaaltöö
vallas oleks otsuste tegemisel kaa-

satud praeguse 0,5 või ühe spetsialisti asemel kolm või neli sama
ala inimest. Tulevad targemad otsused, kuna sama ala spetsialiste
on laua taga rohkem. Tekkib täiesti uus võimekus – võimekus teha
kõikides valdkondades strateegilisi plaane 20 aastaks ette. Praegu
jõutakse teha valdavalt operatiivset
tööd. Seega kaasneb spetsialistide senisest parem kasutamine.
Ühekoos on oluliselt lihtsam luua
võimetekohaseid
õpitingimusi
hariduslike erivajadustega lastele.
Ühisvallas on võimalik tõhusamalt
korraldada laborite, tööõpetusklasside, ujulate, perearstikeskuste
ja muu tööd.
Ühisvalla toimimise oluline
nurgakivi on hea transport keskuse
ja valla teiste osade vahel.
Need on ainult osad mõtted.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ühisvallal on kindlasti suurem strateegilise juhtimise võimekus ja suurem valik pakutavaid teenuseid.
Aga me oleme alles alguses ja
ees on kindlasti mitmeid keerukaid
olukordi, mis on vaja lahendada.
Samas suund tundub õige olevat.
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Ääsmäe lasteaed on tänase juubelini jõudnud läbi muutuste, otsimiste ja leidmiste
1975. aasta 13. jaanuaril avas nüüdseks ajalooks saanud
Ääsmäe sovhoos esmakordselt Ääsmäel lasteaia: ilusa ja
uue lasteaiamaja keset noort ja sihvakat kasesalu.
SILVI PRIIVITS
Ääsmäe lasteaia õpetaja juba
39 aastat

Juhan, 7-aastane: „Mulle meeldib minu rühm, siin saab teha
lahedaid asju. Õpetajad on ka
lahedad.“
Liana, endine kasvandik ja praegune õpetaja: „Minul endal olid
liialdamata väga head õpetajad
ning lasteaeda tulek oli nii kodune ja hea. Head lasteaia aastad
on mind nii palju motiveerinud,
et nüüd olen ise selle lasteaia
õpetaja.“

K

auni asukoha järgi sai lasteaed nime Kaseke. Sellest
päevast on nüüd möödas
40 aastat, inimese elukaares on see
keskiga. Neljakümnendates inimene on üldjuhul elus juba üht-teist
saavutanud ja kogenud, teab oma
eesmärki ja tegutsemissuundi, on
teinud elus mitmeid valikuid ja otsuseid. Ääsmäe lasteaed on tänase
juubelini jõudnud läbi muutuste,
otsimiste ja leidmiste ning nagu
elus ikka, ka läbi tõusude ja mõõnade. Tänu neile läbielatud etappidele
olemegi praegu omanäoline ja ainult meile omaste traditsioonidega
edasi arenev lasteaed.
Algselt oli lasteaed neljarühmaline, üks rühm oli sõim, kuhu
toodi lapsed juba 1,5 aastaselt.
meie majas töötas kaheksa kasvatajat, neli söögitädi, muusikaõpetaja,
meditsiinitöötaja, raamatupidaja,
öövalvurid, kaks kokatädi, pesupesija, majandusjuhataja ja juhataja.
Lasteaia algusaastatel olid majas
öörühmad, õnneks kaotati need
varsti ära. Aasta oli siis 1980.
Ääsmäe lasteaia tegutsemisajal
on muutunud riigikord ja lipuvärv.
Nende sündmuste alguses oli ka
meie lasteaed sunnitud otsima uusi
väljundeid ja tegutsemissuundi. Nii
hakkaski Ääsmäe lasteaed tegutse-

ARVAMISI

ma era-lasteaiana. Eelkoolirühm
aga sai endale uue kodu Ääsmäe
Põhikooli ruumides. 2003. aastal saime jälle munitsipaallasteaia
Laagri Lasteaed Ääsmäe filiaaliks.
40 aastat on pikk aeg. Esimeste
lasteaia lõpetajate seas on praeguste
laste emad-isad ja võibolla ka juba
vanaemad-vanaisad. Meie majas on
hetkel kuus rühma, kokku 110 last.
Mugavad ja ilusad „pesad“ on endile sisse seadnud Rõõmupallide,
Limpade, Naksitrallide, Pokude,
Krõllide, Sipsikute rühmad. Maja
on kasvanud suureks ja eriti annab
see tunda pidude ajal – saal ei mahuta ära kõiki meie lapsi ning nende
vanemaid.
Suurimad tänud Saue Vallavalitsusele, kes on alati meiega, meie

TEISTE VALLA LASTEAEDADE
SÜNNIPÄEVAD
Veskitammi Lasteaed
3. september 2007
Laagri Lasteaed
27. jaanuaril 1969
Nõlvaku Lasteaed
29. august 2012
Nõlvaku Lasteaia Tuleviku
Filiaal 15. oktoober 2013

tegemistes ja plaanides.
Suured tänud ka Ääsmäe koolile, kes on meile andnud abistava
sõbrakäe ja on oma saali kasutada
lubanud.
Tänud Ääsmäe raamatukogule
ja Salu koolile, kes on olnud headeks sõpradeks läbi aastate.

Andro Õisnurm, lapsevanem:
„Ääsmäe lasteaias on nii sees kui
väljas palju ruumi. Siinsed õpetajad on suurepärased, lastele nad
meeldivad. Lapse päev on vaheldusrikas ja põnev. Palju toredaid
üritusi on ka rühmaväliselt. Vanemana saan alati infot oma lapse
tegevuste kohta. Minul on hea
meel, et minu laps käib kodukandi lasteaias ja mis veelgi tähtsam
minu lapsele meeldib igal ajal
oma lasteaeda minna. See juba
näitab, et lasteaed on tasemel.“
Lasteaia juhataja Silva Kiilberg:
„Lasteaiast teevad toreda lasteaia lapsed, nende vanemad ja
töötajad. Kõik me oleme omanäolised: 110 last, 2 korda niipalju vanemaid ja 22 töötajat. Lisaks
veel sõbrad ja toetajad. Kõik
need sajad ilmed kokku annavad
ühe sooja näo, Ääsmäe lasteaia
näo.“
Töö lastega on tähtis töö, oli
seda 40 aastat tagasi ja on ka
nüüd. Loodame, et ka 40 aastapärast on Ääsmäel lasteaed, kus
käivad praeguste laste lapsed ja
lapselapsed.

TAASKASUTUS

Laagrisse paigaldati rõivaste ja jalanõude kogumispunkt
Riidepunkti konteiner – anneta oma riided ja jalanõud abivajajatele!
KATRINA
UTSAR
keskkonnaspetsialist

A

lates detsembrist saab
oma üleliigsed riided ja
jalanõud tuua rõivaste ja
jalanõude kogumispunkti. Kokku
kogutud riideid ja jalanõusid kasutatakse heategevuslikul eesmärgil
ja jagatakse abivajajatele.

MTÜ Riidepunkt on paigaldanud erinevatesse valdadesse-linnadesse riidepunkti konteinereid.
Saue valla elanik leiab rohelise
riidepunkti konteineri, kuhu oma
riided ja jalanõud viia, Laagri alevikust Veskitammi tn 3a parklast.
Uuest aastast paigaldatakse konteinereid erinevatesse asukohtadesse juurde.
Palume riidepunkti konteineritesse ja kõrvale prügi mitte panna!

Eesmärk on ju annetatud riiete ja
jalanõude kasutamine heategevus-

likel eesmärkidel ja rikutud riideid
kasutada ei saa. Konteineri peal
on kasutajatele informeeriv tekst,
mida sinna võib panna, Riidepunkti e-posti aadress jne.
Riidepunkti tegevuste ja kogumiskonteinerite asukohtade kohta
leiab rohkem informatsiooni ka
Facebooki kaudu, pannes otsingusse märksõna „Riidepunkt“.
Samuti jagatakse infot telefonilt
1188.

TUNNUSTUS

Juba teine HOLMER Saue vallamajja
Harjumaa Omavalitsuste Liit jagab igal aastalõpul tunnustuskujukesi piirkonna valdade
ja linnade parimatele peadele. Seekord tõi kuju Saue valla hoovile vallajuht Andres Laisk.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

S

uure HOLMERi statuut
tõstab püünele koositöövõimekuse ja konkurentsitult
suurim ja sisulisem koostööpro-

jekt eelmisel aastal Harjumaal
oli Lääne-Harju (Saue, Kernu,
Nissi vallad ja Saue linn) suurvalla
moodustamiseks läbirääkimiste
alustamine. „Kuna ilmselt olulises osas tuli see tunnustus meie
hoovi seoses naabritega, siis tahan
tänada Hennu ja Ennu ja Kuldarit ja Valdist ja Kaidot ja Peedot ja

muidugi meie volikogu. Kihutame edasi!“ kommenteeris Andres
Laisk. Ja see ei ole esimene üleharjumaaline äramärkimine Saue
vallamaja seltskonnale. 2012. aastal sai väiksemas mõõdus HOLMER pihku antud sekretär Kristi
Torile.
Auhinna nimi on tuletatud

