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Arhitektid Karli Luik ja Johan Tali: „Hoone esindab
ehk ülekantud tähenduses linnarahva huvi avatud
ja lihtsasti mõistetava poliitika vastu.“

ÜHINEMINE

Ühendvalla uue vallamaja
arhitektuurikonkursi
võidutöö tekitab emotsioone

Peale avalikustamist ulatusid reaktsioonid võidutöö "Triangel" suunal karjatusest "Kas tegemist ei ole mitte suurehullustusega!?" tunnustuseni, et just sellist moodsat ja silmapaistvat vormi uuele vallamajale otsitigi.
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aue linna Keskuse pargi ja
Grossi poe vahelisele alale asetatud hoone on vormilt kolmnurkne: lihtne ja lakooniline, aga
samas moodustavad justkui sammastele toetuvad seinad komplektis
läbipaistva klaasiga ootamatu paviljonitunde. Peasissepääsu nurk mõjub avatud võlvialusena, teine avaneb purskkaevudega pargiväljakule,
kolmandasse nurka on kavandatud
läbipaistev talveaed. Fassaadil domineerib puit, mis omakorda annab
hoopis sooja ja koduse tunde.
Arhitektuurikonkursi žürii esimehe Saue linnapea Harry Pajundi
sõnul jõuti ühise arutelu käigus arusaamale, et just võidutöös Triangel
on olemas see vau-efekt, mida taheti
saavutada. „Arvan, et minimalistlik

ja „säästuvariandis“ rajatav hoone
ei sobi tulevase valla keskusesse,“
selgitas Pajundi. Linnapea teab, et
sotsiaalmeedia oli täis vastakaid arvamusi, aga mees leiab, et kaasaegse
linnakeskuse rajamine peab algama
just julgetest ning innovaatilistest
projektidest. „Leian, et uus vallavalitsuse hoone peab olema atraktiivne
nii seest kui väljast, pakkuma parimat töömeeleolu majas töötavatele
inimestele ning seeläbi ka parimat
teenust valla inimestele,“ nendib
Pajundi.
Arhitektuurse lahenduse kunstilist ambitsiooni Saue vallavanem
Andres Laisk kommenteerida ei
taha, see olla alati subjektiivne, aga
tema jaoks tekitab võidutöö küsitavusi sobitumise osas keskkonnaga:
„Igas ilmakaares on suhteliselt palju
eklektikat ja eri materjalikasutust,
hoone asetus kinnistul on iseenesest
loogline, aga uue linnaväljaku kavandamine teisele poole olemasole-

PLANEERITAV AJAKAVA
• Projekt ja eelkalkulatsioon
valmis 2017. aasta
lõpuks/2018. alguseks,
siis saab hakata läbi viima
projektijuhi ja ehituse
hankeid
• Heal juhul saab arvestada
valmimise ajaks 2018.
aasta lõppu või 2019. aasta
esimest kvartalit

vat avarat avalikku ala, angaaride ja
poe suunale, tundus põhjendamatu.“
Samas tõdeb vallavanem, et
kindlasti kujuneb hoone õnnestumise korral jõudsaks maamärgiks ja
usub, et projektiga saab tööd teha
edasi ning eelkõige teevad vallamaja
ikka inimesed, kes seal sees töötavad, mitte niivõrd hoone ise.
Teda teeb hoopis murelikuks,
kuidas sellise idee elluviimine eelarvesse mahub. (jätkub lk 2)

