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Lubage esitleda:
Leivategija
Mati viimane
vaimustus –
meditsiiniauto
Kristi
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Otsime uuele vallale
lippu ja vappi
Sümboolikakonkurss käib
suve lõpuni ning selle
käigus saab igaüks, kellel
on äge mõte ning natuke
head silma ja kätt sinna
juurde, oma kavanditega
lagedale tulla.
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Eriti oodatud on
hullud ideed
Eesti riigi loomisest möödub aastal 2018 sada aastat. Sünnipäeva puhul on
tegemisel palju kingitusi,
alates pillide soetamisest
lastele kuni tammeparkide ja kiiklate rajamiseni.
Oma kingitusega on välja
tulnud ka Ääsmäe küla,
kes tahab Eestile sajandaks juubeliks kinkida
kirisiaia.

LK 6

Kopenhaagenis on
Väike merineitsi,
Tartus "Suudlevad
tudengid", Vanamõisas Kleiso Mart
Linnades võib tihti kohata
erinevaid lugusid või suurmehi
sümboliseerivaid
skulptuure. Külatasandil
piirdutakse reegilina tagasihoidlikemate kivaedadega, lilleklumpidega ja
nimetähistega. Vanamõisa külal on kombeks asju
gramm suuremalt ette
võtta – seal markeerib külaolemust üle-elusuurune
dolomiidist Kleiso Mart.
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Vallavolikogus 30. juunil
• Saue valla 2015. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
• Raamatupidamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
• Saue Vallavolikogu 30.09.2010. aasta määruse nr 18 „Saue
valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine“, II lugemine
• Saue Vallavolikogu 24. aprilli 2014. aasta määruse nr 9 „Saue
valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord“
muutmine
• Saue vallas Ääsmäe külas Mõisa tee kergliiklustee rajamiseks
vajaliku Väljavahi kinnisasja äralõike tasuta omandamine ja Välja puurkaevu kinnisasja tasuta võõrandamine
• Vallavara otsustuskorras tasu eest kasutusse andmine - Liivatee
• Ostueesõiguse teostamine Jõe-Tõnu kinnistu omandamiseks
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine - Tervise tn 3a
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine - Vatslaniidu
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras - Koru tn 10
• Piiride muutmise algatamisest keeldumine
• Saue vallas Alliku külas asuvast Koru tn 6b kinnisasjast kergliiklustee tarbeks äralõike tasu eest vallale võõrandamine.
• Arengukava ja eelarvestrateegia ajakava
• Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmine (Ragn-Sells
AS)

OTSIME ÜHENDVALLALE
LIPPU JA VAPPI!
Osale uue Saue valla sümboolikakonkursil - nuputa suve lõpuks välja
ilus ja kõnekas lipu- ja vapikujundus ja saada 29. augustiks meile!
Auhinnafondis on 5000 eurot!
Uuri konkursitingimusi ühinemise kodulehelt www.laaneharjuvald.ee
ÜHINEMINE

Otsime uuele vallale lippu ja vappi
Usutavasti pole veel unustada jõutud, et tulevast sügisest alates
on tänase Saue valla asemel toimetama hakkamas uus vald.
Olgugi et nimi on justkui vana, on vald ikka päris uus ning sellepärast tuleb sellele ka uus sümboolika luua.
KADRI TILLEMANN
ühinemisläbirääkimiste
koordinaator

Volikogu pole päri plaaniga anda Aila,
Valingu ja Tuula külad Keila linnale
Märtsis otsustas Keila linnavolikogu, et nende viis käimaläinud haldusreformis kaasa lüüa on teha naabervaldadele ettepanek piirimuudatuseks, millega mõned linnalähised külad
saaksid Keila linna osaks. Saue vallale tulnud ettepanek käis
Aila, Valingu ja Tuula külade kohta, Keila vallast tahaks linn
üle võtta Karjaküla aleviku ning Valkse, Kulna ja Lehola külad
ning Harju vallast Kumna ja Tutermaa külad. Järgmiseks sammuks pidid ettepaneku saanud volikogud otsustama, kas sellise piirimuudatuse algatamise protsessiga ollakse päri. Saue
vallavolikogu otsustas juunis, et piirimuudatuse algatamisega
nõus ei olda.
Peamisteks põhjusteks, mis praegu küladega kaupa teha
ei taheta, on märtsis vastu võetud ühinemisotsus ning määramatus, missuguses omavalitsuses Aila, Valingu ja Tuula rahvas
ikkagi peale 2017. aasta sügist elama hakkaksid – Keila kandis
pole need ühinemisasjad veel sugugi selged. Neis kolmes külas elab täna üle 600 inimese ning volikogu leiab, et niisuguse
suurt hulka inimesi mõjutava otsuse peaks vastu võtma juba
uue ühendvalla volikogu tuleval sügisel. Selleks ajaks on selge ka see, missuguseks kujunevad omavalitsuse piirid Keila
ümbruses – käimas on Keila valla algatatud ühinemisläbirääkimised Paldiski linna, Vasalemma, Padise ja Nõva valdadega
ning päris lõpuni välistada ei saa ka seda, et Vabariigi Valitsus
võib tuleval aastal algatada alla 5000 elanikuga naabervaldade sundliitmise Keila linnaga.
Ettepaneku tegemise eel Keila linnale külade üleminekuplaani kohta arvamuse andjad samuti kavatsust ei toetanud.
Näiteks Aila külast vastati linnale, et nemad näevad oma elukorraldust peamiselt siiski Saue ja Tallinnaga seotud olevat
ning riigihaldusminister Arto Aas leidis, et sel viisil üksikute
külade üleandmise kavandamise asemel tuleks piirkonna halduskorraldus laiemalt läbi mõelda.

Arengukava uuendamine
Saue Vallavalitsus teatab, et alustab valla arengukava iga-aastase ülevaatamisega. Kuna üle-eelmisel aastal oli arengukava
suuremahulisem ja sisulisem uuendamine ning 2017. aastaks
peab valmima uue ühendvalla arengukava, siis sellel aastal on
kavas eelkõige täpsustused/täiendused tegevuskavas ja eelarvestrateegias.
Ettepanekud on vallamajja oodatud hiljemalt 1. augustiks,
uuendatud arengukava eelnõu tuleb valla veebilehel avalikule
väljapanekule septembri algul ning muudatusi kajastame täpsemalt septembrikuu vallalehes.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

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

Koduvald

S

ümboolikakonkurss käib suve lõpuni ning selle käigus saab igaüks,
kellel on äge mõte ning natuke
head silma ja kätt sinna juurde, oma kavanditega lagedale tulla.
Kõige tagumine aeg oma lipu- ja vapikavand valmis saada on 29. augustiks,
selleks ajaks tuleb need Saue vallavalitsusse toimetada. Valmis tuleb joonistada nii värvilised kui mustvalged vapi
ja lipu kavandid, üks näidisplank ning
kirjeldus, miks just sellist sümboolikat
uue valla jaoks kõige sobivamaks peetakse ning kuidas see piirkonna eripära

arvestab. Ühtegi kohustuslikku sümboolikaelementi konkursitingimused
ette ei näe, selles osas on konkursil osalejad üsna vabad. Aga päris sigrimigri ka
välja pakkuda ei tasu – lahendused peavad vastama põhilistele heraldikareeglitele. Nii näiteks võib korraga kasutada
kuni kolme värvi ning tähti, numbreid
ja tekste sümboolikas kasutada ei tohi.
Täpsemad konkursitingimused koos
nõuetega sümboolikale leiab ühinemise
kodulehelt www.laaneharjuvald.ee.
Auhinnafond on 5000 eurot ja
võimalus end koduvalla ajalukku
kirjutada
Kui konkursitööd suve lõpus kokku
kogume, siis hindab neid 9-liikmeline
konkursikomisjon, kuhu kuulub nii

kunstnikke, disainereid kui omavalitsusjuhte kõigist neljast ühinevast vallast.
Komisjoni liikmete hinnangute põhjal
tekib töödest pingerida, mille alusel
ühinemist ettevalmistav juhtrühm otsustab, kuidas edasi talitada.
Kui on näha, et üks konkursitöö on
teistest ikka peajagu üle, siis suunatakse
see ühinevatesse omavalitsustesse kinnitamiseks. Kui ühtegi kindlat liidrit pole,
siis lähevad 2-3 parimat tööd rahvahääletusele ning selle kaudu selgub, missugune töö kuulutatakse võidutööks. Lisaks aule ja kuulsusele ootab võidutöö
autorit 3000 euro suurune auhinnaraha, teise ja kolmanda koha töödele on
rahaliseks preemiaks ette nähtud vastavalt 1200 ja 800 eurot.

Sümboolika eesmärk peaks olema ühendamine
Ka 1. jaanuarist 2016 tegutsema hakanud Lääne-Saare vald (ühinesid Kaarma,
Kärla ja Lümanda vallad) otsis endale sümboolikat konkursi teel. Kokku laekus
23 kavandit ja võidutöö autor oli Raul Vinni, kes pani vapile Põhjatähe sümboli.

P

õhjatäht kui läbi aegade teenäitaja
meremeestele ja teelistele sümboliseerib edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti, mille poole
püüelda. Lainelõikes latt tähistab merd,
saarelisust ja valla territooriumil asuvaid
Saaremaa suurimaid siseveekogusid.
Lati kolm harja tähistavad
kolme ühinenud valda.
Roheline värv tähendab
noorust ja lootust, aga ka
valla uhket taimestikku.
Sinine tähistab vett. Hõbe
tähendab vaimsust, viitab
valla tugevatele kultuurija haridustraditsioonidele
ning tugevale külakogukonnale.
KOMMENTEERIB VÕIDUTÖÖ
AUTOR RAUL VINNI
Kuidas võidutöö Teie peas sündis,
mis lugu oli sümbolite ja värvilahenduste taga?
Lugu oli rõhuga sõnal uus. Teenäitaja.
Mingi tähis, mille poole püüelda. Sestap
sai valitud Põhjatähe sümbol. Loomulikult pidid olema mets ja meri. Kuidas sa
Saaremaal muudmoodi saad!

Milliseid lähenemisi/ideid veel konkursitööde hulgas oli?
Oli seinast seina. Nii ideede kui teostuse poolest. Oli palju merd ja kadakaid.
Päris mitu lähtus sellest, et pani kolm
endist vappi kokku. Huvitav oli see, et
lõpuks valitud vallalipp oli samasugu-

gimustes on heraldika põhialused välja
toodud – mida võib ja mida mitte. Nende reeglite järgi pole teps mitte lihtne
oma mõtteid kokku seada.