Harjumaa Omavalitsuste Liidu
lühendist HOL, millele on lisatud
MER ehk Me Ehitame Riiki. Auhinna eesmärgiks on Harjumaa
omavalitsustegelaste tunnustamine ja omavalitsuste koostöö arendamine.
HOLMER on skulptor Aivar
Simsoni pronksskulptuur.
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Jõulutunneli
toetusrahad
jagatakse laste
huvitegevuseks
Aastalõpu teleprojekt Jõulutunnel kogus annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit
vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel
ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust.
Eelkõige soovitakse toetada lapsi,
keda kasvatavad vanavanemad või kes
on pärit lasterikastest peredest või on
sattunud mingisugustesse raskustesse.
Annetused aitavad tasuda huviringi
tasu või hankida tegevusteks vajalikke
vahendeid.
Toetuse sihtgrupiks on:
• Lapsed ja noored vanuses 4-19 aastat;
• Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed;
• Lasterikastest peredest pärit lapsed;
• Raskustesse sattunud perede lapsed;
• Lapsed, kes mingil põhjusel huvihariduseks toetust vajavad.
Toetuse lubatud kasutusvaldkonnad
sihtotstarbeliste kulude katmiseks:
• Transpordikulud;
• Soetamiskulud: riiete; õppematerjalide; huvitegevuse vahendite, jms soetamine;
• Osavõtutasud: huviringidest, konkurssidest, huvitegevusega seotud lastelaagritest.
Laste huvitegevuse toetust saavad
taotleda vaid lapse vanem, hooldaja
või eeskostja. Toetuse taotlemiseks tuleb täita selleks ettenähtud taotlus, mis
on saadaval Lastekaitseliidu kodulehel
http://www.lastekaitseliit.ee/joulutunnel/. Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse kohta on 500 (viissada) eurot. Taotlus
tuleks esitada Saue valla sotsiaalosakonda, esitamise viimane tähtaeg on
28. veebruar 2015.
Tänavu laekus abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks annetusi kokku
144 895 eurot seega iga omavalitsuse
(Eestis on 213 omavalitsust) kohta ca
680 eurot.
Pärast avalduste laekumist edastab
Saue vallavalitsus need Eesti Lastekaitse Liidule, kus koostatakse üle-eestiline
toetuse taotlejate nimekiri ja üldkomisjon langetab otsuse toetuse saajate
osas. Komisjoni kuuluvad Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Linnade Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad.
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Mõtterännakuid minu reisidelt – tavalistest
ja imalatest asjadest ei räägita kindlasti nii
palju kui üllatavatest ja erilistest
Oma reisiloos räägin tähelepanekutest läbi erinevate reiside ja kohtade, kus mulle on jäänud midagi
silma – kas avaliku ruumi kujundamisest või siis mingid emotsioonid ja eristumised. Saadud emotsioonid
ja maamärgid teevad ühest paikkonnast meeldejääva koha, mida mäletatakse, millest räägitakse ja
niimoodi ka teistes huvi tekitab. Reisile ju enamasti minnaksegi emotsioone koguma, elamusi saama,
teistsugusesse keskkonda.
AALI LILLEORG
arendusspetsialist

O

len oma varasema töökoha
ja ka teadusuuringute tõttu
üsna põhjalikult kursis innovatsiooni käsitluste ja teooriatega
ja seetõttu väidan, et innovatsiooni
ehk kasulike uuenduste tekkeks on
tarvis teadmisi ja kogemusi mujalt.
Innovatsiooni üks põhiküsimusi on,
kuidas muuta midagi paremaks kui
ressursid on piiratud.
Mina olen oma elus saanud reisida väga erinevatel põhjustel. Enamasti on need olnud töölähetused,
perereisid sõprade ja lastega, aga
ka teaduskonverentsidel käimised.
Toon siis mõned näited muljetest,
teadasaamistest ja üllatusmomentidest oma reisidelt, mis läbi aastate
on millegi erilisega meelde jäänud.
Singapur oli kaua aega minu
n-ö unistuste koht, kuhu minna.
Et näha, milline on üks edukas väikeriik, mida Eesti eeskujuks omale
seadis ning mis piltide peal on nii
ilus ja glamuurne. Kohapeal üllatas
see suurlinn aga oma aasiapärase
räpasusega. Ma olin ikka väga üllatunud. Kas minu kitsast silmaringist
tingituna või siis turismialaste ilustatud piltide abil sai ettekujutusest
pooltõde.
Balgalore. India IT-pealinn.
Mul oli võimalus osaleda Euroopa
biotehnoloogia valdkonna missioonil Indiasse. No India kohta on ju
teada, et selle liikluse ja prügimajandusega harjumine ei ole igaühele jõukohane. Ootused ja eeldused
olid, et kui nii innovaatiline IT ja biotehnoloogia linn on, siis ehk selles
linnas on teistmoodi. Ei olnud. Kui
majapidamises ämber prügi täis sai,
valati see lihtsalt tänavale ja haiged
koerad ning linnatänavatel vabalt
jalutavad lehmad said sealt omale
kõhutäidet.
Ja need äärmuslikud kontrastid,
mis selle reisi jooksul selgeks said:
tohutu rikkus ja meeletu vaesus,
kõrvuti kuld ja mustus jne. Ja näiteks kui ikka 25 kilomeetrit pead
sõitma 3 tundi, siis peale seda adud,
kui olematud on Eesti ummikud ja
kui hästi meie liiklus on korraldatud.
Üks karm elamus oli näiteks jalakäijatele mõeldud rohelise fooritule ajal
tänava ületamine. Kui liiklusvahendeid on kõrvuti seitse või rohkemgi
ja keegi foorist ei hooli, siis tõsiselt
eluga riskides teisele poole tänavat
jõudes tunned südamest heameelt,

Lillelehm Ventspilsis.

et tõesti saab homset ka veel näha.
Kanada prantsuskeelne muinasjutuliselt ilus linnake Quebec. Linna
keskmes olev maailma enimpildistatud hotell Château Frontenac oli
lihtsalt nii hingematvalt ilus tuisuses jõulurüüses linnas, et magadagi
ei raatsinud. Quebecis toimunud
innovatsioonijuhtimise konverentsil tutvustati samaaegselt toimuvat
üritust Quebec Seeks Solution, kus
linn otsis lahendusi väljakutsetele
ja probleemidele, et tagada majanduslik areng ja elu piirkonnas paremaks muuta. Selleks said ettevõtted
kopsaka osalemistasu eest esitada
kompleksseid probleeme, millede
lahendamine neile endile üle jõu
käis ja millele siis koos teadlastega
ja kõikide teiste huvitatud osapooltega lahendusi otsima hakati. Linna
iseloomustavad näiteks see, et selles
on 30% kogu Kanada teadus-arendustegevusega seotud töökohtadest
ja 40% Kanada teadus- ja arendustegevusega tegelevaid ettevõtteid. Selliste näitajate saavutamine saab olla
teadlike valikute tulemus.
Assoorid. Portugalile kuuluv
üheksast väikesaarest koosnev saarestik, kus ühel saarel toimus Euroopa innovatsioonivõrgustiku Eureka
kohtumine. Stressivabad lehmad,
kuumaveeallikad. Asalead kasvavad
ja õitsevad seal nagu meil pajuvõsad.
Papüürus kasvab veekogu ääres nii
nagu meil pilliroog. Erinevate riikide ministeeriumide esindajatele
serveeriti esinduslik lõunasöök ühe-

pajatoidust, mis oli küpsenud öö läbi
maa seest tuleva soojusega. Ja need
kaltsudesse mähitud suured potid
tõsteti koos mullahunniku alt maa
seest välja. Täiesti tavaline ühepajatoit, aga nii omapärselt valminud ja
on, millest rääkida.
San Diego. Linn, mis võlus
mind oma erilisusega esimesest
hetkest. San Diegos oli palju vaatamisväärsusi ja meeldejäävaid kohti,
kasvõi maailmakuulus loomaaed.
Linna üks erilisi kohti on Coronado saarele viiv sild, mis ei ole mitte
kõige otsem tee, vaid hoopis uhke
suure kurviga. Väidetavalt oli silla
ehitamiseks raha nii palju, et seda
ei saanud lihtsalt otse ehitada ja otsustati teha suure kaarega. Sai ilus,
kõrge ja pikk sild, millelt ookeani ja
linnavaadet nautida ning sõita uudistama maailmakuulsat Hotel Del
Coronadot.
Romantische Strasse (romantiline tänav) on üks saksa kultuurile
iseloomulik ja omanäoline erinevaid linnu ja vaatamisväärsusi hõlmav, ligi 500 km pikkune tõeliselt
romantiline piirkond Baierimaal.
Sellele piirkonnale on just turistide
meelitamiseks alates 1950. aastast
teadlikult loodud ühtne turunduskontseptsioon, mille tulemusena on
sellest saanud nii sakslaste kui ka külaliste seas üks tuntud ja armastatud
puhkuse veetmise piirkond.
Rumeenias õnnestus mul käia
suvel, pool aastat enne seda, kui see
riik sai Euroopa Liidu liikmeks. Kui

Interaktiivne atraktsioon Riias
Lucavsala mänguväljakul.