Kolmnurkne hoone - on sel
põhjendus?
See ei olnud eesmärk iseeneses kuju on tingitud krundi omapärast:
põhjapool joondub olemasoleva
pargi järgi, läänes samuti ning lõunapoolne väljak avab hoone peasissepääsu päikesesse ning suhestub
Koondise tänava teljega. Kolmnurk
oli peaaegu isetekkeline.
Hoone-esiseid arkaade on leida
ka Eestist. Näiteks Vääna mõisakooli tall on mõneti sarnase sammastikuga, samuti Tallinna Raekoda
või tegelikult terve Vana-Euroopa
- need on iidsed arhetüüpsed võtted, mida me tänapäeva üle toome.
Võlvarhitektuuri üks rolle on ka kaitse päikese eest (just hoone sisekliimat silmas pidades), pakkudes ka
vihmavarju linnaruumis liiklejale.
Need võtted võivad küll esialgu
mõjuda võõralt, aga see on vajalik,
et teha tõeliselt head maja ja selle
juurde käivat ruumielamust.
Žürii nimetas teie tööd julgeks?
Ilmselt eristus meie ettepanek traditsioonilistest valitsushoonetest:
nii ristkihtpuit põhilise ehitusmaterjalina, põletatud puit viimistlusmaterjalina, traditsioonilisest vabavormilisem fassaadikäsitlus kui ka
tegevuspõisest kontorikasutusest
lähtuv sisestruktuur mõjuvad esmapilgul natuke ootamatult. Nelja
omavalitsuse liitumine tundus meile
oluline samm. Suurvalla töö võiks
alata majast, mis pakub efektiivsemat ruumikasutust, loodussõbralikumaid materjale ja uuelaadset kuvandit vallavalitsusest.
Kuidas arvestasite keskkonda,
st paneelmajad ühel pool, pargid teisel, kaubandus kolmandal,
eemal angaarid?
Tõepoolest on laiem ümbruskond
võrdlemisi kirju ja eklektiline. Soovisime vallamaja siduda just pargimaastikuga, mille keskel ta asetseb.
Nii ongi vallamaja meie nägemuses
pigem mõnus pargipaviljon.
Munitsipaalmajade
märksõnadeks on pigem konservatiivsus
ja väljapaistmatus. Kas hoone esteetika sobib riigiasutuse funktsioonile?
Ehkki lahendus võib tunduda peale
vaadates lennukas või isegi edev,
on see ratsionaalsusest kantud:
võrdlemisi sügava kahekordse
hoone puhul püüdsime hoida tasakaalus välisperimeetri ja kubatuuri
suhet, mis võimaldab nii ehitus- kui
ekspluatatsioonikulusid hoida madalal. Hoone ei püüa olla edvistav,
vaid pigem sõbralik, et elanikel tekiks vallavalitsusega hea kontakt,

see ei tunduks kõrgemalseisev ja
arrogantne, vaid abistav ja heatahtlik. See ei ole niivõrd fassaadilahenduse ja materjalikäsitluse küsimus,
kuivõrd küsimus sellest, kuidas on
linnarahval võimalik majja siseneda,
mööduda ja hoone poolt loodavast
ruumist elamus saada.
Linnaruum ja arhitektuur võiks
elavdada kogukonnatunnet ja
suhtlemist. Kuidas lahendus
dialoogi tekitab?
Pidasime silmas, et volikogu saali
saaks kasutada ka muudeks otstarveteks: kontserdid, etendused jmt.
Peafassaadi võlvistik koos katusega
on asetatud täpselt olemasolevale sisse tallatud jalakäijarajale ja
hoone pakub seega põneva galeriikäigu uue linnaväljaku ääres. Nädalavahetustel võiks võlvide vahel
aset leida maheturg või täika. Teisel
küljel laiub võlvide vahel talveaed,
kus võiks koha leida kohvik. Hoone
ette lõunasse tekib purskkaevuga
väljakuruum, kuhu avaneb ka hoone kaetud arkaadistik, see võiks olla
nädalavahetuseti kasutusel turuplatsina.
Kas ruumipsühholoogiast lähtudes saab prognoosida füüsilise
keskkonna mõju töötajatele ka?
See on tõesti üks ülioluline aspekt,
mis tihti ära unustatakse. Soovime
teha vallamaja töötajatele mõnusaks ja inspireerivaks töökeskkonnaks. Palju inimesi tuleb tööle üle
terve valla ja ei ole Saue linna kohalikud elanikud, on oluline, et need
inimesed tunneks kokkukuuluvust,
tunneks ära kolleegid ja oleks avatud suhtlusele, mitte ei sulguks kontorisse paberivirna taha.
Sisedisainis olete pakkunud välja
suhteliselt avatud ruumiplaneeringu, kuidas see aitab omavalitsuse funktsioone paremini täita
kui klassikaline kabinetisüsteem?
Tegemist ei ole avatud, vaid tegevuspõhise kontoriga. Kui traditsiooniliselt on kontoris igal inimesel
oma töökoht, siis selle lähenemise
puhul inimene liigub hoones ringi
vastavalt tööülesannetele: vaikseks
segamatuks tööks on oma koht,
suhtlemist nõudvateks hetkedeks
teine, kodanike vastuvõtuks kolmas
jne. Uuringud on näidanud, et selline kontori süsteem muudab töötamise tõhusamaks ning meeldib ka
peaaegu kõigile, ehkki alguses ollakse skeptilised. Lisaks võimaldab
lahendus hoida ruumi osas kokku
kuni 30% ning on sobilik eriti tänapäevastele liikuvatele töökohtadele
ning ametnikele, kes osaliselt töötavad ka kodus.
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Saue Vallavolikogus 24. mail
• Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
• Ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu
valimisteks valimiskomisjoni liikmete nimetamine
• Hüüru külas asuvate Põlma 1, Karjavälja ja Mare
kinnistutest äralõigete tasuta Saue vallale omandamine
• Laagri alevikus asuva moodustatava Pärnu mnt 558b
kinnistu tasu eest Saue vallale omandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine Saue valla kasuks
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine
(Vatslanurme AÜ 2a ja Vatslanurme 4a)
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine (Vatsla
ühismaa Aiandusühistule Vatsla 5)
• Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu ja sellega piirneva
reformimata maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine
• Vanamõisa küla Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine
• Arvamuse esitamine Harku VI lubjakarjääri maavara
kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse kohta