Kas ühe omavalitsuse sümboolikale
peaks lähenema (või ei peaks) nagu
uue brändi loomisele?
Brändimine seostub mulle
ikkagi eesmärgiga midagi
müüa. Lipp ja vapp on midagi muud. Need peavad
olema konservatiivsed ja
ajatud. Sümboolika eesmärk peaks olema ühendamine. Ma ise mõtlen,
LÄÄNE-SAARE et just sellel on väga oluVALD
line roll. Tekivad ju täiesti
uued omavalitsused, uued
ne kahel kavandil. Lisaks minule jõudis kooslused ja pahatihti ka üsna suure
samasuguse lahenduseni üks Lümanda osa elanike vastuseisuga. Igaüks hoiab
oma piirkonnast ja selle identiteedist
koolipoiss.
(sh ka vapp ja lipp) kinni. Teisalt on hea
Mida soovitate neile, kes sooviksid see, et valdade sümboolika ei ole veel
kaasa lüüa Saue valla sümboolika- igivana, loodud põhiliselt ikkagi taasisekonkursil? Millele mõelda ja toetuda, seisvumisejärgselt.
millest lähtuda?
Ei kujuta ette, et mõni omavalitsus
Lugu peab olema. Kindlasti tuleks peaks loobuma oma mõnisada aastat vahoolikalt reegleid lugeda. Konkursitin- nast vapist või lipust...

LÄÄNE-SAARE
VALLAVALITSUS

Koduvald
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KOOLILÕPP

Uuele lennukaarele saadeti 72 noort

L

aagri kooli 8. lend lõpetas
põhikooli 17. juunil 2016.
Kooliteed alustas omal ajal
kolmes paralleelis kokku 72 õpilast.
9 aasta jooksul on õpilasi lahkunud
ja mõned ka juurde tulnud, 9. klassi
lõpuks oli lennus 59 õpilast. Neist
11 õpilast lõpetas kiituskirjaga ja
26 õpilast tunnustati kiituskirjaga ühes või mitmes aines. Erinevaid tänukirju sporditulemuste ja
muude tublide tegemiste eest jagus
paljudele lõpetajatele. Lõpetajate
seas oli kooli õpilasesinduse senine president, aasta parim sportlane

(tegelikult kaks, nii noormees kui
neiu), parim puutöömeister, parim
matemaatik, parim joonistaja, inglise keele oskaja jne.
8. lennu lõpetajate edasised
plaanid viivad neid õppima erinevatesse gümnaasiumidesse, on ka
neid, kes peavad õigeks gümnaasiumiõpingutega koos mõni kutse
välja nõuda. Gümnaasiumidest on
lõpetajate lemmik Gustav Adolfi
gümnaasium, sinna läheb edasi õppima 13 lõpetajat. Üheksa lõpetajat
asub edasi õppima Nõmme gümnaasiumis ja seitse Tallinna 32.

keskkoolis. Reaalkooli asub õppima neli noort ja on neid, kes liiguvad Laagri koolist edasi Keilasse, Westholmi, Treffnerisse, EBS
gümnaasiumisse, 21. keskkooli,
Artesse, Sauele jne. Sportlase hing
viib ühe õpilase Audentese spordigümnaasiumisse, loodetavasti saab
noormees seal õppida ja treenida
kõrgete tulemuste nimel. Ka Tallinna ehituskool, Tallinna tööstushariduskeskus ja tehnikagümnaasium saavad täiendust laagrikate
näol.
Laagri kool hoiab pöialt,

et kõikidel lõpetajatel läheks
hästi ja nende unistused saaks
teoks!
Toomas Artma, Laagri kooli
direktor

S

el aastal lõpetas Ääsmäe kooli 13
noort (7 tüdrukut ja 6 poissi).
Kaht õpilast (Cindy Rätsep ja Egne
Korol) tunnustati kiitusega põhikooli lõputunnistusel, viit õpilast
(Anastassia Zubkova, Liisa Träss,
Paul Theodor Oja, Maige Muidre
ja Markus Laurik) tunnustati riikliku ainealase kiituskirjaga. Enamus

LAAGRI KOOL

LAAGRI KOOLI TÜDRUKUTEKLASS

LAAGRI KOOLI POISTEKLASS

noortest jätkab õpinguid gümnaasiumis kas Tallinnas, Sakus või Keilas, paaril poisil on ees sisseastumiskatsed Tallinna Polütehnikumi.
Lõpetajatest jääb meelde eelkõige nende avatus ja valmisolek erinevatest ettevõtmistest osa saada. Just
seetõttu olid meie ühised õppekäigud ja reisid hästi vahvad ning meeleolukad: sai käidud päris mitmel
Eesti saarel, keelereisil Inglismaal,
külas kirjasõpradel Taanis. Meelde
jäävad ühised arutelud nii klassijuhataja kui inglise keele tundidest.
Anu Ariste, klassijuhataja

POISTEKLASS
Ülemine rida vasakult: Marek
Uusoja, Rene Raidmaa, Urmo
Prank, Rasmus Ärmpalu, Kristjan
Lindsalu, Karl Erik Just, Dannar Pärtel, Noel Christian Joon, Aleks
Moistus
Keskmine rida vasakult: Arean-Pärt
Alango, Simon Trumsi, Karl Tiedemann, Mikk Tomson, Karl-Martin
Kodi, Madis Bauman, Mihkel Erik
Riid, Tom Eesmaa
Alumine rida vasakult: Rasmus
Liiv, Patrick Tammsaar, Mathias Ranna, õpetaja Merike Palts, RamonAnders Janson, Sten-Erik Simmo,
Karl Aug
TÜDRUKUTEKLASS
Ülemine rida vasakult: Maarja Ann Ormisson, Rebecca Tamm,
Luisa Vanaselja, Stina Solovjov, Laureen Hansmer, Eva-Maria Rannik
Keskmine rida vasakult: Karolina Peets,
Mirjam Tuul, Lisett Lanno, Maia Liisa
Salk, Mia Mae Jaansoo, Maria Pernits, Katharina Kala
Alumine rida vasakult: JohannaLisa Zelinski, õpetaja Siiri Evard, KaiLiis Palm, Arleen Ubar, AnnaBritt Kivimägi, Anet Õunpuu

ÄÄSMÄE KOOL

LAAGRI KOOLI SEGAKLASS

PILDID: PILDIKOMPANII

Lõpetajad ütlevad-meenutavad-tänavad
Uus algus tundub hirmutav
Mäletan päris hästi veel oma koolitee
algust. Ei huvitanud mind mu riietus, soeng, veel vähem meik. Korda
läks ainult mõte, et kohe saab kooli.
Minu jaoks tundusid kõik lapsed, kes
juba käisid koolis, elukogenumad ja
tähtsamad kui koolieelikud. Lõpuks
sain ka ennast suurena tunda.
Viimased kaks aastat aga olen
juba unistanud sellest hetkest täna
siin, et saaks see põhikool juba läbi.
Ja siin ma olen, sain oma tahtmise.
Kuid ometi täit rõõmu ma tunda
ei saa, kurbus võtab võimust. Uus
algus tundub hirmutav, aga sisimas
tean, et me anname endast parima.
Päris paljud on põhikoolitee lõpu
poole igatsenud tagasi lasteaeda, võimalik, et praegugi igatsetakse, sest
ees on ootamas suurem katsumus.
Kui sain teada, et mind ootab ees
klassitäis tüdrukuid, ei osanud ma
midagi oodata. Hinges oli mingit
moodi kurbus, no et poisse polegi.
Aga nende aastate jooksul olen aru
saanud, et see polegi klass täis tava-

lisi tüdrukuid, vaid klass täis imelisi
isiksusi. Olen ääretult õnnelik, et
mulle anti võimalus neid kõiki tundma õppida. Me arendame üksteise
maailmavaateid läbi suurte arutelude, mis võivad kõrvalt paista kui
kõvad vaidlused, eks nad lõpuks ole
kah, aga alati leiame tunneli lõpust
valguse. Me ei jäta kedagi nälga, veel
vähem hätta. Samuti toidavad ja aitavad meid õpetajad. Kui vaid saaks,
võtaks teid kõiki gümnaasiumisse
kaasa – ei tea, kas leiame enam nii
toredaid õpetajaid kui teie. Me oleme saavutanud sõpruse ja usalduse,
millest on raske lahti öelda.
Rebecca Tamm,
Laagri kooli 9.t klass
Kahju on lahkuda sellisest
värvikast seltskonnast
Kui kooli tulime, oli aasta 2007,
praegu on 2016. Paberi peal tähistatakse kõike seda, mis sinna vahele
jääb kriipsuga, aga meie jaoks on see
olnud täis ühiseid seiklusi, kordaminekuid ja ka ebaõnnestumisi, mis on

teatavasti head selleks, et neist õppida!
Selle ajaga on meile õpetatud nii
mõndagi. Inglise keeles oskame kõneleda, isegi mõne venekeelse lause
poetada. Kindlasti tunneme paremini oma enda emakeelt ja mõistame
matemaatikat. Ma usun, et kõigil
poistel püsivad ka tööriistad natuke
paremini peos. Aitäh teile, õpetajad,
et meile neid oskusi olete jaganud.
Kahju, et me ühine teekond peab
lõppema.
Täna on viimane päev, kui meie
meeskond sellises koosseisus võistleb. Kuigi väravaid siin ei lööda,
tunnen ometi, et oleme võitnud.
Kahju on lahkuda sellisest värvikast
seltskonnast ja ma arvan, et te kõik
tunnete samamoodi. Kuhu iganes
te ka lähete ja millega elus tegelete,
ma soovin kõigile edu. Osasid teist
näen ka edaspidi tihti, kuid paljudega enam nii sagedasti ei kohtu. Loodan, et tänaval nähes puhume siiski
paar sõna juttu. Nagu ameerika kirjanik Robert Frost on öelnud: „Elu

saab kokku võtta kolme sõnaga: see
läheb edasi.”
Sten-Erik Simmo,
Laagri kooli 9.p klass

SEGAKLASS
Ülemine rida vasakult: Christopher Kaare, Miko Meitus, Ian Christian Tammepõld, Kaur Robin Kivirüüt, Bruno Aleksander Domingues,
Sten-Marten Raudmets
Keskmine rida vasakult: Carita Henrietta Kaare, Katariina Seepter, Hetter Tammvere, Carisse Vooremaa, õpetaja Terje Koll,
Karl Konrad Valtin, Heily Bergmann
Alumine rida vasakult: Carmen Truupõld, Eva-Lotta Elmanovitš, Anna Martha Seer, Merlin Orgulas, Grethel Gertrud Gerndorf,
Saskia Miina Tasane