omapärane ja ilus oli Transilvaania!
Sellelt reisilt jääb kindlasti meelde ka
autodega sõit mägedes, kus tee oli
suurte vihmasadudega ära uhutud
ja kohati oli hirm lihtsalt nii suur,
et naised nutsid. Ühel hetkel nutad
ja järgmise mäenõlva tagant näed
sellist lummavat vaadet, et lihtsalt
hinge võtab kinni. Aga mägedes oli
kohalikel naistel kõigil ühesugused
tumedad volditud seelikud ja meestel mustad kaabud. See andis paigale
nii mõnusa omapära ja rohkemat ei
olnudki vaja, et meelde jääda.
Üks mu viimaseid reisimisi oli
teaduskonverentsil käimine Grazis.
See on üks hästi säilinud vanalinnaga UNESCO maailmapärandi
nimekirja kuuluv roheline kuue üli-

kooliga Austria suuruselt teine linn.
Linna peamisi vaatamisväärsusi ja
tõesti külastamist vääriv koht on
Schloßbergi mägi oma kellatorniga.
Üllatav selles linnakeses oli aga üks
plekise välimusega kohvik, mis asus
keset üsna kiirevoolulist Muri jõge.
Küll ma vaatasin ja uudistasin, miks
küll ometi, ja siis sain aru, et miks
mitte – kui mina juba nii kaua seda
uudistama jäin ja koht ikka nii eriline on, et üks noorpaar otsustas seal
näiteks oma pulmapidu pidada.
Aga et nüüd mitte ainult kaugetest ja eksootilistest paikadest
näiteid tuua, siis viimase suve reis
viis Rootsimaale. Silma jäi näiteks
Jönköpingi linnake, mis asub Vätterni järve ääres. Linna elu mõjutavad suured kõrguste vahed ja ilmastikuolud. Tormid, üleujutused
ja lumetormid mõjutavad linnakese
elu nii palju, et linna juhtkond on
sunnitud tõsiselt teemaga tegelema.
Siin saab tuua suurepärase näite selle
kohta, kuidas ühe nõrkusega toimetulekuks on leitud eriliselt silmatorkav lahendus – nimelt on suurte
lainete ja tuule eest kaitseks ehitatud
kai äärde üks väidetavalt Euroopa
pikimaid pinke, kus ilusa ilmaga on
lihtsalt suurepärane võimalus jalgu
puhata ja möödujaid jälgida.
Rootsis ringi sõites ja jalutusradasid ning jalgrattateid katsetades
torkas silma see, et neil ei kasutata
kergliiklusteedel üldse nii palju asfalti, kui meil seda tehakse.
Ja väga häid näiteid linnaruumi
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hetusest on see linn väga teadlikult
ja sihikindlalt tegelenud turundamise ja tuntuse suurendamisega.
Ja kes ei ole kuulnud selles
linnas juba rohkem kui 10 aastat
toimunud heategevuslikust kunstisündumusest lehmaparaad, siis
soovitan selle kohta tausta uurida
veebist ja kohapeale ise neid vahvaid ja lõbusaid linnapilti ilmestavaid lehmakujusid vaatama minna.
Neid võib leida seal paarikümne
ringis ja need võivad olla kuni 7 m
pikad ja 4 m kõrged, näiteks Lehm
Madrus, Rändur (kohver) või Lillelehm. Tavalisest ja imalatest asjadest ei räägita kindlasti nii palju kui

San Diegos Coronado saarele viiv
sild, mis ei ole mitte kõige otsem tee,
vaid hoopis uhke suure kurviga. Väidetavalt oli
silla ehitamiseks raha nii palju, et seda ei saanud
lihtsalt otse ehitada ja otsustati teha suure kaarega.

Merre ulatuv ja esmapilgul tavalise kaipikendusena tunduv ehitis on tegelikult pikk ja kõrge seljatoega pink Jömköpingis kaitseks tuule eest.

teadlikust kujundamisest saab tuua
ka meie lõunanaabrite juurest. Läti
pealinnast Riiast näiteks, kus linnavalitsus ostustas korrastada keset
linna jõekaldal asuva koleda vana
aiandiala ja sinna rajada hoopis
mänguväljakud uudsete ja huvitavate atraktsioonidega, kus lastel ja
noorukitel on huvitav aega veeta.
Ja need ei ole mitte ainult kiiged ja
ronimislinnakud, vaid näiteks arvutamisoskusi ja liikumist motiveeriv
interaktiivne kaarega mänguala,
jalgpallioskusi treeniv digitaalne
värav ja kaasaegsete füüsiliste trikitamisoskuste treenimiseks mõeldud
parkuurimisväljak jpm põnevat.
Teine suurepärane näide lõunanaabrite juurest on sadamalinn
Ventspils, mis on tuntud oma jäävaba sadama poolest ja millest räägitakse kui peresõbralikust linnast nii
elanikele kui ka turistidele. Mulle
on see linn aga jätnud kustumatu mulje linnaruumi läbimõeldud
kujunduse poolest. Seal on tõesti
toredaid avalikke mänguväljakuid,
imetlust pakkuvad lilleklumbid ja
palju skulptuure. Alates sajanduva-

Romantische
Strasse
Baierimaal

Osavõtutingimused
Endla Turismitalu koostöös
Saue valla lehega Koduvald
korraldab REISIJUTTUDE
KONKURSI
Kutsume sauevallakaid
trükimustas üles täheldama
oma mõtteid inspireerivatest
seiklustest ja rännakutest
kodutanumalt kaugemates paikades. Vormi oma
mõtted-emotsioonid-ideedtähelepanekud reisijutuks ja
osale konkursil. Kõik reisijutud
avaldatakse vallalehes ja üks
neist saab pärjatud Endla Talu
kinkekaardiga.

• Reisijuttude konkursi idee on ergutada sauevallakaid oma retkede käigus nähtut märkama ja jagama. Olgu selleks siis kultuuride ja
linnaruumide elu-olu või lihtsalt eluhoiakute erinevad tahud, teekond,
emotsioon, ülevõtmist vääriv nähtus, praktilist kasutust võimaldav idee
vms.
• Reisijuttude konkursi korraldab Endla Talu koostöös Saue vallalehega
Koduvald.
• Saadetud reisijutud avaldatakse kord kuus vallalehes.
• Reisijuttude konkurss algab detsembris 2014 ja lõpeb detsembris 2015.
• Reisijutud tuleb saata elektroonselt aadressile annely.sumre@sauevald.
ee.
• Konkursijuttude saatmise tähtaeg ei ole fikseeritud, neid võib lähetada
jooksvalt kuni konkursi lõpuni.
• Reisjutu minimaalne pikkus on 4000 tähemärki.
• Reisijutu kohustuslikuks lisaks on ka 2 fotot.
• Vallalehe toimetaja annab autorile teada tema reisiloo vallalehes avaldamise aja ja vajaliku lisainfo.
• Konkursi tööle peab olema lisatud autori nimi, aadress, meiliaadress ja
telefoninumber.
• Reisijuttude konkursil osalejate vanus ei ole piiratud.
• Žürii: Endla Talu esindajad Jonel ja Renee.
• Hindamise kriteeriumid: humoorikas ja ladus lugemiselamus, uute

üllatavatest ja erilistest.
Maailma eri paigus ringi liikuda ja uudistada on hea ja tore,
nii vahelduse mõttes ära käia. Pärast seda oskad hinnata ja vaadata, mis meil tõesti hästi on ja mis
võiks teistmoodi olla. Reis või teises keskkonnas ärakäimine paneb
mõtted liikuma.
Mis neist mõtetest meie kodukoha jaoks eeskujuks võiks võtta?
• Mõistlik on teha teadlikke valikuid ja strateegilisi otsuseid piirkonna edendamiseks ja tuntuse
suurendamiseks.
• Avalik ruum tuleb sihipäraselt
kujundada.
• Luua omapära ja meeldejäävat,
tekitada elamust.
• Luua tarku töökohti.
Üks tore algatus näiteks oli jõuluaja alguses, kui Laagrist alguse
saanud helkuripuu oli nii hea mõte,
et paljud naabrid selle algatuse kopeerisid ja siis vahel osati viidata, et
Saue eeskujul tehti nii ning au ja
kuulsust ei saanud sellest ei Laagri
ega Saue vald.

(avaliku ruumi kujundamise) ideede ellurakendamise alge, eluhoiakute
ja silmavaate arvardamise potentsiaal.
• Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta jaanuarikuu vallalehes.
• Reisijuttude konkursil on üks peaauhind – saunaõhtu Endla Talu
saunamajas kuni 20-le inimesele.
• Saue Vallavalitsus paneb välja ka eriauhinna ühele huvitavale reisilt
leitud linnaruumilisele ideele. Auhinnaks on õhtusöök Saue vallavanemaga.

Koppelmaa külas asuva Endla Talu saunamajas on esimesel korrusel
puuküttega saun suure leiliruumiga, samuti kööginurk, kaminasaal ja
väljas tiik. Maja teisel korrusel magamistoad kokku 16 voodikohaga.
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Noppeid naabritelt
Tabasalus Gurmee
Garaažis on nüüd ka
Kalamajakas
Tabasalus avati uus kalakauplus – Pärnus ja mujalgi Eestimaal hästi tuntud
Kalamajakas. Ja kus siis mujal kui Gurmee Garaažis. Erinevat liha pakkuv
gurmeepood ootas juba ees, kirjutab
Harju Elu.
„Gurmee Garaaž pole sugugi ebatavaline nimi, ainult siin, Eestimaal,
ei olnud varem gurmeed pakkuvat
garaaži,“ naerab selle „garaaži“ omanik Monika Rõbtšenko. „Aga mujal,
näiteks Mehhikos ja Itaalias, on sellist
nime kandvad müügikohad üsnagi
tavalised.“ Nii et Rõbtšenkot võib pidada Gurmee Garaaži maaletoojaks,
õieti Tabasallu importijaks.