Saue vallavalitsust tunnustati kaugtöö
rakendamise võimaluste eest
Elisa ja Targa Töö Ühing tunnustasid 50 Eesti organisatsiooni
paidliku tööaja kasutamisvõimaluste eest. Microsofti, Elisa,
Omniva, siseministeeriumi ja teiste suurte organisatsioonide
seas on Saue vallavalitsus võtnud kasutusele tehnoloogilisi
võimalusi, arendanud digipädevusi ja astunud sammu muutuva töömaailma reaalsusesse, kus töö ei pea olema seotud
kontorilauaga ja tundide asemel mõõdetakse tulemust.
Kaugtöö võimalusi rakendavat juhtimist kommenteeris vallavanem Andres Laisk: „Olen alati uskunud motiveerimisse ja
tulemustesse, mitte sundi. Lisaks on iga inimene indiviid ja
me ei tööta liini taga, kus kõik peavad tegema sünkroonseid
liigutusi ühes kohas ja ühel ajal nagu robotid. Kõigile kaugtöö
ei sobi ja iga ametikoha puhul on kaugtöö võimalused erinevad, aga oluline on kontseptsioon. Arusaam, et tööd tuleb
töö iseloomust sõltuvalt teha võimalikult palju seal, kus see on
inimesele kõige mugavam ning seetõttu sageli ka kõige produktiivsem ja ühiskonnale kõige otstarbekam. Kui juht usub,
et ainuõige viis töö tulemust saavutada on vaadata kella ja
omada töötajaga püsivat silmsidet, siis minu arust on töö ja
juhtimise mõttest valesti aru saadud.“
Tunnustatute seas oli Saue vallavalitsuse kõrval veel vaid
üks omavalitsus – Anija vallavalitsus.

Korsten pannakse pessu
ja värvitakse üle
Vae tänaval Laagris asuvat
korstent võiks pidada lausa kohalikuks maamärgiks.
Seda näeb tulija nii Pärnu
maanteelt kui Harku poolt
sisse sõites, potentsiaali
olla silmatorkavaks avaliku
ruumi
kujunduselemendiks on küllaga.
Korstnal ei ole oma algupärast funktsiooni enam
ammu, täna kasutavad seda sideettevõtjad oma saatajate
paigutamiseks. Praegu on 75 meetri kõrgune korsten üsna
armetus seisus: määrdunud, kohati sammaldunud, kõrgub
nagu etteheide üle aleviku. Avalikku ruumi on viimastel aastatel päris usinasti investeeritud ja vallamajas leiti, et tuleks sellele korstnalegi natuke lihvi anda. Seda enam, et paar aastat
tagasi tellitud Laagri aleviku kujunduskavas leidsid disainerid,
et see sobiks suurepäraselt meeleolukaks sõnumikandjaks.
Alustatakse korstna puhtaks pesemisest ja ülevärvimisest.
Kasutusse tulevad algsed toonilahendused, valdavalt hallikasvalge ja ülevalt punaste vöötidega. Oma atraktiivsuse
peaks korsten tulevikus saama aga hoopis valguslahenduse
abil. „Valguslahendus on kõige lihtsam ja odavam viis korstna ilmet muuta. See pakub võimalusi kasvõi iga päev muuta
korstna nägu, muutes värve või kujundeid, mis korstnale projitseeritakse,“ selgitab plaane avaliku ruumi spetsialist Anete
Tammeveski. Ideid oli erinevaid alates lihtsalt värvitriipude
välja valgustamisest, kuni mitmevärviliste valgusvihkude automatiseeritud vaheldumiseni. No näiteks, et kui on Eesti sünnipäev, siis saaks korstnagi sinimustvalgesse mähkida.
Plaanide kohaselt alustatakse töid eelseisval suvel.