ÄÄSMÄE KOOL
Kuidas ma hakkan elama ilma
esmaspäevahommikuste kogunemiste või talvelaagrita?
Tean, et põhikool on nüüd läbi ja
1. septembril ma enam siia kooli
ei tule. Ometi pole see kõik ikkagi
mulle veel kohale jõudnud. Ma olen
selle kooli ja inimestega nii harjunud, et ma ei kujutagi ette, kuidas
ma hakkan elama ilma esmaspäevahommikuste kogunemiste või talvelaagrita. See tundub nii võimatu.
Samuti nii naljakas kui see pole, on
mul tunne, et hakkan ka koolivormi
igatsema. Kes oleks osanud seda arvata, eks ole?
Laagri kooli kuldaväärt õpetajad,
tänan teid kõiki südamest, et meid,
tõrusid, mööda õiget rada veeretasite, kastsite ja meile oma tarkust
jagasite.
Need üheksa aastat olid minu

Esireas: Kirke Arusoo, Maige
Muidre, Liisa Silm, Cindy Rätsep,
Liisa Träss, Egne Korol, Anastassia
Zubkova, klassijuhataja Anu Ariste
Poisid: Markus Laurik, Hendrik Sule,
Jaano Pilder, Paul Theodor Oja,
Maiko Nigul, Maario Kannel

kõrval ka klassikaaslased. Mis seal
salata, jään teid kõiki igatsema. Läbi
kõikide murede ja probleemide õppisime me siiski, kuidas erinevaid
olukordi lahendada. Meie, segaklass,
olime kõige segasemad juba ainuüksi seetõttu, et ühte klassi olid kokku
„segatud“ niivõrd erinevate iseloomudega inimesed. Te kõik jääte
mulle eluks ajaks meelde ja ma loodan siiralt, et teil läheb elus kõik suurepäraselt ning et te olete õnnelikud!
Anna Martha Seer,
Laagri kooli 9.s klass
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS, JUUNIS JA JUULIS 2016 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 31.05.2016 korraldusega nr 393 algatati Laagri alevikus Nõlvaku tn 10 (katastritunnus
72703:001:0262, suurusega 4 262 m²,
sihtotstarve sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamumaaks- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus
ühe kuni kolme maapealse korrusega
ning kuni kaheteistkümne korteriga
korterelamu, kuni ühe maapealse korrusega abihoone, spordiväljaku ja autoparklate rajamiseks. Nõlvaku tn 10
kinnistul algatati Saue Vallavalitsuse
18.02.2014. aasta korraldusega nr 136
detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine äri- ja elamumaaks ning
määrati ehitusõigus ühe kuni kolme
maapealse korrusega (äriruumidega
esimesel korrusel) ning kuni üheksa
korteriga korterelamu ning spordiväljaku ja lastemänguväljaku rajamiseks.
Nõlvaku tn 10 kinnistu omanik esitas
Saue Vallavalitsusele taotluse, mille

kohaselt palus muuta Saue Vallavalitsuse 18. veebruari 2014. aasta korraldust nr 136. Taotleja soovib Nõlvaku
tn 10 kinnistule planeeritava korterelamu esimesele korrusele äriruumide asemel rajada korterid, põhjendusega, et äripindade vastu on antud
piirkonnas vähene nõudlus ning majanduslikult ei ole sinna otstarbekas
äriruume rajada. Äripindade asemel
soovitakse planeerida kuni 3 korterit.
Kokku planeeritakse 9 korteri asemel kuni 12 korterit. Maasihtotstarve
muudetakse äri- ja elamumaa asemel
osaliselt elamumaaks ja transpordimaaks. Elamumaa sihtotstarbega kinnistule kavandatakse piirkonda sobilik
kuni kolme maapealse korrusega ning
kuni kaheteistkümne korteriga korterelamu. Nõlvaku põik tänavaga külgnevale elamukrundi äärde (mis liidetakse hiljem Nõlvaku põik teemaaga)
kavandatakse uus kõnnitee, tänava
ääres olemasoleva kõnnitee asemele
kavandatakse avalikud parkimiskohad. Planeeritava kortermaja elanikele kavandatakse parkimiskohad oma

krundil. Teise krundi maasihtotstarve
jääb jätkuvalt sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa 100%) ning krundile
kavandatakse rajada piirkonna elanikele spordiväljak ja autoparkla. Kuna
piirkonnas on valdavalt korterelamud
ning parkimiskohtadega on probleeme, siis Saue Vallavalitsus otsustas rajada ca 20 kohalise autoparkla, kuhu
saavad oma autod parkida lähiümbrusesse jäävate kortermaja elanikud.
Sotsiaalmaa krundiga külgnevale
Sillaku tänava äärde kavandatakse
avalikkusele ca 10 parkimiskohta ning
rajatakse uus kõnnitee. Sotsiaalmaa
krundile eraldi lastemänguväljakut ei
kavandata, kuna olemasolevate korterelamute juures on olemas lastemänguväljakud ning uue planeeritava
kortermaja juurde nähakse ette eraldi
lastemänguväljak.

100%) ja Lehelinnu (katastritunnus
72701:001:1454, suurusega 28.07 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
kinnistute ja lähiala detailplaneering,
eesmärgiga kinnistute kruntimiseks
ning ehitusõiguse määramiseks kuni
kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetalu kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üks üksikelamu
ja abihooned. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute
piire ning moodustatakse kaks uut
elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud kinnistutele, tehnovarustus
ning määratletakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritava maa-ala
suuruseks on ca 2,0 ha.

otstarve muudetakse osaliselt äri- ja
transpordimaaks, krunditakse 4 krundiks ning määratakse ehitusõigus
kahe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoonete ning koos seda teenindavate kõrvalhoonete rajamiseks. Lisaks
moodustatakse kaks transpordimaa
krunti juurdepääsu tagamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus
üldised maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Vae tn 4 kinnistu
paikneb Laagri keskuses ning piirneb
Vae tänavaga. Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja tootmismaad, mis on
osaliselt hoonestatud äri- ja tootmishoonetega ja AS Sagrole kuuluvate
kasvuhoonetega. Vae tn 4 kinnistul
paiknesid kasvuhooned, mis on tänase päeva seisuga lammutatud.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt
paikneb detailplaneeringuks taotlev
maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa.
Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.

Saue
Vallavalitsuse
21.06.2016
korraldusega nr 470 algatati Hüüru külas Uuetoa (katastritunnus
72701:001:0730,
suurusega
19743 m², sihtotstarve elamumaa

Saue Vallavalitsuse 5.07.2016 korraldusega nr 495 algatati Laagri
alevikus Vae tn 4 (katastritunnus
72701:005:0295, suurusega 12 618
m², sihtotstarve tootmismaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Vae tn 4 kinnistu tootmismaa siht-

oleks ehituslikult eluhoonete funktsiooni jätkamine. Planeeritavale maaalale kavandatakse neli üksikelamukrunti (suurustega 1 465- 2 275 m²).
Juurdepääsud kahele elamukrundile
on planeeritud olemasolevalt Vatslaoru juurdepääsuteelt ja kahe krundi tarbeks on ette nähtud üks ühine
mahasõit Vatsla teelt. Planeeringuala
piirneb Vatslaoru AÜ 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43 ja Rehaku kinnistutega.
Detailplaneeringu avalikustamine

toimub 1.08.2016 kuni 14.08.2016
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni)
Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri
alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on
võimalik tutvuda detailplaneeringute
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.
kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-jaarutelud

Saue valla territooriumil juunis 2016
ei kehtestatud detailplaneeringuid.

(72704:002:0542; 5025 m² elamumaa) ja Tuuliku tee 22 (katastritunnus:
7204:002:0544; 1506 m² elamumaa)
kinnistutele lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo töö nr 0657) lubades eelnimetatud kinnistutele reoveemahutite
paigaldus.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Laagri alevikus Vanasilla tn 12d
(72703:001:1660), Vanasilla tn 12e
(72703:001:1670) ja Vanasilla tn 12f

(72703:001:1680) kinnistutele lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust
(Harri Pendise töö Vana-Silla 10 kinnistule) lisades tingimused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni eelvoolu ehitusprojekti koostamiseks.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Koppelmaa külas Endla
(72701:001:0857; 20754 m² ärimaa)
lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust (Plesart Stuudio OÜ töö nr
01DP-2008) lisades elektri tootmiseks

mõeldud maapealse päikesepaneelide süsteemi paigaldamise võimaluse.
Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult Kalle Normannilt 654 1135 kalle.
normann@sauevald.ee ja rajatiste tingimuste kohta saab võrkude- ja järelevalvespetsilistilt Arvo Brandmeistrilt
654 1148 arvo.brandmeister@sauevald.ee. Ettepanekud ja arvamused
esitada hiljemalt 17.07.2016 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401
Laagri alevik; info@sauevald.ee)

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE:
Saue Vallavalitsus võttis 21.06.2016.
aasta korraldusega nr 471 vastu ja
suunas avalikustamisele Vatsla külas
Vatsla tee L2 (72701:001:0662, suurusega 4,45 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on Vatsla tee
L2 transpordmimaa sihtotstarbega
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks
ning määratakse ehitusõigus nelja

üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Lahendatud on juurdepääsud ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,0 ha.
Tegemist on Saue vallale kuuluva teemaa koosseisus oleva hoonestamata
maa-alaga. Elamumaaks muutmine
on eelkõige põhjendatud asukohaga.
Planeeringuala piirneb olemaolevate
elamumaa kruntidega ning mõistlik

Detailplaneeringute
korraldustega
ning 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

AVATUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUSED:
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku
küla Veski tee 80 (katastritunnus
72701:002:0218, 2047 m² elamumaa)
kinnistule lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust (Casa Projekt OÜ töö
nr 10/00) suurendades hoonestusala
kuni 10% ulatuses Uus-Klaokse tn
3 poolses kinnistu osas ja määrates
hoonestusala kauguseks Uus-Klaokse
tn 3 kinnistu piirist vähemalt 2 meetrit.
Saue Vallavalitsus on koostanud

eelnõu
projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Laagri alevik Koru tn 15 (katastritunnus 72701:001:1097, 2153 m² elamumaa) kinnistule lähtuvalt kehtivast
detailplaneeringust (AS EA Reng töö
nr 480-473) määrates üksikelamu katusekaldeks 0˚.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Ääsmäe külas Tuuliku tee 1
(katastritunnus:
72704:002:0543;
5025 m² elamumaa), Tuuliku tee 3

HARJU MAAKONNAPLANEERINGU „RAIL BALTIC RAUDTEE TRASSI KORIDORI ASUKOHA MÄÄRAMINE“ JA SELLE KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE AVALIKUSTAMINE:

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 04.07 – 08.08.2016.
Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel http://harju.maavalitsus.ee/
et/rail-baltic-raudtee-trassikordioriasukoha-maaramine1. Paberkandjal

materjalidega on võimalik tutvuda:
Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Maardu Linnavalitsuses,
Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku
Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal.
Ülejäänud maakonna omavalitsustes,
mida Rail Balticu trass ei läbi, on pla-

neeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning
maakonna joonisega.
Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
Harju maakond, sh Tallinn 29.08.2016 kell 14:00 (asukoht – Harju

Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
Maardu linn ja Jõelähtme vald 29.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b,
Maardu linn).
Rae vald - 30.08.2016kell 18:00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suures

saalis; Aruküla tee 9, Jüri alevik).
Kiili vald - 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Kiili Gümnaasiumis, Kooli 2,
Kiili alevik).
Saku vald - 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht – Saku Valla Majas, Teaduse 1
Saku, II korruse suures saalis).