Aastaid seisis varasemat nime
Kala+ kandev kauplus maantee veeres keset asulat tühjana, räämas aknad
innovaatilist „tulesüütajat“ ootamas.
Kalavalik on protsentides väljendades 60:40 Eesti vetest püütud kala
kasuks. Imporditakse mereande aga
erinevatest maailma riikidest. Avamispäeval olid letis lisaks ogahaile kaugemate vete kaladest veel paltus, Niiluse
ahven, Arktika paalia, Atlandi tursk jne.
Tuttvatest kaladest ootasid ostmist
lest, siig, ahven, haug, koha.

Harju Elu 12. detsember

Saku Õlletehase jõulusoovid põimiti Saku naiste kootud käpikutesse
„Tellisime jõulukingid Saku kohalikelt
käsitöömeistritelt, kes kudusid meile
kokku 100 paari villaseid käpikuid,
mille kingime oma koostööpartneritele,“ ütles Saku Õlletehase kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg.
„Tegemist on omalaadse ja emotsioone pakkuva kingitusega, kuna iga
kindapaar on pisut eriline.“
Kudumise mõtte aitas ellu viia Saku
käsitööringide juht Sirle Reiu, kes otsis kudujad ning tõlkis õlletehase
soovitud kuused ja tähistaeva kindakirjapäraseks. Kudujate käest uurides
selgub, et kui muster juba selge, kulub ühe kinda kudumiseks 4–5 tundi.
„Värvivalik oli alguses ikka väga harjumatu. Kui aga selgeks sai, mida nende värvide ja mustrikombinatsiooniga
öelda tahetakse, oli kohe hoopis teine asi,“ räägib Viivi kinda värvivalikust, mis tuleneb otse Saku jõuluõlle
etiketist – türkiissinine taevas, valged
lumehanged ja erkpunased kuused.

* Esmapilgul võib käpikute värvivalik
olla veidi arusaamatu ja võõrastav,
kuid kui kinda kõrvale saab tõstetud
Saku jõulupruuli pudel, on mustri päritolu kohe selge.

Saku Sõnumid 5. detsember
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Jõululõhnane ja aastalõpupidune
fotojada valla siit- ja sealtservast
2

1

1. Väärikasse ikka jõudnud Ääsmäe raamatukogu tähistas jõulukuul 6. detsembril oma 90. juubelit.
Avakõne pidas kauaaegne raamatukogu juhataja Liia Kiibus ja raamatukogu ajaloost andis põgusa ülevaate koduloouurija Aino Lehtmets. Juba traditsiooniks on kujunenud nii tähtsa sündmuse puhul rahvale ka veidi kultuuri pakkuda. Seekord oli külaliseks Turba Kultuurimaja näitetrupp etendusega „Kuus
klassi haridust“. Hea meel oli tõdeda, et külalisi oli palju ja raamatukogu on ikka au sees. Liia Kiibus

3

2. Hüüru küla laste jõulupeol esines vahva jõuluteemalise etendusega „Parim jõulupidu“ teater
KOIOTT, kus noored näitlejad tõid vaatajateni tänapäevase loo jõuludest. Pärast etendust näitlejad
mängisid lastega lõbusaid mänge ning lõpuks külastas pidu ka jõuluvana- jõuluvanale esinesid Hüüru tantsutüdrukud, kes koos jõuluvanaga pildil. Irja Targama

3-4. Laagri
kogudus koos
sotsosakonnaga
kutsus Laagrisse
kultuurimajja kokku
38 vähekindlustatud peret, kellest
26 kohale tuli.
14. detsembril
toimusid lisaks
lastel nukunäidendile töötoad piparkoogi kaunistamine
ja küünla/kaardi
valmistamine.
Tõnis Roosimaa

5

6

5. Veskitammi lasteaed tegi ühistest jõulufotodest pühadekaardi, ajendatuna soovist edastada sõpradele midagi
just lasteaiale omast, killukese igast veskitammilasest. Rita Klein

7

4

6. Jõululaupäeval kirikus käimine on esivanemate kultuuritraditsioon. Plaanisime
kirikukontserdi korraldamist vahelduseks Veskitammi lasteaia jõulupidudele juba
mitu aastat. Valisime Nõmme Rahu kiriku selle hubasuse, soodsa asukoha ja meile
sobiliku suuruse järgi. Muusikaõpetaja Astra saavutas vajalikud kokkulepped ja nii
toimusidki laste jõulukontserdid kahel õhtul, 16. ja 17. detsembril. Kontserdile kutsusime laste pered ja peab ütlema, et mõlemal õhtul oli kirik rahavast tulvil. Lapsed
said omapärase esinemiskogemuse, õpetajad ühistegutsemise rõõmu ja vanematelt kostus vaid tänusõnu laadis: „See oli kindlasti kõige armsam jõulukontsert, kus
käinud oleme.“ Rita Klein

7-8. 20. detsembril oli Maidlas taaskord põhjust kokku
tulla – toimus tänavune jõulupidu. Räägiti külajuttu, nauditi
head seltskonda ja tehti muusikat. Tantsuks esines ja õhtut
juhtis kahemehebänd Üpris sarnased. Kaugelt Lapimaalt
tuli lastele külla kauaoodatud jõuluvana – kes luges salme,
kes laulis ja kes tegi lihtsalt punakuuele pika pai. Kingi
lunastasid moel või teisel kõik lapsed ja lapselapsed.
Kuulda oli ka saksakeelseid luuletusi! Et vanemad saaksid
muretult ansamblit nautida, tuli lastele külla jõuluhaldjas.
Nii toimetasid lapsed koos haldjaga kõrvalmajas erinevate
huvitegevustega ja vanemad keerutasid muusika saatel
jalga. Külakogu tunnustas väikese meenega külavanemat ja
pidulised osalesid jõululoosis. Ja et tantsupõrand ei olnud
hetkekski tühi, siis võib küll julgelt öelda, et maidlakas on
tõeline tantsulõvi! Õhtu vaieldamatuteks staarideks olid
viimaste lugude ajal lavale ilmunud väikesed suupillimängijad, kes pälvisid oma musikaalsuse ja lavalise liikumisega nii
publiku kui bändimeeste tunnustuse. Siim Valgeväli
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Ääsmäe Külakogu
ja Kadarbiku Talu
said Harjumaaülese tunnustuse

10

Aasta lõpul said konkursil
Harjumaa Aasta Tegija tunnustuse Harjumaa tublimad
ettevõtted, kodanikuühendused ja inimesed.

9-10. Ääsmäel oli tore aastalõpu pidu “Tipp ja Täpp”. Õhtu oli hoogne, saime selle tiivul vana aasta ära saadetud ja uuegi märkamatult vastu võetud.
Tantsu sai keerutada multikeelse ansambli Tänatehtu saatel. Õhtut juhtis Tõnis Milling. Üllatusesinejaks olid Singirullid. Lauad olid kaetud suurepäraste
suupistetega naaberküla cateringi poolt ning märjukest oli võimalik soetada puhvetist. Ave Kruus

11

12

11-12. Eakadki pidasid omakeskis külades ja korra ka ühiselt Laagris kultuurimajas advendi- ja jõuluüritusi. Laagrisse olid kokku kutsutud härrad-prouad üle
valla, seltskonda lõbustas ja laulis vanameister Voldemar Kuslap. Aga pisema laua taga kogunesid eakad nii Maidlas, Vanamõisas kui Ääsmäel. Mare Jallai

13

14

Aasta Kodanikeühenduse kategoorias jagas teist/kolmandat kohta Ääsmäe Külakogu. Ilmselt ka teenitult,
sest viimase aastaga on seltsielu ja
kodukoha kodusemaks ning mõnusamaks muutmine saanud sisse märkimisväärse hoo. Näiteks selle aasta
esimeses leheski on materjali Ääsmäe kandi kohta tuntavalt rohkem
kui teiste Saue valla külade kohta.
Küll on seal kontsert, küll talgupäev,
küll meisterdatakse koos vildisusse, küll pannakse mehed kokkama.
Kustumatut entusiasmi ja tehatahet
pritsib sealtkandist välja kuhjaga ja
see on äramärkimist leidnud ka meie
kohalikul Saue valla Aasta Tegu 2014
konkursil, koodnimetusega „Tuntavalt
aktiviseerunud seltsielu Ääsmäel“.
Ääsmäel tegutsev Kadarbiku talu
leidis koha aasta ettevõtte kategoorias, tuues sealt koju samuti teise/
kolmanda koha tiitli. „Kadarbiku Köögivili on meie piirkonna tubli ja edukas ettevõte, kes on loonud hulganisti
töökohti, on oma tegevuses uuenduslik ja tuntud nii Eestis kui lähiriikides.
Kadarbiku Köögivili on aastaid kaasa
löönud kogukonna tegevuses ning
toetab igati kõiki kohalikke ettevõtmisi ja üritusi, kas tööjõu või sponsoreerimise näol. Alati, kui on abi vaja,
võime nende peale loota. Kadarbiku
Köögvili on alati valmis ära kuulama
meie piirkonna tulevikuvisioonid ja
lööma kaasa kogukonnale vajalikes
investeeringuprojektides,“
sellise
põhjenduse leiab firma kohta tunnustusavalduse taotluses.