SAUE VALLALEHT

Koduvald

PRÜGI

Ah, savi, kallan siia maha, küll nad ära veavad.
Kas Eesti prügimajandus on nii keeruline, et
seda pole võimalik endale selgeks teha?

Vallamaja elektroonsesse postkasti, Facebooki ja rakendusse „Anna teada“ laekub vähemalt kord nädalas mõni prügialane teadaanne – olgu
selleks kraavi äärde kallatud suitsuvorstihunnik, rongijaama platsil kummuli keeratud külmik või lagastamine konteinerite ümber. Miks see sodi
siis ei jõua sinna, kuhu peaks?
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aabrite nõmmekate näitel
võib öelda, et prügi on kirglik teema. Tähelepanelikum
sotsiaalmeedia lugeja teab, et Nõmmel
kulmineerus prügitemaatika juuni alguses suisa ähvarduste, MUPO kutsumise,
ajaleheartiklite ja Prügi-Uberi projektini.
Saue vallas nii revolutsiooniliseks
pole asi läinud, kuigi probleeme tõusetub siingi. Peamine fookus on konteinerite ümbruse lagastamisel ja konteinerite
täitmisel vale prügiliigiga. Käime korra
üle, mis loogika alusel prügimajandus
korraldatud on.
Korraldatud jäätmevedu kodudes
Kui rääkida eraisikutest, siis on olemas
ülevallaliselt korraldatud jäätmevedu,
millega kogutakse segaolmejäätmeid
ning kortermajade juurest ka paberitpappi ja biojäätmeid. Seda teostab valla
tehtud hanke tulemusena Ragn-Sells.
Kodumajapidamise prügiveo lepingud
sõlmib igaüks ise.
Avalikud paberi- ja papikonteinerid
(tavaliselt sinised) ajavad tihti üle. Üheks
põhjuseks võivad olla väikeettevõtjad,
kes ei raatsi ise papikonteinerit pidada ja topivad täis eraisikutele mõeldud
avalikud prügikastid. Selline juhus oli
keskkonnaspetsialist Katrina Utsari sõnul näiteks hiljuti Koidu külas, aga kuna
konteinerid asuvad suhteliselt nähtavas
kohas, sai külarahvas ise jälile. „Tihti on
ka nii, et topitakse sisse pappkaste, mida
ei pressita kokku ja konteiner on lõpuks
täis rohkem õhku kui jäätmeid,“ ütleb
Utsar.

Pakendikonterinereid ei halda vald
Avalike segapakendikonteinereid (tavaliselt kollased) haldavad erinevad pakendiorganisatsioonid, see on riigi reguleeritav süsteem ja omavalitsus puutub
asjasse niipalju, et pakub välja kohad,
kuhu konteinerid panna. Neisse sisse
piiludes võib seal lisaks pakenditele näha
igasugu muid jäätmeid. Tulemus on see,
et konteinerid ajavad suvalist sodi üle
ääre juba enne järgmist tühjenduspäeva.
„Kotka teel Alliku külas olevate pakendikonteinerite juures on kohutav
olukord. Kuna osa kodanikke arvab, et
prügi võib ka nende kõrvale ladustada,
siis on väga palju sellest juba kraavis ja
lendab igal pool mujalgi ringi. Ja see
kõik on küla sissesõiduteel. Eelmisel nädalal tehti ümbrus puhtaks ja sel nädalal
kasvavad hunnikud juba jälle. Ei tahaks
oma koju sõita nagu prügimäele,“ muretseb kohalik elanik Karin.
Ka keskkonnaspetsialist tõdeb, et
Kotka-Kauri tee kandis on olukord olnud kaunis hull. „Konteinerite ala oli
siiamaani koristussagedusega kaks korda
kuus. Kuna prügistajaid on palju, tõstsime koristuse iganädalaseks. Ehk see
aitab,“ loodab Utsar.
Kes sealkandis konteinereid väärkasutab, pole jälile saadud. Kohalikud on
Utsarile nimetanud, et nende arvates
sõidavad suvalised inimesed lihtsalt suure tee pealt sisse ja kallutavad oma sodi
maha. „Kindlaid tõendeid pole. Viimati
leidsime konteinerite ümbert vanu riideid täis pappkastid, mille kirjed viitasid
hoopiski Laagriga külgneva Tänassilma
küla tegelastele,“ ütleb Utsar.
Paar sellist anomaalset kohta on vallas
veel. Näiteks Maidla jäätmemaja on aegajal põrandast laeni täis – selline tunne
on, et sõidetakse haagisega ette ja topitakse sinna mitte kuuluvat prügi täis.
Samas on olnud ka probleeme