HARJU MAAVALITSUS TEATAB HARJU MAAKONNAPLANEERINGU 2030+ JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KHS) ARUANDE AVALIKUSTAMISEST:

Harju maakonnaplaneeringu 2030+
kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus
(Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress info@
harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks
ning planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ

Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8,
51004 Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07 – 22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad
Harju Maavalitsuse koduleheküljel
https://harju.maavalitsus.ee/harju-

maakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal materjalidega on võimalik
tutvuda Harju Maavalitsuses ning
maakonna kohalikes omavalitustes
tööpäeviti tööajal.
Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
• Harju maakond, sh Tallinn -

12.09.2016 kell 14.00 (asukoht – Harju
Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
• Ida-Harjumaa - 12.09.2016 kell
18.00 (asukoht – Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2, Kose alevik).
• Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell
18.00 (asukoht – Keila Linnavalitsuse
saalis, Keskväljak 11, Keila linn)

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab
esitada avaliku väljapaneku jooksul
kuni 22.augustini 2016 aadressil Harju
Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077
Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.
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KAUNIS KODU

Kauni kodu konkursile oodatakse osalejaid
Kas oled rajanud hoolega oma kodu ning tunned, et tehtud töö vajaks
tunnustust? Või sooviksid esitada hoopiski kandidaadiks oma naabri iluaia
või sõprade põneva interjööriga korteri?
ELINA KASK
avaliku ruumi
spetsialist

E

esti kodukaunistamise liikumise ajalugu ulatub 1936. aastasse, mil riigivanem Konstantin Päts algatas kodukaunistamise liikumise, mille peamisteks
eesmärkideks olid eeskujude seadmine, kodukoha kaunistamise traditsiooni arendamine, elukeskkonna muutmine, töö- ja elamiskultuuri ausse tõstmise ning väärtustamine.
Ka Saue vallas leidub väga ilusaid kodusid ning neid kerkib üha rohkem juurde.
Oma kodu loomine nõuab palju hoolt ja armastust. Saue vallavalitsus tunnustab ning
märgib ära sellel suvel Saue valla kaunimaid
kodusid. Just nimelt need samad kodud
kujundavad Saue vallale omast ilmet ning
loovad ühtset identiteeti. Saue vallavalitsuse
eesmärk on märgata meie valla parimaid kodukaunistajaid.
Augustikuus otsime tunnustamiseks ning

OSALEMISINFO:
Konkursi kategooriad on:
1. maakodud ja eramud,
2. kortermajad,
3. koduaiad,
4. ühiskondlikud hooned ja ettevõtted.
Kandidaatide esitamise tähtaeg:
8. august 2016. aasta.
Lisainfo: elina.kask@sauevald.ee
• Kõigis kategooriates võib kandidaate
esitada iga kodanik, kodanike ühendus,
vallas tegutsev ettevõte või volikogu

auhindamiseks Saue valla ilusaid kodusid,
põnevaid ärihooneid, kortereid ning omapäraselt kujundatud aedu. Konkursil osalemine
on vabatahtlik. Osalema kutsume kõiki Saue
heakorra- ja keskkonnakomisjo. Edastada palume 8-10 fotot tunnustust väärivast objektist: olgu selleks eluruumid,
koduaed, ärihooned. Fotodele lisada
juurde vabas vormis kaaskiri, kus tutvustatakse antud objekti ning põhjendatakse, miks konkreetne aed, kodu, korter,
ärihoone väärib äramärkimist.
• Konkursi viib läbi vallavalitsus koostöös volikogu heakorra- ja keskkonnakomisjoniga. Komisjon kinnitab kandidaatide nimekirja ning korraldab augustikuus
nende hindamise. Hindamistulemuste
alusel selgitatakse välja kõigis kate-

valla elanikke, kes panustavad palju oma kodude ja aedade heakorrastamisesse. Kodu on
väärtus, mida tuleb tunnustada. Seetõttu on
oodatud kõik julgelt osa võtma!
gooriates kolm parimat. Vallavalitsus
kinnitab konkursi tulemused ning avalikustab need oma kodulehel ja ajalehes
Koduvald.
• Fotod saata e-postiga info@sauevald.
ee või tuua paberkandjal vallamajja Veskitammi 4, Laagri. Fotodele lisa kindlasti
juurde objekti omaniku aadress, kontakttelefon ning meiliaadress.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks
augusti lõpus ning võitjaid ootavad vallavalitsuse tänukirjad, toredad meened
ja auhinnad.

VESI JA KANALISATSIOON

Kiia ja Valingu veemajandusse üle miljoni euro
Juunis tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse Kiia ja Valingu veemajandusprojektide rahastamiseks. 992 000 eurost (ilma käibemaksuta) tuleb
754 000 projektirahadena.
AARE SÕER
AS Kovek
juhataja

V

arasemalt on sama rahastaja antud
abirahade eest mõlemas külas paigaldatud
puurkaevupumplatesse
rauafiltrid. Mõlemas asulas on valdav osa
veetorustikust nõukogude perioodil rajatud malmtorustik, mis kipub purunema
ning mis reostab joogivett roostesademega.
Valingu keskasulas on nõuetekohane kanalisatsioon rajatud üksnes Suurekivi teel,
mujal see puudub või on amortiseerunud.
Kiia küla peamiseks probleemiks on samuti
amortiseerunud torustikud.
Avariide puhul on probleeme ja inimesed
on omal nahal juba tunda saanud, et lekkekoha leidmine on keeruline ja võtab palju
aega.
VALINGU PROJEKT
Projekti eesmärk on tagada Valingu keskasulas kvaliteetne ja roostesademest vaba joogivesi, luua keskasula kinnistutele kanalisat-

siooniga liitumise võimalus ning lahendada
Suurekivi piirkonna puhastiprobleemid.
Projekti sisu:
• rajatakse või rekonstrueeritakse ca 1,4 km
veetorustikku ja ca 1,6 km kanalisatsioonitorustikku,
• rajatakse üks tuletõrje veehoidla,
• rajatakse 2 reoveepumplat,
• rekonstrueeritakse Suurekivi teel asuv reoveepuhasti,
• maksumus ca 552 000 eurot, valmimistähtaeg detsember 2017.
KIIA PROJEKT
Projekti eesmärk on tagada Kiia külas kvaliteetne ja roostesademest vaba joogivesi ning
rekonstrueerida amortiseerunud kanalisatsioonisüsteem.
Projekti sisu:
• rajatakse või rekonstrueeritakse ca 1 km
veetorustikku ja ca 1,6 km kanalisatsioonitorustikku,
• rajatakse 3 reoveepumplat,
• maksumus ca 440 000 eurot, valmimis-

tähtaeg detsember 2017.
Kuigi projekti tähtaeg on mõlemal juhul
2017. aasta detsember, loodame lõpetada
siiski varem, sest tööde maht pole kummalgi juhul kuigi suur. Liituvate kinnistute
omanike poole on projekti ettevalmistamise
ajal juba pöördutud liitumise nõusolekute
saamiseks ning inimesed on üldiselt kursis,
mis ees ootab. Järgmisena pöördub kinnistuomanike poole projekteerija liitumispunktide ja ümberühenduste asukoha kooskõlastamiseks. Palume jälgida, et kooskõlastatud
liitumispunkt asuks ka füüsiliselt teile sobivas kohas ning palume kooskõlastamisel teha
igakülgset koostööd. Projekteerimistööd algavad suve lõpus.
Tööde valikul oli põhimõtteks mõistlikkus ja otstarbekus – arvestades väikeste
asulate väikest teenuse tarbimist, on projekti
tööde hulgas üksnes kõige hädavajalikumad
tööd, sest vastasel juhul oleks nende mõju
vee ja kanalisatsiooni hinnale liiga suur ning
liitumisprotsess hakkab venima. Nii näiteks
ei rajata kummaski asulas täismõõtmelisi
veetöötlusjaamasid, sest see muudaks kogu
projekti umbes poole kallimaks.
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Hajaasustuse
programmi 2016. aasta
toetuse saajad teada
2016. aastal esitati hajaasustuse programmi
rekordarv taotlusi, kokku 20 taotlust. Valdav
enamus taotlejatest soovis parendada või
välja vahetada kanalistasioonisüsteemi, kuid
olid ka mõned puurkaevu ja juurdepääsutee
rekonstrueerimise taotlused. Elektrisüsteemide parendamiseks taotlusi ei esitatud.
Kahjuks sellel aastal vähenes vahendite puuduse tõttu riikliku toetuse osakaal pea 30%
võrra, mis tähendab, et koos valla panusega
jätkus toetusvahendeid pingereas vaid esimesele üheksale (nendest viimasele ka pea
1/3 võrra väiksema summa ulatuses) ning 11
taotlust jäi rahastamata.
21. juunil 2016 tegi Saue Vallavalitsus hajaasustusprogrammi raames elutingimuste
parandamiseks rahastusettepaneku neile
taotlejatele:
• Ingrit Lomanni ja kaastaotleja Veli Makuhini
projekt Aila küla Andrese kinnistu kanalisatsioon (biopuhasti), toetuse summa 4224,21
eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg on
21.08.2017.
• Maie Holmi projekt Vatsla küla Uustalu
kinnistu puurkaev, toetuse summa 2788,14
eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg on
21.06.2017.
• Olavi Üitsi projekt Alliku küla Tammemäe
kinnistu kanalisatsioon (biopuhasti), toetuse
summa 5450,27 eurot. Projekti elluviimise
lõpptähtaeg on 21.06.2017.
• Tiina Kuljuse projekt Jõgisoo küla Posti
kinnistu kogumismahuti, toetuse summa
3500 eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg
on 21.10.2016.
• Helje Kase projekt Ääsmäe küla VanaRabadiku kinnistu kogumismahuti, toetuse
summa 2175,36 eurot. Projekti elluviimise
lõpptähtaeg on 21.08.2017.
• Leo Räämeti projekt Vatsla küla Laane
kinnistu puurkaev, toetuse summa 2346,78
eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg on
21.06.2017.
• Urmas Klementi projekt Maidla küla Keldrimäe kinnistu kanalisatsioon (biopuhasti),
toetuse summa 5221,06 eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg on 21.08.2017.
• Luule Tungla projekt Tuula küla Kaldamäe
kinnistu puurkaev, toetuse summa 4333,55
eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg on
21.08.2017.
• Anneli Schmiedebergi projekt Püha küla
Jaagu kinnistu puurkaev, toetuse summa
2290 eurot. Projekti elluviimise lõpptähtaeg
on 21.08.2017.
Toetuse kasutamiseks sõlmitakse Saue Vallavalituse ja toetuse saaja vahel toetuseleping, mis fikseerib toetuse kasutamise tingimused.
Taotlusi hindas, kontrollis ning esitas vallavalitsusele oma ala spetsialistidest koosnev
Saue valla hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus: abivallavanem ja
komisjoni esimees Kalle Pungas, keskkonnaspetsialist Katrina Utsar, võrkude- ja järelevalve spetsialist Arvo Brandmeister, ehitusnõunik Kalle Normann, sotsiaalosakonna
juhataja Mare Jallai ning teedespetsialist
Indrek Brandmeister.
Programmi raames oli ühel taotlejal võimalik
toetust taotleda kuni 6500 eurot tingimusel, et omafinantseering oleks vähemalt üks
kolmandik projektist. Programmi kord näeb
ette nii, et pool toetussummast on kohaliku
omavalitsuse kanda ja kuni pool Eesti riigi
toetus (sel aastal siis riigi toetus 30% võrra
väiksem).
Kati Oolo, arendusnõunik