15
13-14. Ega jõuluajal ka ilma laatadeta läbi saa, neidki toimus üle valla mitmeid. Ja ei mingit masstoodangut ega Hiina importi. Puhas kodune kaup
oma naabri, üleküla naabri või naabervalla naabri nokitsetud pitslinikutest
pärlirea ja pekisingini välja. Koduvald

16

15. Täissaalile läks peale ka kohaliku teatritrupi mängitud etendus kultuurimajas Laagris. Võõrapärase maiguga lugu „Plaks ehk Hispaania haigus“ sobitus
kenasti kodusesse jõuluaega, sest jutud ja teemad olid peresuhted ja armastus.
Ja mis see jõuluaeg muud ongi kui ... peresuhted ja armastus. Koduvald

16. Jõulukuul toimus Hüüru mõisas ka käsitöö õpituba, kus
prouased valmistasid vilditud päkapikke. Irja Targama

NB! Kindlasti ei pretendeeri siinolev fotokollaaž tervikpildiks, need on vaid vaba randmega valitud kaadrid, tegelikult toimus töötubasid,
koosistumisi ja meeleolukaid kohtumisi kordades rohkem.

Esimese koha peale platseerus
aasta ettevõtja kategoorias aga samuti otsapidi Saue vallaga seotud
firma M. V. Wool, mis teadupärast tegutseb Hüüru külas. Sellele konkursile oli aga ta esitatud sel korral hoopis
Padise valla poole pealt, kus ettevõttel samuti üks tootmisüksus on. Kirjas
olid taotluses sellised põhjendused:
„Tegemist on pereettevõttega, mis
tegutseb juba 80ndate lõpust. Töötajaid on 170-180 ringis. On üks suurimaid kalatootjaid ja -müüjaid Eestis.
Tegutseb Padise vallas, on oluline
tööandja piirkonnale.“
Nagu ka varasematel aastatel valisid võitjad välja Harjumaa arendusorganisatsioonid üheskoos: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus,
Kodukant Harjumaa ja LEADER tegevusgrupid.
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Jalgpalliklubi Saue/Laagri pürgib amatöörliiga tippu
2011. aastal jõud ühendanud Laagri ja Saue jalgpalliklubid on tõusnud paari aastaga kolmanda liiga
keskmikest teise liiga kolmandaks. Alanud hooajalgi on end juba liigamängudeks üles antud ja eesmärk ei ole vähem ega rohkem kui esimene positsioon.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

N

aabritel Saue linnal ja
Laagril oli 2000. aastate alguses mõlemal oma
vutisats. Laagris treenis Rahvaspordiklubi Kuuse all meeskonda koguni väärikas jalgpalliautoriteet Uuno
Piir. Aeg-ajalt kohtuti sõprusmängudel, aga ühel hetkel oli selge, et
kui tahta liiga tasemel tegusid teha,
oleks mõistlik jõud ühendada. Seda
enam, et n-ö kodune võistlusväljak
oli ka sauekatel Laagri täismõõtmetes staadion.
Klubi Saue JK/Laagri juhatuse esimees Valdis Toomast nendib,
et pärast ühinemist tõusis sportlik
tase tuntavalt, seni kolmandas liigas mänginud meeskonnad kerkisid
ühise satsina teise liigasse ja on viimased paar aastat tõusu näidanud.
„Teise liiga kolmas koht on juba
suhteliselt lähedal amatöörliiga tipu
tasemele. Eks sel hooajal tulebki
võtta eesmärgiks esikoht koju tuua.
Reaalne näide ja kogemus, et liitumine võib olla edasise edu võti, ka
linna ja valla ühinemise osas,“ toob
Toomast paralleeli praegu käimasoleva omavalitsuste ühinemisarutelude ja jalgpalli vahel.
Hooaaeg on ka amatööridel
pingeline
Saue JK/Laagri on oma olemuselt
pigem sõpruskond ja jalgpalli fännav seltskond. Paar korda nädalas
tullakse kokku treeningule, aga
seda kõike omast vabast ajast. Teise liiga Lääne-Lõuna piirkonnas
on 14 meeskonda, hooajal tuleb
mängida kõikidega üks kodumäng
ja üks välismäng. Mis omakorda tähendab seda, et märtsist oktoobrini
on enam-vähem igal nädalavahetusel võistlus ja läbi sõidetakse pool
Eestimaad. „Sellepärast me ilmselt kõrgemale tasemele, esiliigasse
jõudmiseks suurt eesmärki ei seagi
– see nõuaks ka juba hoopis tõhusamat organisatoorset taset, rohkem
ringisõitmist, suuremaid finantse.
Lisaks muidugi rohkem treeninguid, aga peab aru saama, et asja-

Eesti karikavõistluste 1/16 finaal viis Saue JK/Laagri kokku FC-ga Levadia. Ees vasakult: Argo Alaväli, Mauri Levandi, Peeter Seppel, Roland Tammela, Janar Pajo
ja Silver Rätsep. Taga vasakult: Kaspar Kotter, Kristjan Suurjärv, Erkki Liiv, Urmo Timusk, Henri Heinsalu, Silver Liiv, Martin Pley, Siim Suppi, Sander Avingo, Mart
Jõesaar, Ervin Sternfeld, Ranner Selge ja Indrek Nuuma.

tasemel, Saue linnas jaanituleplatsi
kõrvale on rajatud oma liivaplats,
kus harjutamas käiakse.

Võistlusvormi soetamist on toetanud Saue linna ettevõtted Roadservice ja Kalsep, mille omanik on otsapidi sauevallakas ja vallavolikogu liige
Eero Kaljuste. „Aga meil on võistlussärkidel veel vaba ruumi sponsorite logode jaoks küll, kui mõnel firmal hing
jalgpalli rütmis taob,“ naerab Toomast. Ehk et uusi võimalikke sponsoreid ukselt tagasi kindlasti ei saadeta.

armastajatel on ikka oma elu vaja ka
elada ja korraldada. See lihtne fun,
millepärast algusaastael mehed platsile kogunesid, peab ka alles jääma,“
ütleb Toomast.
Lisaks osaleb klubi veel ka erinevatel karikamängudel ja suvine aeg
läheb rannajalgpalli tähe all. Rannavutis ollakse suisa meistriliiga

Platsil oldud ka Eesti tippudega
Möödunud hooaeg andis klubile
karikamängudel võimaluse mõõtu
võtta selliste satsidega nagu Levadia ja Flora, mis kuuluvad Eesti vuti kõrgemasse kategooriasse.
Eesti karikavõistluste 1/16 finaal
viis Saue JK/Laagri kokku FC-ga
Levadiaga. Vaatamata sellele, et
mäng lõppes 5-0 sauekate kahjuks,
tuli tehniline võit Saue JK/Laagri
meeskonnale, kuna vastased kasutasid registreerimata mängijat. „Jah,
osutusime peale 5-0 kaotust hoopis
võitjateks,“ naerab Toomast.
Karikavõistluste 1/8 finaalis
loositi sauekate vastaseks FC Flora
ja sealt tuli vastu võtta 11-0 kaotus.
„Aga sellest ei ole midagi, saadud
kogemus ja rõõm võimalusest mängida ühel hooajal mõlemal meie
rahvusstaadionil, Kadriorus ja A le
Coq Arenal, kaaluvad kaotuskurbused kuhjaga üle,“ jääb Toomast
optimistlikuks.
Suuri rahasid just ei liigu
Jalgpall arvatakse olevat ala, kus
liiguvad suured sponsorrahad. Kohalikul Eesti tasemel see Toomasti
arvates siiski nii ei ole. Valdavalt

elatakse klubi liikmemaksudest,
mis Saue JK/Laagril näiteks on 80
eurot hooaja kohta. Muidugi on ka
mõned sponsorid, nii näiteks toetavad võistlusvormi soetamist Saue
linna ettevõtted Roadservice ja Kalsep, mille omanik on otsapidi sauevallakas ja vallavolikogu liige Eero
Kaljuste. „Aga meil on võistlussärkidel veel vaba ruumi sponsorite
logode jaoks küll, kui mõnel firmal
hing jalgpalli rütmis taob,“ naerab
Toomast. Ehk et uusi võimalikke
sponsoreid ukselt tagasi kindlasti ei
saadeta.
Ka omavalitsused toetavad, nii
maksab Saue linn kinni väljaku rendid. Valla poolt tehakse koostööd
Rahvaspordiklubi Kuusega, mille
hingekirjas satsi Laagri poolsed
mehed senini on, Kuuse kanda jäid
möödunud hooajal näiteks liigamängude osalusmaksud. Nii et peamised kulud – väljaku rent, vorm
ja osalusmaksud – on enam-vähem
kaetud, transpordikulud on enamasti liikmete endi kombineerida.
Aga lisaks sponsoritele on oodatud ka uued mängijad. „Ikka on nii,
et hooaja jooksul mõni mees kaob
platsilt, mõni tuleb juurde, rotatsioon toimub kogu aeg. Kui on huvilisi, antagu märku, liiga mängud
algavad juba märtsis, ega siin aega
eriti enam pole,“ ütleb Toomast.