TÕSISEMAD KORRASTUSTÖÖD
PRÜGIPLATSIDEL
Konteinerid ja nende ümbrused ei
näe tihti kuigi head välja. Seetõttu
on sel suvel plaanis jäätmekonteinerite platside korrastustööd.
Platside asukohtade osas toimusid
eelnevalt asukohatäpsustused ja
eeltööd. Vald plaanib platside ehitusega alustada pärast jaanipäeva
ja platsid saavad valmis eeldatavasti selle aasta augustiks.
Rajatakse uued korrektsed
platsid (alusplats, piirdeaed ja
haljastus):
1. Laagri, Kuuse uue katlamaja
lähedal
2. Laagri, Nõlvaku tn/Nõlvaku põik
rist
3. Laagri, Vanasilla tn pumbamaja
lähedal
4. Koidu, Koidu üldmaa
(metsatukk)
5. Alliku, Kauri/Kotka tee rist
(üldmaa Kotka tee 15)
6. Vatsla, Killu
7. Vanamõisa, Vabaõhukeskuse
tee/Viirpuu tee uusarenduse
parkla lähedal
8. Vanamõisa, Välja elurajoon,
Välja-Toominga rist
9. Ääsmäe, Kuuskmetsa tee
üldmaa
10. Maidla, aiandusühistud
Tehakse platside aluste
korrastustöid:
1. Laagri, Sae tn parkla
2. Maidla, külakeskuse töökoja
plats
3. Ääsmäe, Harutee pood
4. Jõgisoo, Tedremaa-Lõokese rist

Ühendvalla uue vallamaja arhitektuurikonkursi võidutöö
tekitab emotsioone (algus lk 1)
Laisa hinnangul ei tohiks võidutöö
osas sõlmida lepingut edasi minemiseks
enne, kui on saadud adekvaatne pilt
perspektiivsest eelarvest. „Pean seda antud etapil kõige olulisemaks, milles tuleb
selgust saada,“ on Laisk resoluutne.
Ühinemisleppes on kirjas uue vallamaja ehitamiseks 2,4 miljonit eurot, mis
enamuses peab tulema riigipoolsest ühinemistoetusest. „2,4 miljonit on ka projekteerijale ette antud kontrollnumber,“
ütleb Pajundi.
Tegevuspõhine kontor
Sisedisaini osas näeb ideekavand ette, et
vallavalitsus hakkab toimetama tegevuspõhise büroo kontseptsioonist lähtuvalt.

Töökeskkond on disainitud vastavalt erinevatele tööülesannetele, mitte ei lähtu
traditsioonilisest staatilisest kabinettide
loogikast. Hoone on jaotatud tsooni-

deks: grupitööd, süvenemise tööruumid, nõupidamiste tsoonid, telefoniga
rääkimise pisisnurgad jne. Kindlaid töökohti ei olegi, ametnikud liiguvad ja pai-
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SAUE VALLALEHT
NOPPEID MEILIVAHETUSEST:
KÕRGTEHNOLOOGILINE
KONTEINERPLATS

Peamiselt on Saue valla prügiprobleemid seotud sellega, et sauevallakas ise või tema naaber ei viitsi teha kolme
lisaliigutust ja kallab oma sodi maha vales kohas

MILLAL TOIMUB
TÜHJENDUS?
Avalikud tänavaprügikastid
parkides ja teede ääres
tühjendab heakorrafirma HKP
Laagris - E,K,R kella 10ks
Külades - E,K,R kella 14ks
Pakendikonteinerite
tühjendus
tühjendavad
pakendiringlusfirmad
Laagris - reeglina 14 päevase
intervalliga või kord nädalas
Külades - kord või kaks kuus
Sageli sõltub tühjendamissagedus konteinerite täituvusest ja organisatsioonide
võimekusest, kuid tihedamat
teenindust kui 1 kord nädalas
ei ole praegu olnud võimalik
rakendada. Vajadusel saab
tuua juurde lisakonteinereid.
Paberi- ja papikonteinerite
tühjendus
tühjendab Ragn-Sells
Laagris - reeglina kord
nädalas
Külades - kord või kaks kuus

tühjendusfirmadega. Tootjavastusorganisatsioonid tellivad ise tühjendusteenuse ja kui juhtub olema selline firma, millel reaalset võimekust
oma kohustusi täita ei jätku, on jälle
probleem majas.
Vallal otsesed reguleerimismehhanismid puuduvad, pakendikonteinerite puhul on tegemist
koostööpõhise suhtega. „Tõsi,
pakendikonteinerite puhul hankepõhist reguleerimist ei ole. Saame
organisatsioonide tähelepanu mu-

gutuvad vastavalt tegevuse sisule.
„Selle idee rakendamine on
puhtalt läbirääkimiste teema, seni
on arvamusi seinast seina. Ilmselt