Suvine teede
ehituse ülevaade

J

uuli keskpaigaks valmivad Laagris
Vae ja Hoiu tänavad, sh jalgrattateed, sadeveekanalisatsioon ja valgustus ning teeäärsed puhkekohad ja elupuuhekid. Jalgrattateede ja valgustuse
ehitust rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond 84% ulatuses. Samuti valmib
juulikuus lõplikult Valingu küla jalgrattateede ehitus ning jaama parkla ja
jalgrattaparkla, mida samuti rahastab
Euroopa Ühtekuuluvusfond 84% ulatuses.
Hankelepingud on veel sõlmimisel
Laagri-Harku jalgrattatee kuni Tähetorni tänavani ehitusele koos valgustusega (koostöös Harku Vallavalitsusega),
mille käigus valgustatakse ära ka Metsavahi elurajooniga külgnev seni valgustamata jalgrattatee. Samaaegselt
on sõlmimisel hankeleping Suurevälja
tee 4,3-5,8 km jalgrattatee ehitusele.
Nende kahe objekti ehius toimub Euroopa Regionaalarengu fondi 85% rahastuse toel ning mõlemad valmivad
hilissügiseks.
Samuti valmib augustikuus koostöös Maanteeametiga Paldiski maanteega külgnev jalgrattatee Vääna
jõest kuni Uue tänavani, millest rahastab vald asfaltbetoonkatte ehitust.
Tehakse korda ka mitmed vallateed.
Sel aastal on juulikuus ehituses: VäikeTooma, Kotka tee, Jõe tee, Saare tn,
Jõe tee, Vatsla tee, Vainu tee, Vatslaniidu, Vatslanurme, Karutiigi, Karuallika,
Karujõe, Karulaane, Karuoja, Pohla tee,
Pikamäe tee, Karja tee, Tuula tee, Kaldamäe tee, Tedrema tee ning augustis
ka Padula jaama tee.
Samuti tehakse valla veeettevõtte AS
Kovek poolt vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamise järgselt korda (kaetakse kõvakattega) Poku tee, Tootsi tee ja
Uuetoa tee Alliku külas, mis valmivad
septembris. Töid korraldatakse viisil, et
need segaks liiklust vähesel määral ning
teede sulgemised on planeeritud vaid
Vae ja Hoiu tänavatel, kus on kõige suuremad tee-ehituse kvaliteedi tagamise
küsimused.
Vallavalitsus loodab, et suudab saavutada kokkulepped maaomanikega
ning saab alustada hanke korraldamist
Ääsmäel Kasesalu tänava ja Mõisa tee
valgustatud jalgrattatee ehituseks. Ilmselt tuleb tõdeda, et maa võõrandamistest lähtuvalt jääb ehitustegevus pigem
augustist kuni oktoobrini.
Maanteeameti poolt on ehitamisel
Laagri ümbersõidu 3. etapp, mis saab
valmis novembris. Tulemusena suunatakse seni aleviku keskust läbinud transiitliiklus enamikus alevikust mööda,
millega oluliselt paraneb elukeskkond
Veskitammi tänaval.
Laagri kooli kõrval asuval alal valmib
detailplaneeringukohane Tervise tänav,
mille ääres asub ka ehitatav tennisekeskus (avatakse septembri algul).
Indrek Brandmeister, teedespetsialist
Vald jätkab järjepidevalt teede
mustkatte alla viimist ja uute
jalgrattateede ehitust ning sama
plaan on ka aastal 2017. Kui teid
huvitab Teie oma kodutee katte
alla viimine, siis tähtsamate valla
teede ja tänavate arengukava
on kajastatud „Teehoiukava
2016-2019“ Saue Vallavolikogu
määruses.
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Anneli Ohvril: „Eriti oodatud on hullud ideed!“
Eesti riigi loomisest möödub aastal 2018 sada aastat. Sünnipäeva puhul tehakse
palju kingitusi, alates pillide soetamisest lastele kuni tammeparkide ja kiiklate
rajamiseni. Oma kingitusega on välja tulnud ka Ääsmäe küla, mis tahab Eestile
100. juubeliks rajada kirsiaia.

KV

KINGITUSTE IDEID ON PALJU
JA ERISUGUSEID:

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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• Harju maleva Kodutütred ja
Noored Kotkad valmistavad
riigi sünnipäevaks 100 oma
kätega valmistatud pesakasti.

M

eie riigi senise ajaloo
suurima juubeli tähistamine toimub pikema aja jooksul aprillist 2017 kuni
veebruarini 2020. „Eesti Vabariigi
100. sünnipäev ei ole pidutsemine,
vaid pigem tähistamine. See on
sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, just sellisel kujul, nagu
nad soovivad. EV100 annab võimaluse taasavastada Eestimaa väärtusi, tulla kokku ja teha ära olulisi
asju, mis ammu meeles mõlkunud
või oodanud õiget hetke,“ selgitab
Anneli Ohvril, EV100 turundus-ja
kommunikatsioonijuht. Iga inimene, kogukond või omavalitsus saab
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamises kaasa lüüa. Kingitusi
saavad teha kõik, pole oluline, kas
see on suur või väike, olulisem on
südamest tulev soov teha kingitus
oma kogukonnale, oma rahvale.
Lehel www.ev100.ee on võimalik
näha, mida on sünnipäeva tähistamiseks juba välja pakutud ja ka
oma kingitusest teada anda.
„Mõtle juba täna, mida võiksid
koos sõprade ja kogukonnaga Eestile sünnipäevaks kinkida ning kuidas oma kodukohas seda tähistada.
Kõik Eestile pühendatud ettevõtmised, mida nimetame kingitusteks, on tähtsad ja EV100 programmi oodatud. Eriti oodatud on
hullud ideed. Millal siis veel, kui
mitte Eesti riigi 100. sünnipäeval
neid üheskoos teistega ellu viia?“
nendib Ohvril.
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• Eesti Bioloogiaõpetajate
Ühing kingib 100 elamusmatka looduses.
• Valtrik Pihl koob Soomes
maailma suurimat Eesti lippu.
• Muraste külaselts soovib
viia tantsuvahetunni igasse
koolinädalasse!

Ääsmäe kingib kirsipargi
Ääsmäe mõisa allee ääres ning ettevõtte Infokaitsesüsteemide OÜ
kõrval on osaliselt juba vanast sovhoosi ajast suur õunaaed. See tõi
kohalike inimeste pähe mõtte luua
park, kus kasvaksid lisaks õuntele
ka teised viljapuud. „Maa on aastaid seisnud kasutuseta, räämas ja
rikub oma väljanägemisega kogu
küla üldilmet. Samas aga paikneb
see küla kõige suurema ajaloomälestise Ääsmäe mõisa vahetus läheduses endisel mõisapargi aladel
ning on kogukonna põhiline ajalooline väärtusobjekt. Selle ümbruse korrastamine on kogukonna
huvides,“ selgitab Ave Kruus külakogust.
Mõte kinkida Eesti 100. sünnipäevaks ilus kirsipark sai kohe
viljaka kandepinna. „See on ju
täpselt see, mida tahaks igaüks
kingituseks saada – midagi kasulikku ja jäädavat,“ rõõmustab Ave.

JANIS IVASK
AILA KÜLAST
• Leia sobiv vabaõhuetendus
ja ...
• Tee üks pisikene heategu.
• Soojal suveõhtul vaata öises
taevas tähti ja kuula linnulaulu.
EVELIN MÜRK LAAGRIST
• Oma kodu on hea, aga suvele
annab erilise värvi, kui on maakodu ‒ koht, kus argipäevadest
irduda ja elu veidi teises rütmis
elada.
• Meie
pere on
aastaid
tegelenud
suurte
mullide
tegemisega enda
ja laste
lõbuks. Hiigelmullid ja perega
koos mullitamine on meile märk
mõnusast suveilmast ja tihti on

Loodavas pargis kasutatakse
ära juba olemasolevat taristut ning
looduskeskkonda. Kogukond on
talgute käigus taastanud mõisa
pärnaallee. Olemasolevaid asfaldiplatse on võimalik ära kasutada
kergliiklusteedeks,
õppesõiduplatsina laste liikluskasvatuseks,
tenniseväljakuks. Olemasolev pinnavee kogumiskraav on võimalik
kujundada kauniks pargi ojaks.
Viljapuuparki on plaanis istutada
erinevaid viljapuu liike, mille viljade koristamine annaks uue tõuke
ühiskondlikult aktiivsemaks tegevuseks (ühine viljade korjamine,
ümbertöötlemine).
Pargi ehitus on planeeritud
mitmes osas: 2016. aastal alustatakse pargiala detailplaneeringuga,
pargi projekteerimisega, pargiala
puhastamise ja tasandamisega talgute korras.
2017. aasta kevadel isutatakse
parki 100 kirsipuud, et aasta hil-

mullid meie kaaslased ka suveüritustel.
• Seened kipuvad küll seostuma
ehk juba sügisega, kuid meie peres hakkab hing kripeldama juba
juulis ‒ huvitav kas kukeseen on
väljas? Kuuseriisikad tekitavad
hasarti ja heas mõttes sõltuvust.
SILVER LIBE AILA
KÜLAST
• Kuna suvi
on teadatuntud
veemõnude
nautimise
aeg, siis
minu üks
suuremaid
palveid/
soove oleks inimestele meelde
tuletada, et veekogude ääres
päikest nautides ei ole seal me
tavaliselt üksi. Seega palun
jälgime, mis toimub meie ümbruses. Eriti kaldapiirist kaugemal
ehk vees.

• MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus aga korraldab
ökokogukondade rahvusvahelise konverentsi ja tähistab
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva üheskoos rahvusvaheliste
külalistega.
• Ajapaik selgitab välja, kuidas Eesti kohad on aegade
jooksul muutunud.
• Viskla küla aga ehitab kingitusena unikaalse kiikla, kus
saab tutvuda erinevate kiikede ja kiigetraditsioonidega.
Vaata kingitusi ev100.ee
lehelt.

jem, Eesti 100. sünnipäeval, näha
esimesi kirsiõisi. „Projekt on pikaajaline ja eelkõige soovime selle
luua oma jõudude ja oma mõtetega. Projektirahastuse abil saaksime
teostada osa oma unistusest ja pargi kirsiaia osa valmis ehitada ning
Eesti 100. sünnipäeva tähistada
piknikuga oma loodud pargis,“
loodab Ave.

INDREK TIIDEMANN LAAGRIST
• Veeda võimalusel palju aega
oma perekonnaga,
tegele lastelastega,
ootamata mingit
tänu. Sukeldu koos
nendega nende mängudesse, mis
sest, et vahel tuleb tüdimus peale. Vaata nende šõusid ja tantse,
löö ka ise jõudumööda kaasa.
Pea meeles, et ainult kord on
meile antud elada, ela seda siis
mõnusalt, arvestades teisi.
• Suvel püüa palju puhata ja akusid laadida. Meri, päike, sõbrad.
• Ole võimalikult palju oma suvekodus, kui see olemas on. Rahu,
vaikus, head naabrid. Tee mõnuga aiatöid ja unusta see linna
vile ja valu. Tee vahel naabriga ka
paar õlut ‒ kuuled külauudiseid.
Võta aktiivselt osa kohalikust
elust, siis on ka sinusse hoopis
teine suhtumine.
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Jõgisoo küla 775. aastapäeval peeti ajaloohõngulist külapäeva
Taanlaste invasioon Eestimaale oli kuningas Valdemari ajal ja taani mungad panid maarahvast ristides
hoolega kõik nähtu kirja. Oleme jälle niikaugel, et meenutada, mis ja kes meil siin 775 aastat tagasi olid
ja mis on toimunud meie külas nii pika aja jooksul.
ÜLLE
RONDO
Jõgisoo küla
elanik
AINO
LEHTMETS
Jõgisoo küla
elanik

O

li kena vihmane hommikupoolik, kui Jõgisoo kandi
ajaloohuvilised kogunesid
seltsimajja vaatama näitust „Jõgisoo
küla 2016. aastal“. Päev algas sellega, et Vello Heinloo heiskas lipu ja
näituse avas Ülle Rondo, kes rääkis
küla pikast ajaloost ja juhtis tähelepanu küla praegusele arengule.
Külast ülevaate saamiseks olid
saali seintele välja pandud suurendatud kujul küla kaardid 19. sajandist ja 1935. aastast. Ilma viimase
ehk 2016. aastal tehtud kaardita ei
saakski aru, mida küla momendil
endast kujutab ja millisel aadressil
keegi nüüd elab. Ei olnud unustatud

ka need endised talud, mis näpati
Jõgisoo külast ja liideti 1977. aastal Rahula ja Koppelmaa küladega.
Samal aastal sai Jõgisoo juurde Kanama, teise põrandaaluse salakorteri
Kautjalal ja võeti Rahula külalt ära
ajalooline külakool ja pandi võõrkehana Jõgisoo alla.
Seintele olid riputatud fotod
kogu külast, et omanikud lisaksid
juurde uued aadressid, kui nad isegi
seda teavad. Saali keskele laudadele olid paigutatud tutvumiseks üle
20 albumi, kuhu kogutud 13 aasta
jooksul Jõgisoo ajaloolist materjali sõnas ja pildis. Viimane materjal
„Kautjala ja Uku talud“ sai kaante
vahele veel enne seda üritust. Kautjala ja Uku talus on elanud kunagi
ka Viktor Kingissepp.
Näitusele kogusid 2016. aasta
talude kohta materjale Imbi AaslavKaasik, Hanna-Mai Sildam, Ülle
Rondo, Edith ja Birgit Suuder. Eelnevalt oli 2001. aastast alates materjale kogunud Aino Lehtmets. Nüüd
oli tore võrrelda 2001. ja 2016. aas-

tat. Imbi Aaslav-Kaasik koostas põlistalude kohta sugupuu – mis aastal
talu ehitati, kes oli omanik.
Üritusest võttis osa Lembit
Teinbas, kellelt hiljuti ilmus trükist
367-leheküljeline raamat „SAUE.
Möödunud aegade kaja“. Kohal
oli Eve Kalmus, kes kinkis Jõgisoo
seltsimajale oma ema Ester-Inge
Heinaste tõlgitud tuntud raama-

tuid. Tehtud töö eest kinkis Ülle
Rondo Aino Lehtmetsale Ester-Inge Heinaste tõlgitud raamatu „Tuulest viidud“. Küla eluga olid tulnud
tutvuma endised koolilapsed, kes
lõpetasid kooli 1948. aastal Jõgisoo
seltsimajas. Vello Heinloo oli kohal
koos oma 4 klassiõega. Lastega tegeles Jänku-Juss ning peremängu
auhinna eest hoolitses Jõgisoo Fo-

rell 50-eurose kinkekaardiga. Kõige
väiksem külaline oli 2-kuune Laagri
aleviku elanik.
Oli rahulik ajaloohõnguline üritus. Oli õhku, ruumi, vanu ja uusi
tuttavaid ja aega suhtlemiseks.
Õhtul oli Indrek Taalmaa monoetendus „Lollidemaa“. Avasõnas
rääkis Ülle Rondo, kuidas seltsimajast üle tee asus kunagi Valgevärava
talu, mille rehealune oli kohandatud teatri tegemiseks. 1923. aastal
juhtus etenduse ajal sedagi, et lõbus külamees hobuste ja kuljustega
etenduse ajal rehealusest läbi sõitis.
Unistati juba sel ajal oma majast,
mis on valge, soe ja hubane. Seltsimaja valmiski rahva algatusel ja
osalusel 1927. aastal. Nüüd saab külarahvast nautida kõike seda, millest
tol ajal unistati.
Etenduse vaheajal söödi sünnipäevatorti. Pidupäev lõppes ülevas
meeleolus – Taalmaa naerutas pisarateni.
Tänud kõigile abilistele, külaelanikele ja külalistele!

KÜLAS TOIMUB

Maidla ja Pärinurme külade
13. ühine jaanipäev
Selleaastane mõõduvõtt oli neljal erival alal: käesurumine,
noolevise, kaerakotivise ja takistusrada, mis koosnes auto
tõmbamisest, pakukandmisest, kotijooksust ja kärurallist.

Suvesoovitused

MARGIT MITT
Maidla küla
elanik

V

õitjatele panid auhinnad
välja meie head sponsorid,
suured tänud teile!
Õhtul esinesid ansamblid Anmatino ja Elumees ning DJ SinSin

MATI TARTU
LAAGRIST
• Vältige arvutit,
televiisorit ja mobiiltelefoni. Nädala
pärast märkate, et
olete endiselt elus
ja priske tervise
juures.
• Olge mõnusad ja hoolivad oma kolleegide ja armsate inimeste suhtes. Armastust, nagu selgub, pole iialgi liiga palju.
• Mõtlemisega on asi keerulisem. Öösiti mõelda ei ole kõige targem, päeval
mõelda pole aega. Hommikuti mõtle
suurelt. Kas Marsil on elu? Kas eksponentne majanduse ja rahvastiku kasv
meie planeedil saab jätkuda igavesti?
Majandusteadlase Kenneth Bouldingi
järgi saavad viimast uskuda ainult kas nõdrameelsed või ökonomistid.
ERIK MANDRE
KIIA KÜLAST
• Suvi on valge aeg ja parim võimalus nautida kaunist Eestimaa loodust. Seega kasuta
võimalust ja mine mõnel hilisemal õhtu- või

mängis muusikat varaste hommikutundideni.
Korraldajate poolt aitäh kõikidele pidulistele ja sponsoritele. Kohtumiseni järgimisel aastal!

hommikutunnil metsa või rabasse jalutama.
Inimliiklust on vähem ja see annab paremad
võimalused looduse ilu, võlu ja häälte nautimiseks. Miks mitte ette võtta ka üks öine rabamatk. Lisaelamust võiks kindlasti pakkuda
näiteks rabalaukas ujumine. Kakerdaja rabas
on selleks igati head võimalused.
• Suvisel ajal pööravad paljud rohkem tähelepanu oma kehalisele
vormile, märksõnaks on
liikumine ja selle järjepidevus. Kui tunned
õhtul tööst väsimust, on
parimaks ergutuseks üks
kiire kõnni- või jooksusessioon. Kaasa protsessi ka
oma lapsed. Kui lapsed
veel pisikesed, las sõtkuvad rattaga kaasa. Uskuge, terve õhtu möödub rõõmsamalt!
• Kui sind vaevab tööstress, mine mereranda,
mõnda vaiksemasse kohta, istu maha, sule
silmad ja kuula kõike, mida on mererannal
sulle pakkuda. See on hea viis saavutada
sisemist tasakaalu ja unustada muremõtted!
• Õpi elus rohkem naeratama ja sa tunned
end igas olukorras paremini! Suvine päike

aitab sellele kaasa, seega alusta kohe!
• Mine nädalaks maale, näe elu ka linnast väljapool! Saad näha, et elu ei ole ainult tempo,
tempo, tempo!
EVELYN TOHVRI
VATSLA KÜLAST
• Suvi on seiklus,
avastame perega uusi
paiku Eestimaal ja väljaspool. Noorte lapsevanematena püüame
ühildada midagi lastele ja midagi endale.
Näiteks lähme Pori
jazz’ile ‒ hea muusika,
melu, ägedad mänguväljakud ja Soome kohta
tavatu liivaluidetega rand.
• Püüan palju rattaga sõita, et tunnetada
maailma lõhnu, hääli ja mitmekesisust.
• Kogun pildihetki, et suvemälestustest
pimedateks sügis-talvisteks õhtuteks kollaaž
valmistada.
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Lubage esitleda: Leivategija Mati
viimane vaimustus – meditsiiniauto Kristi