EESTI JALGPALLILIIGADE
VÕISTLUSSÜSTEEM:
Meistriliiga – 10 võistkonda
üle Eesti. 2014 aastal nimetati
Premium Liigaks – peasponsor
õlletootja A le Coq järgi
Esiliiga – 10 võistkonda üle Eesti
Esiliiga B – 10 võistkonda üle
Eesti
Teine liiga – 14 võistkonda Põhi/
Ida piirkonnas + 14 meeskonda
Lääs/Lõuna
Kolmas liiga – satse 12 Põhja
piirkonnas, 12 Ida piirkonnas,
12 Lääne piirkonnas ja 12 Lõuna
piirkonnas
Neljas liiga - satse 12 Põhja
piirkonnas, 12 Ida piirkonnas,
12 Lääne piirkonnas ja 12 Lõuna
piirkonnas
Eraldisseisev, oma süsteemiga
on veel Rahavaliiga I ja II tasand,
kokku oli 2014. aastal üle 170
meeskonna.

SAUE JK/LAAGRI KONTAKTID:
E-post: info@sauejk.ee,
valdis@sauejk.ee
Telefon: 5065937
Facebook: Saue JK/Laagri
Koduleht: www.sauejk.ee

NOORED

Taaskord on võimalik märgata ning esile tõsta noori sauevallakaid
Nagu ka eelmisel aastal, on sel aastal tulemas valla noorte tunnustusüritus SÄRTS. Üritus toimub sel aastal 5. veebruaril Saue valla kultuurikeskuses. Ürituselt ei puudu hea muusika ega hea õhkkond. Üritus
toimub koostöös valla noorte aktiivi, vallavalitsuse ja kultuurikeskusega.
KERTTU
VETEMA
Saue valla noor

S

ÄRTS 2015 võib olla
7-26-aastane Saue valla noor,
kes on osalenud aktiivselt erinevates ettevõtmistes, paistnud silma mõnel konkursil või võistlusel,
ellu viinud mõne huvitava projekti
või ürituse jne.

Kui olete märganud sellist
noort enda ümbruskonnas, tuleks sellest kindlasti teada anda!
Palume kirja panna kandidaadi
nim, kontaktandmed (telefoni nr,
e-post, elukoht ja kool) ning lühikese kirjelduse kandidaadi sil-

mapaistvatest tegevustest. Saatke
info tiitli SÄRTS 2015 kandidaadi kohta hiljemalt 26. jaanuariks
e-postile sauevallanoored@gmail.
com.
Kõigi esitatud kandidaatide
seast valib konkursi žürii välja kõi-

ge särtsakamad noored sauevallakad, kes kuulutatakse välja 5. veebruaril toimuval tunnustusüritusel.
Üritusele ootame osalejatena
kõiki, kes tunnevad end noorena
ja kes peavad lugu ühest mõnusast
ühisest ettevõtmisest.
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Saue valla kultuurikeskuse tüdrukute ansamblil
TANS täitus kümnes tegutsemisaasta
See oli aasta 2004, kui Veskitammi kultuurikeskuse türkiisrohelises salongis esimesed laulutüdrukud,
5-aastane Egne Ääsmäelt ja 3-aastane Sofia-Liis Laagrist, üles astusid.
SIRJE LIIV
juhendaja

M

äletan
heledapatsilist
Egnet oma tõsimeelse
olekuga ja pruunilokilist
Sofit, kes ikka suurema poole üles
piidles... lauluhääled sobisid neil
hästi. Siis tuli malbe naeratusega
Grete Ääsmäelt, tagasihoidlik ja südamlik Annika Laagrist ning ühel
päeval astusid julgesti meie prooviuksest sisse Lizette-Lara ja Violette Ääsmäelt ja nende järel Ingel
Carolin Sauelt.
Seitse häält nagu seitse vikerkaare värvi. Meie värviks aga kujunes
oranž ja meie ansambli nimeks sai
Väikeste Tüdrukute ANSAMBEL.

Lauluisu ja esinemisi meil jätkus.
Olime omamoodi projekti-grupp
valla kultuurikeskuses – meie esinemisi on olnud kõikvõimalikes valla
laste kultuurilistes tegemistes alates
beebipäevadest ja lõpetades PIPI
kohviku külalisesinejatena. Aeg läks
ja sõna „väike“ tuli ansambli nimest
kustutada – tüdrukud kasvasid pikemaks ja lauludki kajasid võimsamalt. Ka uusi muusikahuvilisi
tüdrukuid tuli juurde – Marleen
Tabasalust, Emma ja Mariann
Laagrist ning veel aeg edasi – meie
pesamuna Grettel Väljalt, kes on
pesamuna vaid vanuse poolest,
muusikas pürgib ta täna juba klassikalisse laulu.
Kõigil meie tänastel ansambli
liikmetel on muusikas veel nn kõrvalharud: Egnel, Gretel klaver ja

AITÄH!

Kümnenda sünnipäeva puhul anti kultuurikeskuses ka tähtpäevakontsert.

tants, Sofial viiul ja tants, Annikal
kunst – tema on meie tänase logo
autor. Lizette on väga loov hing ja
iseõppija – meie sünnipäevaesituses
panustas ta peale laulmise ka heliefektidele süntesaatoril.

TANS, see on meie tänane esinejanimi, juhandajana olen olnud
väga õnnelik meie koosmusitseerimistes. Püüan veel enam avada tüdrukutes initsiatiivi, improvisatsioonilisust ja julgust ennast väljendada

Siinkohal südamlik tänu Sulle,
Anni, ilusate laulutekstide eest!
Südamlik tänu Sulle, isa Sulev,
ja Sinu mahedale kitarrile!
Suur tänu Sulle, ema Sirle,
konstruktiivne kriitik olemise ja
koosmusitseerimise eest!
Suur tänu teile, emad-isad,
õed-vennad, selle eest, et te
meil olemas olete!
Suur tänu valla kultuurikeskuse
endine Tiia, praegune Viia ja
Ingrid, kes te meile alati võimaluse olete andnud!

– meie oranž TANS on jõudmas
tundlikku violetsesse NANSi (neidude ansambel). Juba koosveedetud muusikalised aastad annavad
selleks erilised võimalused.

JÕULUAJA MEENUTUS

Laagri lasteaia oma „Jõulutunnelis“ koguti raha
loomaaia jääkarude uue maja toetuseks
Kogu lasteaed oli juba jõulukuu esimesest päevast olnud tagasihoidlikult pidulikus pühademeeleolus.
Seintel piilusid päkapikud, akendel hõljusid lumehelbed.
TAISI TAMME
Laagri lasteaia
õpetaja

HEIDI
BERGMANN
Laagri lasteaia
õpetaja

L

apsed teadsid rääkida, et
1. advendi ürituse aegu olid
nad ka päris päkapikku näinud, kes, latern käes, ümber lasteaia käis ja akendest sisse piilus. Päkapikk aitas süüdata tuled lasteaia
hoovi-pealsel kuusepuul ja lustis
õige pisut ka koos lastega. Kes nägi,
see usub. Jõuluajal juhtub ju imesid.



Kuid selle imelise „Jõulutunneli“ avas 10. detsembril õpetajate
kellademängu ansambel. Direktor
Tiiu Ingerainen kuulutas seejärel
„Jõulutunneli“ avatuks koos laada
ja töötubadega. Täpsustades, et
igas mõnusas meisterdustoas on

abiks päkapikud, kes rõõmsalt suuri ja väikeseid juhendavad.
Lapsed said koos vanematega
kaunistada piparkooke ja meisterdada kingikotte. Koridori seintel,
trepi käsipuul ja laudadel leidus
õige põnevaid asju, mida kingi-

kotti panna või millega oma kodu
kaunistada. Kes soovis, sai osta
jõulukaarte sõpradele-tuttavatele
saatmiseks. Asjade väärtust tõstis
eelkõige see, et lapsed ja õpetajad
olid need kõik ise südame ja armastusega teinud. Kõikide lemmikuks

oli jõulukohvik, mille müügilette
olid aidanud täiustada tublid ja abivalmis lapsevanemad. Peale kohvikoogi sai kuulata ka jõululaule lasteaialaste esituses. „Jõulutunneli“
lõpetasid My Dance tantsutüdrukud.
Sellel aastal oli „Jõulutunnelil“
ka heategevuslik eesmärk – toetada Tallinna Loomaaia jääkarusid.
Kogu kohviku tuluga toetabki
Laagri Lasteaed jääkarude uue
maja ehitust.
Usun, et kõik, kes meie imelise
jõulumaa läbisid, said kaasa tükikese jõuluhõngu ja rõõmu, mida
teistegagi jagada.
Asjalikke tegemisi uuel aastal
soovib Laagri Lasteaia pere!