Jäätmemaja, mis on triiki sobimatut prügi täis tassitud

rekohtadele juhtida ja nemad teavitavad omakorda probleemidest ka
meid, meie peame leidma konteineritele asukohad, vajadusel teeme
ettepanekuid tühjendussageduste
muutmiseks või konteinerite lisamiseks. Kui inimestel on tähelepanekuid või pretensioone, siis võib
ikka vallamajja pöörduda, suuname
teavitused edasi, aga võib ka otse
teatada tootjavastutusfirmale. Konteineritel on tavaliselt peal sildid, kes
neid haldab,“ ütleb Utsar
Laga konteinerite ümber
Avalike pakendikonteinerite kõrval
vedeleb tihti igasugu jäätmeid: riideid, rehve, ehitusprahti. Võib oletada, et peamiselt on tegemist pahatahtliku tegevusega või mugavusega
– ei viitsita jäätmepunkti minna.
Teadmatuse taha väga pugeda ei
saa, sest konteinerite peal on sildid,
mis juhendavad.
„Ümbrus võib olla tõesti mõnes
kohas ikka väga kole. Tühjendusettevõtte asi on ainult konteinereid
endid tühjendada, nende kohustus

peame kaaluma n-ö
miksitud
varianti,
kus ametnikul on eelistuse järgi võimalik
valida puhas kabinetitöö, kui on vajalik
töötamine paljude
paberdokumentidega, ning tegevuspõhine kontor, mida
ametnik
kasutab
vastavalt vajadusele
lisaks kodukontorile.
See ilmselt sobiks nendele inimestele, kes tegelevad üldstrateegiaga
ning vähem inimestega suhtlemisega,“ selgitab Pajundi.

ei ole kõrvale poetatud WC-potte või madratseid kokku korjata.
Selle koristamiseks on vald teinud
teenust pakkuva heakorrafirmaga
kokkulepe, nemad koristavad vajadusel ka kontneinerite ümbrust, aga
kindlasti ei jõua nad igapäevaselt iga
konteineri juurde,“ selgitab Utsar.
Ümbruse lagastamise tõttu on
vallamajast ka täitsa otse küsitud,
kas saaks need konteinerid üldse
minema viia, et miks need peavad
keskkonda risustama. Utsari sõnul
ei ole see siiski võimalik, sest riikliku
seadusandlusega on ette nähtud liigiti jäätmete kogumine. Konteinerite paigutustihedus on tihe- ja hajaasustuses küll erinev, Laagri kandis
näiteks peaks iga 500 meetri raadiuses olema üks prügipunkt.
Jäätmed metsa all ja kraavides
Metsaalustesse poetatakse ehitusmaterjale, rehve, roiskunud toiduraami. Tõendeid, kes ja millal, on
muidugi raske leida, sest pahategusid tehakse enamasti pimeduse
varjus. Neid teateid vallaelanikelt
laekub tihti ja vahel ka kurjustatakse, kui kahe päeva pärast on olukord
muutumatu.
Oluline on teada, et keskkonnaspetsialist ei pane selliste kõnede
peale kummikindaid kätte ega lähe
laga likvideerima. „See ei ole võimalik. Koristusteenus tuleb tellida
väljastpoolt. Firmadel on omakorda
tööjärg ees, nemadki ei saa minutipealt reageerida. Nädala jagu päevi
läheb kindlasti ära,“ palub Utsar
kannatlikkust.
Ükskõikne meelsus
Pisut segane see süsteem võib ju

„Lähteülesanne eeldas avatud ruumi suuremat osatähtsust:
kaugtöö ja kohtumiskohtade, eraldumis- ja koosolekupaikade loogikat, samuti puhkealasid. Kõike
seda, mis töökohana lisaväärtust
pakub ja kaasaegseid töö- ja juhtimismudeleid toetab. Antud juhul
on kaldutud teise äärmusesse ja
rakendatud avatud põrandapinda
vähese liigendatusega ning kabinettide ala üpris väikeseks kärbitud. Minu arusaamale tuleviku
töökeskkonnast see päris ei vasta.
Selle kohta küll räägitakse, et seda
kõike saab projekteerimise faasis
muuta,“ on Laisk optimistlik.