Mati Leivategija patsutab oma vastvalminud masinat ja särab nagu mõni teine mees pulmapäeval, uhkus
silmades ja vaimustusevärin hääles.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
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utode putitamisel on Matil kogemust rohkem kui
Õispuu Arnoldil pikkust.
Vanu masinaid on ta Hüüru R&C
klubis üles vuntsinud 1996. aastast.
Ta on miksinud omavahel Sapakaid
ja Volkswageneid, ristanud Pobeda
BMW mootoriga ning vanatehnika
huviliste seas on tema nimi laialt
tuntud. Viimaste aastate kirg on tal
olnud eakate tuletõrjemasinate kordategemine. Ja mitte lihtsalt sõidukorda, vaid sellisesse konditsiooni,
et mehel on lepingud ka Päästeametiga ja Hüüru vabatahtlikud pritsumehed koos oma nelja masinaga on
sel aastal juba pealt sajal väljakutsel
käinud.
Aga Mati viimane vaimustus
on Kristi. Rootsist hädaabi korras
kümmekond aastat tagasi tema garaaži sattunud 1991. aasta Volvo
760, mis selle aasta kevadel lõpuks
läikiva ja sõitvana päiksevalguse
kätte on toodud. Tegemist on autentse meditsiinilise abi alarmautoga: vilkurid küljes, elustamisaparaat
sees, kanderaam ootevalmis.
„Sellist teist masinat lihtsalt polegi! 25 aastat vana, aga sõiduomadused on paremad kui tänapäevastel
masinatel. Kiirendab kuni 200 kilomeetrini tunnis, pika teljevahega –
väga mugav sõita. Ainult kütust
neelab hullumoodi – 10 liitrit sajale.
Meditsiinilise abi täisvarustus sees.
Kõik on küll retro, nii nagu originaalis oli, aga absoluutselt töökorras, kohe võin sulle hapniku anda
või elustama hakata,“ selgitab Mati
lausa hüpnootilise veenvusega. Talle teadaolevalt töötas see masin ka
parvlaeva Estonia hukkumise järel
Rootsi poole peal.
Tõsi, Mati ise ikka elustama ei
kipu, selle jaoks on tal tiimis ka n-ö
välistoetajad, väljaõppinud meditsiinitöötajad ja parameedikud, kes
samal ajal ka päriselt kiirabis töötavad. Kui on väljasõit, tulevad nemad

Vanamõisa jaanisimmanile on Mati välja tulnud nii meditsiini- kui tuletõrjeautoga ning viieliikmelise tiimiga: meditsiinitöötajad Roland ja Kätlin, klubiliikmed
Silver ning Tarmo ja uhkuselt pakatav peremees Mati

Ja Kristi nimi on masinal ka asja
pärast. Nimelt ütles üks Hüürusse
Mati garaaži külla tulnud Kristi-nimeline naine nagu möödaminnes, miks
lastakse sellisel asjal angaarinurgas
raisku minna ja niipaljukest Matil
süttimiseks vaja oligi. Ja loomulikult
sai masin siis ka muusa nime

LISAINFO

oma kompetentsiga appi.
Aastaid garaažinurgas kükitanud masina kallal nähti vaeva seitse
kuud ja ligi kümme tuhat eurot läks
ainuüksi vidinate ja osade peale.
Tööraha arvestamata, see tuli puhtalt entusiastide rõõmust. Ja ega ta
seda eksemplari ainult ilu ja vaatamise pärast teinud. Mati kavatseb
sellega reaalselt meditsiiiniabi teenust pakkuda. Küll mitte nüüd

ÜLLE RONDO
JÕGISOO KÜLAST
• Kogu positiivseid
emotsioone, mida
hiljem on tore meenutada.
• Puhka Eestis, tutvu uue kohaga, kus
pole enne käinud.
• Ole vähemalt üks ööpäev kaunis looduslikus kohas. Lülita telefon välja, ära vaata
arvutisse, naudi looduse ilu, avasta, mida
loodus sulle pakub, kuula loodushääli, vaikust – ole loodusega üks. Kõik need tunded
rikastavad südant.

kohe konkurentsi kiirabile, tema
plaanitav nišš on pigem meditsiiniline turvateenistus ja transport.
On vaja näiteks lamav vanaema
Keilast Tallinnasse tuua või mõnele
suurüritusele tulla katkiseid põlvi
lappima – Mati on valmis. Pensionäristaatuses olev mees üheksast viieni
kabinetis kinni ei ole, nii et on iga
kell hakkamas. „Ja valla sotsiaaltöötajad näiteks – kui vajab mõni saue-

vallakas pikali asendis transporti,
miks seda teenust väljapoolt tellida,
kui me oleme siinsamas olemas,“
leiab Mati. Tõsi, teenuse hinnakirja
veel pole, Mati sõnul ollakse uued
tulijaid ja seetõttu pole hinnad veel
paika loksunud, kõik käib vastastikusel kokkuleppel.
Aga esimesed väljasõidud on
juba tehtud. Saue valla rattaretkel
ja ka Vanamõisa jaanisimmanil oldi

KEDDY-LIIS
SEGASAAR
VATSLA KÜLAST
• Mine maale vanaemale külla ja rohi
mõni peenar, see
on kaks ühes – päevitus ja heategu
vanaemale.
• Ole positiivne!
Kui sajab vihma, siis naudi seda, küll päikegi
välja tuleb!
• Mõtle suurelt – kuidas suvi meelde jääks?
Tee, käi, külasta, maitse, naudi...

http://hyyru.ee/
Facebookist otsida: Hüüru Hot
Rod & Custom Club
Paldiski mnt 492, Hüüru küla
tel 564 79312, 556 42112

meeskonnaga kohal meditsiinilist
turvateenust pakkumas, kus õnneks sai piirduda paari ehmatuse ja
plaastriga.

ANDRE PROMET
LAAGRIST
• Soovitan suvel võtta
aega iseendale ja perele. Investeeri enda
suhetesse lähedastega,
saa kokku vanade sõpradega, keda ammu pole
kohanud ning lõõgastu
vabas õhus peale väsitavat tööpäeva, võimalusel puhka täiel rinnal.
• Suvi on hea aeg ka lugemiseks. Soovitan
lugeda erialaseid raamatuid või väljaandeid,
et ennast täiendada ja hoida konkurentsis
teiste sinu valdkonna spetsialistidega.
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KÜLAS TOIMUB

Kopenhaagenis on Väike Merineitsi, Tartus
„Suudlevad tudengid“, Vanamõisas Kleiso Mart
Linnades võib tihti kohata erinevaid lugusid või suurmehi sümboliseerivaid skulptuure. Külatasandil piirdutakse reegilina tagasihoidlikumate kiviaedade, lilleklumpide ja nimetähistega. Vanamõisa külal on kombeks asju gramm suuremalt ette võtta – seal markeerib külaolemust üleelusuurune dolomiidist Kleiso Mart.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

A

valikku ruumi püsti pandud skulptuurid võivad
olla
kohtumispaigaks,
maamärgiks, identiteedi tähiseks.
Skulptuurid oma tardunud staatilisuses kannavad justkui mingit
kindlustunde ja ajatuse mõtet, samal ajal kui inimesed, keskkond,
aastaaeg seal ümber pidevas muutumises on. Mõnede skulptuuride
juurde kogunetakse rasketel hetkedel, teiste juurde rõõmsamatel.
Eero Kaljuste Vanamõisa külast
loodab, et jaanipäeva paiku Vanamõisas ametlikult avatud Kleiso
Mardi kuju koos ümbritseva pisipargiga hakkab kõiki neid funktsioone kandma.
Suurevälja tee ääres pilke püüdva dolomiidist 2,5-meetrise mehekuju prototüübiks on 18. sajandil
päriselt eksisteerinud külamees
Klesio Mart. Mart oli ainuke mees,

kellel peale Põhjasõda siinmail
hing sisse jäi. Temast põlvnevad
põhimõtteliselt kõik Vanamõisa
põlisperekonnad, ligi 300-aastane perekonnaliin ulatub välja
18. sajandisse ja just Kleiso Mardini. Näiteks perenimed Part,
Koppel, Meekov on üsna kindlalt
seotud just temaga ja võib öelda,
et Vanamõisas elab tänagi veel 9.13. põlve Mardi järeltulijaid. „Kui
tuli mõte, et oleks vaja Vanamõisa
küla kuidagi tähistada, siis Kleiso
Mart näisid ainuvõimalik lahendus
– kivid ja müürid tundusid liiga
lihtsad,“ selgitab külaelanik Eero
Kaljuste.
Nii nagu külakuju on oma
mõõtmetelt suur, oli samamoodi
suurejooneline ka selle avamisüritus, mis toimus samaaegselt küla
775. sünnipäeva ja jaanipäeva tähistamisega. Olid valged hobused
ja retrokaarik, oli puhkpilliorkester
ja hümni laulmine, olid kõnepidamised, ühispildid ja rongkäik.
Ja päeva lõpetav jaanituli oli ka
üleelusuurune.

Ilmselgelt läheb kohalikule kogukonnale asi korda,
avamisüritust väisas julgelt sadakond inimest

Külarahva esi-esiisa Kleiso Mardi 2,5 meetri kõrgune
dolomiitskulptuur kujutab endast realistlikus vormikeeles
raiutud noort elujõus meest külvaja rollis

Kleiso kuju tulekut tervitati nii kõnede, puhkpilliorkestri kui kohaliku laulukooriga
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KULTUURIKALENDER JUULI - AUGUST
AEG
23.07

24.07

8.12.08
11.08
13.08

ÜRITUS
Ääsmäe ja Tagametsa külade
kokkutulek, Ääsmäe küla 775.
juubeliüritus
Avatud talude päev Raja talus,
tutvustatakse maasikakasvatust ja
istanduses ekskursioonid
Noortelaager „Augustitreff“,
osalustasu 80 € sisaldab toitlustamist
ja T-särki
Hoovikontsert Jaagup Kreem & Taavi
Langi LIVE
Tuula ja Pällu külade avatud
külaväravad, Tuula 775. juubel

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

kell 10-24 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

http://aasmae.weebly.com

Raja talu, Tuula küla

www.maainfo.ee

Linnalaager toimub Vanamõisa
vabaõhukeskuses iga päev kell
10-17 ning on täis põnevaid
tegevusi.
Kell 21 Koidu külas, piletid
ainult ettetellimisel

13.08

Harjumaa eakate pidu

Ääsmäe külaplatsil

17.08

Lenna Kuurmaa ja Koit Toome

kell 19 Vanamõisa
vabaõhukeskuses

19.08

Rahvusvaheline koertenäitus

Vanamõisa vabaõhukeskuses

19.08

Autokino Ääsmäel
Vanamõisa käsitöölaat koos
suvelõpupeoga

20.08

Kiia küla lipupäev
Teatrietendus „Me ootasime teid
pikisilmi“

24.08

  