KURESSAARE LINNATEATRI ETENDUS

Artur Tuur Kuusi piltide näitus

„ARMASTUSE KIRJAD“

«Elusad valemid»

13. VEEBRUARIL KELL 18
SAUE KONTSERDISAALIS

Saue valla kultuurimaja, dets 2014 – jaan 2015

(Nurmesalu 9, Saue linn)

Osades Piret Rauk
ja Peeter Tammearu
Piletid hinnaga 10 eurot müügil
Saue Huvikeskuses ja Piletimaailmas

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE ja FB-st

Matemaatikat, füüsikat ja programmeerimist õppinuna tekkis
kunagi uitmõte, et matemaatilised
funktsioonid võiksid peale selle, et
nad modelleerivad meie füüsikalist ümbrust, elada mingit “omaelu”.
Meie pilgu eest on paganama
hästi varjatud pealtnäha korrapäraste perioodiliste protsesside
kaootiline ja ennustamatu tegelikkus. Hämmastav, kuida kõige lihtsama võnkumise puhul väikeste
muudatuste sisseviimine muudab
kogu võnkeprotsessi pilti.
Näitusel olevad pildid on murdosa võimalikest matemaatiliste
objektide olemisvormidest. Kui
fantaseerida ja kasutada kaosematemaatikat DNA paigutamisel,
võiksime näha piltidel kujutatud

„elusaid“ valemeid ka päriselus.
Püüan kujutada piltide väga mitteolevaid asju, ent mõni pilt on siiski millegi reaalelulisega sarnane.
Siit ka käesoleva näituse nimi:
“Elusad valemid”.
Teine osa näitusest on joonistusalgoritmide abil ning digipliiatsi juhtimisel valminud graafiliste
miniatuuride seeria “Jutid”.
Pilditehnikaks on digitrükk
alumiinium-komposiitmaterjalile,
väiksemaformaadiline joonistusteseeria on trükk plastklaasile.
Tehnika nimeks pakuks mujal
maailmas kasutusel olev mõiste
“generative art”.
Teisi pildigaleriisid
leiate aadressilt
makett.ee
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Koduvald





neljapäeval, 22.jaanuaril 19:00

Pilet 5 EUR/ 3 EUR pensionäridele
Film on eestikeelsete subtiitritega, kestus 1h

Lõbus lastehommik
KÕIGILE LASTELE!

TASUTA
Korraldab: Laagri Kristlik Kogudus
Info: Ülle Kalvik (5665 3521)
www.laagrikogudus.ee

Film linastub Eestis järjekorras kolmandat
korda ning seda just Jõgisoo Seltsimajas.

HÜÜRU MÕISAS

HÜÜRU MÕISAS
IV KÄSITÖÖ ÕPITUBA

LAUPÄEVAL,
24.JAANUARIL 2015 KELL
18.00

STIILIPIDUNÄÄRID

25. jaanuaril
kell 12.00

Saue valla kultuurikeskuses

NB! Ei sisalda kaardeid sünnitusest ega
rasedatest naistest.

Filmi litsentsi omab MTÜ Sünni Vägi.

„SEEBI VALMISTAMINE“

MULLIRALLI

“MikroSünd” (“Mikrobirth”) on täispikk
dokumentaalfilm, milles lähenetakse
sünnile hoopis uuel viisil - läbi mikroskoobisilma. Filmis näidatakse, kuidas
see, mil moel me sünnitame, mõjutab
meie laste tervist kogu nende elu jooksul
ning võib isegi mõjutada inimkonna tulevikku. Filmis uuritakse koos teadlastega,
kuidas kaasaegsete sünnitustavadega
võidakse sekkuda olulistesse bioloogialistesse protsessidesse, muutes meie
lapsed potentsiaalselt haigustele vastuvõtlikumaks nende hilisemas elus.

KAVAS:

2015
5 kell
ke
ell
ell
el
ll
laupäeval, 24.01.2015
13.00
Juhendajaks

LIIA TAMMES

Oma osavõtust teata eelnevalt

 KROONIKA –„ KUIDAS TÄHISTATI NÄÄRE
AASTATEL 1947-1980
 VIKTORIIN
 MÄNGUD
 NÄÄRIVANA
 TANTS

RIIETU VASTAVALT STIILILE!!!
Parimale kostüümile auhind!

telefonile: 52 38 261
või epostile: info@huuru.ee
Osavõtu tasu 5€ võta tulles
kaasa!

LAUDADE EELREGISTEERIMINE KUNI 23.01.2015
TELEFONIL 52 38 261

Pääse 5.-

HINNAS SUUPISTELAUD

Toetajad: MTÜ Hüüru Külaselts ,Saue Vallavalitsus ja

Hubased vestlusõhtud
kõigile huvilistele

Lihtsalt
Piiblist
13. jaanuarist

teisipäeviti kell 18.30-20.30
Saue valla kultuurikeskuses

Hea Saue valla BEEBI ja tema vanemad!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 7.02.2015, kell 11
Saue valla Kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagri
Beebipäevale ootame beebisid, kes on sündinud vahemikus
01.09 - 31.12.2014.
Palume Teid registreeruda kuni 3.02.2015, telefonil 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Beebipäeva Kava:
11.00

TASUTA
Korraldaja: Laagri Kristlik Kogudus
Info: Tõnis Roosimaa (5781 3756)
www.laagrikogudus.ee

11.40

Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste jagamine
Beebipäeva tort ja tee

11.50

Pildistamine fotonurgas
Vestlusring kuni 13.00 ni

Koduvald

NR 1
JAANUAR 2015
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KULTUURIKALENDER JAANUAR - MÄRTS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

10.01

Kuuskede põletamine

5.25.01

Näitus „Elusad valemid“

9.01
10.01

20.01

Uusaastapidu!
Seltskonnatantsu õhtu
Tuula ja Pällu külade
uusaastapidu
Vestlusring. Teleajakirjanik
Hannes Hermaküla
räägib ajaplaneerimisest töö
ning pere pingeväljas
Tallinna Kammerkoori
kontsert

kell 17 Laagri Jõekääru
pargis. Tasuta
Artur Tuur Kuusi piltide
näitus. Saue Valla
Kultuurikeskuses
Kell 18 Saue Valla
Kultuurikeskus
Kell 19

5.02
7.02

Saue valla beebipäev

12.02

Sõbrapäevakontsert

22.01
23.01

24.01

24.01

24.01
28.01

30.01

17.02
17.02

KULTUUR

KORRALDAB

Kell 11 Saue Valla Kultuurikeskuses. Kutsetega

Kell 19 Saue Valla Kultuurikeskuses
Kell 18 Vanamõisa vabaõhuVastlapäev Vanamõisas
keskuses. Tasuta
Kell 19 Saue Valla KultuuriMait Malmsten
keskuses. Pilet 10 € (piletid
monoetenduses „Fenomen“
eelmüügis alates 2.02)

KONTAKTID

Saue Vallavalitsus

Tel 6796 786

Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765

Käthe Lobe

Käthe Lobe tel 5133 038

MTÜ Tuula Tutulus

Tiivi Käbal
tiivikabal@gmail.com

Kell 18.30 - 20.30 Saue Valla Laagri Kristlik
Kultuurikeskuses
Kogudus

Kell 19 Saue Valla Kultuurikeskuses. Tasuta
Kell 19 Jõgisoo seltsimajas
Film „Mikrosünd“
pilet 5 € (3 € pensionäridele)
Kell 10-12 Saue Valla KultuuLaagri emadeklubi
rikeskuses
kell 13 Hüüru mõisas.
Juhendaja Liina Tammes.
Seebi valmistamise õpituba
Osalustasu 5 € võta tulles
kaasa
Kell 18 Hüüru mõisas.
Pilet 5 €, hinnas suupistelaud. NB! Riietu vastavalt
Stiilipidu „Näärid“
stiilile (näärid 1947-1980),
sest parim kostüüm saab
eriauhinna!
Kell 19 Maidla seltsimajas
Film „Kirsitubakas“
Pilet 1 €
Sepo Seeman
Kell 19 Saue Valla Kultuurimonoetenduses „Eesti mees keskuses. Pilet 10 € (piletid
ja tema naine“
eelmüügis alates 5.01)
Kell 11 ja 19 Saue Valla
KINO. KINO.KINO
Kultuurikeskuses
„Nullpunkt“
Pilet 3 € / 2 € (pensionärid,
õpilased)
SÄRTS 2015
Saue Valla Kultuurikeskuses

22.01

Lisainfo 57813756

Saue Valla
Kultuurikeskus
MTÜ Jõgisoo
Haridusselts
Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ Hüüru
Külaselts

Teata oma tulekust telefonile
5238 261

MTÜ Hüüru
Külaselts

Eelregistreerumine kuni
23.01 telefonil 52 38 261

Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue Valla
Kultuurikeskus;
Kinobuss; MTÜ
Vanamõisa Küla
Kerttu Vetema
Saue Valla
Kultuurikeskus,
Saue Vallavalitsus
Saue Valla
Kultuurikeskus
MTÜ Vanamõisa
Küla

Ülle Rondo tel 50 12033
Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Katrin Krause
katrin@kodukyla.ee

Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

20.02

KINO.KINO.KINO

Kell 11 ja 19

20.02

Saue vallavolikogu esimehe
ja Saue vallavanema pidulik
vastuvõtt Eesti Vabariigi
aastapäeva puhul

Kell 19 Laagri City KonserdiSaue Vallavalitsus
majas. Kutsetega

5.03

Naistepäeva kontsert „Kaks
ja pool meest“

Kell 19 Saue Valla Kultuurikeskuses. Esinevad Kristjan
Kasearu, Jaagup Tuisk ja
Uku Suviste. Piletid 12/10
€ (piletid eelmüügis alates
18.02)

6.03

Saue valla laste lahtised
meistrivõistlused
suusatamises

Saue Valla
Kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

KERAAMIKA TÖÖTUBA

Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas ruum
(Veskitammi 22, Laagri)
Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel
korral maksab 80 EUR inimene
Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
tel. 6 517 635
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
koduleht: www.laagrihuvialakool.ee
Kursuse hind sisaldab ettenähtud koguse
tööks vajalikke vahendeid, materjale, savi,
glasuuri ja keraamikaahju kasutamise.