Kellelt: Indrek Brandmeister
Lisaks sellele, et rajame platsid,
mille ümber ehitame puidust
korralikud aiad ja selle ümber
haljastuse, võiks seal olla posti
otsas helisüsteem liikumisanduriga. Sel hetkel, kui inimene
konteineri ümber askeldab,
käivitab see linnulaulu ja siis
kostub Rein Marani häälega:
„Kas sa tead, et sinu panusest
sõltub väga palju? Kui sorteerid prügi ja siia muud sodi
maha ei jäta, muutub maailm
paremaks. Aitäh sulle!“
Kellelt: Kalle Pungas
Kusjuures päris hea idee, äkki
teemegi ära?
Kellelt: Andres Laisk
Ägedaid asju võib alati teha.
Kellelt: Kalle Pungas
Okei, siis teemegi ära. Näeme
prügiplatside projekti koosseisus ette posti, mille otsa paneme väikse helisüsteemi kõlariga. Kuna sinna peame panema
püsielektri, siis paigaldame ka
valvekaamera.
Loodetavasti
saame signaali saata üle interneti serverisse salvestamiseks,
et vajadusel saaksime tagantjärele vaadata, kui keegi on pättusi teinud.
Kellelt: Žan Kotenjev
Eriti äge oleks, kui see kõik töötaks päikeseenergialt.

tunduda. Et prügi koristamisel vastutavad erinevate liikide lõikes erinevad asutused ja prügi äraveoga
tegelevad mitmed erinevad firmad.
Mõnikord ongi tegemist sellega, et
üks või teine neist ei ole ülesannete kõrgusel. Aga peamiselt on Saue
valla prügiprobleemid siiski seotud
sellega, et sauevallakas ise või tema
naaber ei viitsi teha kolme lisaliigutust ja kallab oma sodi maha vales
kohas. Teda ei morjenda väga juhendavad sildid konteineritel, kaine mõistus ega kirjutamata ühiselu
reeglid.
Suhtumise „ah savi, kallan siia
maha, küll nad ära veavad“ all kannatavad kõik.

ÜHENDVALLA VALLAMAJA
ARHITEKTUURIKONKURSS
• Konkursikomisjoni kuulusid 5
arhitekti ja omavalitsuste poolelt
Harry Pajundi ning Urmas Elmik
Saue linnavalitsusest, Kalle Pungas
Saue vallavalitsusest, Hannes Orgse Kernu vallavalitsusest ja Peedo
Kessel Nissi vallavalitsusest.
• Arhitektuurikonkursile laekus 12
ideekavandit.
• Võitis ideekavand pealkirjaga
"Triangel", mille autoriteks on Karli
Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost Kontekst ab OÜ.
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Suvisest
töökorraldusest
vallamajas
Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades tasuks
arvestada, et suvel on
tihedam puhkuseperiood
ka vallamajas.
Seega on mõistlik alati eelnevalt
kokkusaamise osas ametnikule ette
helistada või küsida sekretärilt (tel
654 1130) infot. Ametnike puhkuste
kohta avaldatakse jooksvalt infot ka
kodulehel http://sauevald.kovtp.ee/
et/vallavalitsus.
Avaldusi võetakse loomulikult
vastu kogu aeg, aga juulis-augustis
tasub arvestada, et kui on plaanis
kindla ametniku jutule tulla nõu küsima või dokumenti saama, siis puhkuste tõttu võib vastuvõtuaegades
olla toimunud muudatusi ja mõttekas oleks alati ette helistada.
Kes soovivad juulis korraldada
avalikku üritust, tasub meeles pidada, et juulis ei toimu vallavalitsuse
istungid iganädalaselt. Seega avaliku ürituste loa taotlused tasub juba
varakult ära esitada.
Suveperioodil toimuvad vallavalitsuse istungid juulikuus 11.07 ja
25.07, juunis ja augustis tavapärastel aegadel ehk igal teisipäeval.
Juulikuus puhkab ka volikogu
ning siis korralist volikogu istungit
ei toimu.