Erivajadustega laste kool
SALU KOOL (lasteaed- põhikool)
Asukohaga: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa
Alustame uue, 2016/2017 õppeaasta
erivajadustega õpilaste vastuvõttu.
KOOLI TULEKUKS VAJALIK:
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Kodukoha omavalitsuse suunamine
(nõusolek)
5. Arstlik tõend
6. Isikut tõendava dokumendi koopia
Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja tel. 608 8618
www.salukool.ee

Saue Vallaraamatukogu otsib

RAAMATUKOGUHOIDJAT
Peamised tööülesanded: kõik raamatukogutöö
valdkonnad, eelkõige kvaliteetne lugejateenindus, ürituste
ettevalmistamine ja läbiviimine, kasuks tuleb soov
töötada lastega
Nõuded kandidaadile: raamatukogunduslik eriharidus,
korrektsus, hea suhtlemis- ja arvutioskus.
Lisainfo telefonil 6510212. CV ja sooviavaldus saata hiljemalt
15. augustiks 2016 e-posti aadressile lia.nirk@sauevald.ee

hoovikontsert@gmail.com,
56904086

Saue valla
kultuurikeskus
MTÜ Ääsmäe
Pensionäride
Ühendus Sügis

kell 10-14 Saue valla
kultuurikeskuse õuealal

Saue valla kogukonnatelk

Marko Sool
MTÜ Tuula tutulus

Laagri kirbuturg

20.08

www.vabaõhukeskus.ee

Tuula ja Pällu külades

13.08

20.08

MTÜ Pere Heaks
ja MTÜ Vanamõisa
Küla

www.vabaõhukeskus.ee
Lääne-Harju
koertekasvatajate
klubi

www.vabaõhukeskus.ee

kell 10-23 Vanamõisa
vabaõhukeskuses
kell 10-18 Vanamõisa
vabaõhukeskuses on suur
kogukonnatelk, kust leiate
Saue valla kogukonnapoe ja
kohviku

MTÜ Vanamõisa
Küla

www.vabaõhukeskus.ee

Endla talus Koppelmaa külas

Endla turismitalu

Saue vallavalitsus
ja kõik Saue valla
aktiivsed külad

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti
maaelu arengukava 2014-2020
Leader meetme rakendamise raames
projektitaotluste vastuvõtmist 2016.
aasta rakenduskava meetmetele
Meede 1 Kogukonna investeeringute
toetamine
Meede 2 Kogukonna ühistegevuste
arendamine
Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine
Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja
edendamine
Taotlusvoor on avatud 15.-22. augustil
2016 (taotlemine e-pria kaudu) ja esitatud
projektitaotluste hindamine toimub
12. september- 09. oktoober 2016.
Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik
info kodulehel www.4kogu.ee rubriigis
TAOTLEJALE
Info ja nõustamine:
Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel. 51 87 480,
e-post info@4kogu.ee
Anu Altmets, NVK juhatuse esimees, tel. 53
35 8212, e-post altmets.anu@gmail.com

AS M.V.Wool
pakub tööd

KOMPLEKTEERIJALE
Veskitammi Lasteaed pakub tööd
kvalifikatsiooninõuetele vastavale

(MEESTERAHVALE)

Lisainfo telefonil 5123540

LOGOPEEDILE

(1 ametikoht, ajutiselt äraoleva töötaja asendaja)
Meil on kaasaegne töökeskkond, suurepärased arengu-ja
koolitusvõimalused ning koostöövalmid lapsevanemad.
Töötasu alates 930 eurost. Võimalus töötada osaajaliselt.
Tööle asumise aeg on august 2016. Avaldus, elulookirjeldus,
sh ametikäigu kirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31. juuliks
2016 e-posti aadressile veskitammi.lasteaed@sauevald.ee või
postiaadressil Veskitammi 22, Laagri 76401
Info telefonil 53433071, direktor Rita Klein

Teatame kurbusega,
et meie hulgast on lahkunud

MARI KULL

14.12.1914 - 13.06.2016

Meie siiras kaastunne tütrele
ema surma puhul.
Naabrid ja sõbrad Püha külast.

MEDALIGA GÜMNAASIUMILÕPETAJATELE PREEMIA
Vastavalt Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korrale on kõigil rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatel
ja kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi
lõpetanud noortel õigus saada Saue valla
poolt tunnustusena väga eduka kooli lõpetamise eest toetust - 100 eurot kuldmedali eest ja 75 eurot hõbemedali eest.
Selleks, et toetust saada, palume
esitada vallamajja vastav teade koos
kontonumbriga, kuhu soovitakse
toetuse laekumist ning koopiaga
lõputunnistusest.
Teate võib tuua vallamajja sekretäri juurde, saata postiga aadressile
Veskitammi 4, Laagri 76401 või saata
e-kirjaga aadressile info@sauevald.ee
või birgit@sauevald.ee.

ROCCA AL MARE KOOLI
EELKOOLOOTAB 2016 AASTA
SÜGISEST LAPSI
• Põnnikooli 2-3 ja 3-4
• Mängukooli 4-5
• Väikekooli 5-6
• Eelkooli 6-7
Eelkooli rühmades on kuni 12 last
ja õppetöös kasutame RaM Kooli
eelkooliõpetajate poolt loodud
tööraamatuid.
Tunnid toimuvad Rocca al Mare Kooli
Veskimöldre Lasteaias
Instituudi tee 151, Laagri
Täpsem info
www.ramkool.edu.ee/eelkool
või telefonil 6588988
Kohtumiseni!
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Pakume oma toimekas
meeskonnas tööd

KONDIITRILE
Pakume tööd

KONDIITRILE

Töö kirjeldus:
Erinevate tortide valmistamine
etteantud retseptide järgi.

Eeldame:
TÖÖ KIRJELDUS:
Erialast
haridust
Erinevate
kookide ja tortide valmistamine etteantud retseptide järgi.
Head rutiinitaluvust
Korrektsust ja kohusetunnet

EELDAME:
- Erialast
haridust või varasemat töökogemust pagari / kondiitrina
Omalt
poolt pakume:
- Head
rutiinitaluvust
Töötajate
bussi
kasutamise
võimalust
- Korrektsust ja kohusetunnet
Meeldivat kollektiivi ja
väärilist
töötasu
OMALT
POOLT PAKUME:
Ettevõtte töötajatele
Meeldivat
kollektiivi ja väärilist töötasu
mõeldud soodustusi

- Ettevõtte töötajatele mõeldud soodustusi

Tekkis huvi? Või hoopis
LISAINFO:
mõned
lisaküsimused?
Helista
julgeltinfo graafiku kohta telefonil 5918 2011.
Täpsem
5918
2011
Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Saku Vallas
ja saa lisainfot.

Kandideerimiseks palun saada oma CV e-posti aadressil
eirene.sau@fazer.com. Lisainfo telefonil 5918 2011

HEAD SUVENAUTIMIST!
MEIE KOHVIKUS ÕLU JUULIS

-10% ODAVAM!
Tasuta wifi, parool: meiekohvik
Tere tulemast!

Toitude ettetellimine: 5583139
Veskitammi 3, Laagri Meie Kohvik (Soe toit, soe tuju)
Tel. 6796999; 5583139

OÜ TERVISLIK

VIATERN OÜ TEOSTAB KIIRELT JA
KVALITEETSELT IGAT LIIKI MULLATÖID:

• valmistame erinevaid tervislikke
tooteid (taimsed määrded, madalal
temp. kuivatatud leivakesed,
nätsukommid jne), mis on
gluteeni- ja laktoosivabad

▶ KRUNDI JA LIIVA-KRUUSA ALUSPADJA
ETTEVALMISTAMINE.
▶ VUNDAMENDIALUSTE SÜVENDITE
ETTEVALMISTAMINE.
▶ TEEALUSTE ETTEVALMISTAMINE
▶ ALUSPINNA TÖÖTLEMINE.
▶ KRUNDI ÜMBERPAIGUTAMINE.
▶ KRUNDI PAIGUTAMINE JA TIHENDAMINE.
▶ HALJASTUSTÖÖD
▶ EHITUSMASINATE RENT

• pakume ka ürituste tarbeks tervislike
suupistete vaagnaid
(nii lastele kui ka täiskasvanutele)
• pakume personaalset
toitumisalast nõustamist
Täpsema info leiate meie FB lehelt.
www.facebook.com/OÜ Tervislik

LÕIKAN HEKKI, NIIDAN
TRIMMERIGA PIKEMAT
ROHTU JA HEINA, SAETÖÖD
AIAS, VAJADUSEL
VÕSALÕIKUS
Tel. 55547291

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

TEL. +372 56 270 191
INFO@VIATERN.EU
WWW.VIATERN.EU

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Omalt poolt kindlustame kvaliteetse ja tehniliselt pädeva lähenemise meie
poolt pakutavatele teenustele. Kõigile teostatud töödele tagame garantii.

Raamatupidamisteenus
OÜ-dele, MTÜ-dele,
FIE-dele.
Tel. 53980550
martin@helitam.ee
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

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

KÕIK POTTSEPATÖÖD *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

Müüa soodsalt
Keila vallas Aarnamäe
karjääris SÕELUTUD
JA SÕELUMATA MULDA.
Transpordivõimalus.

AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968
IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

Hoiame kodud
tuleohutuna
Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee www.lõõrid.ee

Koduvald
POTTSEPATÖÖD JA
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS
(AKTI VÄLJAKIRJUTAMISEGA).

Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 56903327.

PAKUME TÖÖD KOOSTELUKSEPALE
Töö sisuks on kaubikute- ja väikebusside sisu
konstrueerimine, sisustuselementide - ja
lisaseadmete paigaldus. Sobival kandidaadil on
praktilised kogemused mehaanika ja tehnika
valdkonnas. Töö asukoht Keila lähedal Kumnas.
Kandideerimiseks helistage +372 5281437

Saue Vald 62x87 mm

AKNAD akende
UKSED
ERIKUJU AKNAD
Ainult meil

2 nädalat

valmimine

Ainult meil 30%

sissemaks
Ainult meil

Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com

VÄLISUKSED kaasa kingitus

PAKUN MURUNIITMISE JA
TRIMMERDAMISE TEENUST
NII KODUAEDADES KUI KA
SUUREMATEL ALADEL.
Eelistatud vallad:
Saku, Saue, Kiili, Kohila
Helista ja küsi lisa! Tel: 5566 0790

LÜKANDUKSED Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee

Liigume!
Jüriöö jooks, Kõva Mehe Jooks ja
Rio olümpia on kõik
head eesmärgid

diil.ee