Eelinfo kultuurinautijatele osa ei saa vaid see, kes kohale
ei lähe. Ja kohale ei lähe see,
kes on ise... laisk
Alanud aasta on kokkuleppeliselt muusika-aasta, aga kui vaadata Saue valla
kultuuriürituste pikka plaani, siis mahub
sellesse aastasse väga mitmesuguseid
ettevõtmisi igale eale ja huvigrupile. On
uusi algatusi, on vanu häid traditsioone.
KAIJA VELMET
kultuurinõunik

S

aue valla kultuurikeskuses on
ka sel aastal iga kuu viimane
reede kinopäev. Kui möödunud aastal oli rõhk uutel Eesti
mängufilmidel, siis sel aastal jõuavad linale ka Euroopa parimad palad. Tõsi, jaanuari viimane reede on
veel Eesti oma filmi päralt – linastub
„Nullpunkt“. See on lugu tänapäeva
noorte probleemidest – koolikiusamisest, madalast enesehinnangust,
kohanemisraskustest,
tunnustuse
otsimisest. Kuid see on ka ühe noore
inimese edulugu. Lugu sellest, kuidas kõige kiuste tuleb iseend kild killu haaval üles ehitada, luua ise oma
elu, otsustada olla see, kes sa oled.
See on saamislugu – saada heaks ja
tugevaks ka siis, kui sinu ümber ei
ole kedagi, kes seda õpetada oskaks.
Filme näidatakse Saue valla kultuurikeskuses iga kuu viimasel reedel
kell 11 ja kell 19.
Aga kino saab ka mujal – näiteks
Maidlas ja Jõgisool. Jälgige kultuurikalendrit nii ajalehes kui Saue valla
kodulehel ja saate teada, mis ja kus.
Muusika-aasta puhul jagub igasse
kuusse vähemalt üks kontsert. 22.
jaanuaril annab Saue valla kultuurikeskuses tasuta kontserdi üks Eesti
paremaid segakoore Tallinna Kam-

merkoor. Veebruaris on salongikontsert armastuslauludega ja märtsis eelmisel aastal publikult palju
kiidusõnu pälvinud suurejooneline
kontserdikava „Kaks ja pool meest“,
kus püünele astuvad Uku Suviste,
Kristjan Kasearu ja meie oma valla
poiss Jaagup Tuisk. Mida enam suve
poole, seda rohkem on ka kontserte,
nii toas sees kui soojas suveõhtus.
Näiteks on võimalik Ääsmäel kuulata Kõrsikuid ja kiikuda Kõrsikute
ning Vallatute Vestide endi kingitud
külakiigel.
Ka teatrietendusi tuleb „koju
kätte“ rohkem kui mullu. Jaanuaris näeb Saue valla kultuurikeskuses
Sepo Seemani monoetenduses „Eesti mees ja tema naine“ ja veebruaris
Mait Malmsteni monotükis „Fenomen“. Loodetavasti jätkab aktiivset
teatrielu maale toomist ka Laagri
City Kontserdimaja.
Kultuurikalendrist vaatab vastu
mitmeid stiilipidusid, käsitööõpitubasid, beebivõimlemisi, seltskonnatantsuüritusi jne, jne. Loomulikult
jätkuvad kõik juba traditsiooniks
saanud ettevõtmised: Jüriööjooks
toimub sel aastal Koidu küla ja Saunapunkti eestvedamisel, juuni aluses
on Saue valla rattaretk, 22. augustil
Vanamõisa käsitöölaat ja suvelõpupidu, sügisjooks jne.
Osa ei saa vaid see, kes kohale ei
lähe. Ja kohale ei lähe see, kes on
ise... laisk :)

Pärnu mnt 541
Laagri

TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad kahes rühmas:
Kell 18.00 – 19.30
Teisipäeviti 3.03 kuni 21.04 2015
Neljapäeviti 05.03 kuni 23.04 2015
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SAUE VALLA KULTUURIKESKUS VÕTAB TÖÖLE

AEG 2015
KEVADHOO
alt
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n
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VESTLUSÕHTU
TEISIPÄEVAL 20. JAANUARIL 18.30-20.30
SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
Külalisesineja teleajakirjanik Hannes Hermaküla.
Räägitakse ajaplaneerimisest töö ning pere
pingeväljas. Korraldab Laagri Kristlik Kogudus.
Lisainfo 57813756

ADMINISTRAATOR-KORISTAJA
Tööaeg E-R 16.00 - 21.00, L vajadusel, P 10.00 - 21.00.
Pikk ja lühike nädal. Asukoht: Laagri, Veskitammi 8
TÖÖÜLESANDED:
• Kultuurikeskuse igapäevase
sisulise töö koordineerimine
• Info jagamine ja edastamine
kultuurikeskuse külastajatele
• huviringide- ja gruppide
vastuvõtmine, korra tagamine
• kultuurikeskuse ruumide
korrashoidmine ja koristamine
• kultuurikeskuse väli- ja siseürituste
toimkonna töös osalemine

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• avatud ja abivalmis suhtleja
• positiivse ellusuhtumisega
• koostöövõimeline
• pingetaluvus
OMALT POOLT PAKUME:
• mitmekesist ja huvitavad tööd
kultuuriasutuses
• meeldivat töökeskkonda ja
hoolivaid kolleege
• 0,6 kohaga tööaega

Lisainfo: kandidaadilt ootame elulookirjeldust hiljemalt 31.01.2015.
Tööle asumise aeg 01.03.2015. Kontakt: Saue valla Kultuurikeskuse juhataja
Ingrid Novikova, tel 53465917, 6796785, veskitammi@sauevald.ee
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

SAUE VALLALEHT

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

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI
PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS
TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS

GEELKÜÜNTE PAIGALDUS
JA HOOLDUS JA
GEELLAKKIMINE
ALLIKU KÜLAS, TOOTSI
TEEL.

Seoses töömahu
kasvuga pakume tööd:

Laagri alevikus,
Veskitammi 3,
avatud

tel. 5018594 www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

ELEMENTIDE KOOSTAJATELE
KASUKS TULEB:
• kohusetundlikkus, ausus, täpsus,
korrektsus.
PAKUME:
• pidevat tööd sisekeskkonnas
• konkurentsivõimelist palka
Palun saatke CV e-posti
aadresssile: info@7element.ee
või lisainfo Reijo +372 56 561 255
Tööleasumine kohe!

Tel 590 33 079
www.tiuxnails.weebly.com

``NOTSU ÄRI``
LIHAPOOD
E-R - 10.00-19.00
L - 10.00-17.00
P - SULETUD

*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

Koduvald

KÕIK POTTSEPATÖÖD AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

Bennett Grupp OÜ pakub tööd

MEHHAANIKULE JA ABITÖÖLISELE.
Tööülesanneteks on kaubikute- ja
väikebussidele lisaseadmete paigaldus.
Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Asume Harku vallas Kumna külas.
Kontakt: 5281437; meeli@bennett.ee

Vajatakse

PUHASTUSTEENINDAJAT
Veskimöldre Lasteaeda
(Instituudi tee 151, Laagri).
Tööaeg E-R kl 18.00-22.00.
Töötasu bruto 300.Kontakt 56659566,
ounamaa566@gmail.com

AS M.V.Wool pakub tööd

AUTOJUHILE
Lisainfo telefonil 5123540

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

TEE OMA VALIK
„SAUE VALLA AASTA TEGU 2014“
NOMINENTIDE HULGAST
Facebookis toimunud küsitluse ja eelmises vallalehes välja hõigatud
üleskutse peale on sauevallakad reastanud 17 eelmisel aastal toimunud
sündmust, millest tuleks nüüd see kõige-kõigem välja noppida.
• Valla helkuripuu
• Laagri City Kontserdimaja
• Jõekääru pargi ehitus Laagris
• Topi ja Maksimarketi ristmiku valmimine
• Teede talihooldusest järele jäänud raha
suunamine teede ehitamisse
• Laagri Kooli rajatud väikeklass
erivajadustega lastele
• Laagri Kooli segaklassidele üleminek

• Ühinemiskõneluste alustamine Saue linna ja

Nissi, Keila ja Kernu valdadega
• Loodud heategevusfond „Elus on hoolimist"
Saue valla inimeste heaks
• Tuletulemise teekond läbi Saue valla ja
osalemine laulu- ja tantsupeol
• Vanamõisa vabaõhukeskuse suvekontsertide
sari, kus üles astusid sellised Eesti
meelelahutustähed nagu Tõnis Mägi, Koit
Toome ja Maarja-Liis Ilus

• Tuula seltsimaja esimese osa avamine
• Tuntavalt aktiviseerunud seltsielu Ääsmäel
• Laagri Kooli juurdeehituse valmimine
• Kinonäitamise hommikud ja õhtud Laagris

kultuurikeskuses
• Koostöölepingu sõlmimine Laagrisse uue
tennisekeskus-spordihalli ehitamiseks
• 10000 sauevallakat ametlikult registris
• Instituudi tee kergtee ühenduse valmimine

Hääletada saab läbi Facebooki ja Saue valla kodulehe ning vallamajas ja raamatukogudes.
Hääletamine kestab 9. jaanuarist 9. veebruarini. Võitja kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva peol 20. veebruaril.