Laagri OTT
alustas
OTTi taga peidab end
kontseptsioon – otse tootjalt tarbijale.
Nii mõnegi naabri juures toimuvad
juba regulaarsed OTTi turupäevad,
nüüd on ka Laagris oma. Alates
1. juunist igal neljapäeval 17-20.00
kultuurikeskuse ja kaupluse vahele
parki on oodatud nii kauplejad kui
ostjad. Esimesel päeval sai värsket
muna, suitsuliha ja sinki, edaspidi
on oodata kala, Laagri OTTi koordineeriv kultuurikeskus ootab lisaks
talukauba ja aiasaaduste pakkujaid.
Igal neljapäeval siis!
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAI JA JUUNI 2017 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus algatas 23.05.2017
korraldusega nr 365 Alliku külas Vanamänniku (72701:001:0732, suurusega
6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga
muuta maasihtotstarve ärimaaks ning
rajada ärihooned. Kinnistule kavandatakse rajada multifunktsionaalne keskus,
mis hakkaks koosnema kaubakeskustest
(teenindus, toitlustus), Spa-veekeskusest (sh ka muud vaba-aja ja sporditeenused) ja majutushoone (hotell). Täpne
hoonete funktsioon ja maht selgub planeeringu koostamise käigus. Kompleks
planeeritakse Laagri keskusest ca 1 km
kaugusele, Instituudi tee äärsele ca 7
ha maa-alale, mis jääb olemasolevate ja
kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja
Kotka elamurajoon). Tegemist on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega
kaetud kinnistuga. Kinnistule ulatub
Instituudi tee teekaitsevöönd (30 m).
Detailplaneeringualale tuleb kavandada
juurdepääs Juuliku-Tabasalu maantee
ringristmiku kaudu ning lõpliku lahenduse väljatöötamisel tuleb teha koostööd
Maanteeametiga. Planeeringualale juurdepääsu lahendamiseks tuleb koostöös
Maanteeametiga lahendus, et säilitada
perspektiivis võimalus Juuliku-Tabasalu
maantee laiendamiseks 2+2 sõidurajaga
maanteeks koos Juuliku-Tabasalu maantee ringristmiku asemele eritasandilise
ristmiku rajamisega. Vastavalt Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule ”Asustust ja maakasutust suunavad

keskkonnatingimused” ja Saue valla üldplaneeringule läbib Vanamänniku kinnistut idapoolset ala rohevõrgustiku koridor
K9 (suurusega ca 1,5 ha), mis ühendab
kahte rohevõrgustiku tuumala. Kinnistu on osaliselt kaetud kõrghaljastusega
ning üldplaneeringu kaardi kohaselt on
tegemist kõrghaljastusega maa-alaga
(hooldamata segapuistu). Planeeringu
koostamise käigus koostada kinnistul
dendroloogiline eksperthinnang, kus
näidatakse hooldusraie ning määratakse
asendusistutus. Maa-alal arendamisel
tagada kõrghaljastus, st näha ette haljasalade ja parkmetsa kavandamine. Rohekoridori hoonestust ei planeerita. üldplaneeringu kohaselt asub Vanamänniku
kinnistu tiheasustualal ning kinnistule ei
ole määratud juhtotstarvet. Üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et määratlemata juhtotstabega aladel kehtivad
hajaasustusega alade maakasutus- ja
ehitustingimused. Kinnistu jääb üldplaneeringu kaardil näidatud Instituudi tee
50 m teekaitsevööndisse (tulenevalt juulis 2015. aastal jõustunud „Ehitusseadustiku“ § 71 lõikest 2 on teekaitsevööndiks
30 m) ja sanitarkaitsevööndisse (Saue
valla üldplaneeringus 200 m). Üldplaneeringus ei ole teekaitsevööndisse ja
sanitaarkaitsevööndisse hoonete planeerimist kavandatud. Üldplaneeringu
koostamisel ja piirangute kaardile kandmisel on kasutatud Teede- ja sideministri
28. septembri 1999. aasta määrust nr
55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, mille punkti 1.8.1 lõige 15 tabelid

1.25 ja 1.26 sätestasid I klassi riigimaantee sanitaarkaitsevööndi (300 m) ulatuse.
Instituudi teele määrati sanitaarkaitsevööndiks 200 m. 15. augustil 2014. aastal
muudeti määrust selliselt, et sätestatud
sanitaarkaitse- ja mõjuvööndi ulatused
muutusid kehtetuks. Seega tuleb iga detailplaneeringu menetlemisel kaalutleda
ja analüüsida võimalikke mõjusid tervisele ning arvestada neid ehitusõiguse
määramisel. Saue Vallavalitsus arutas detailplaneeringu algatamise taotlust 10.
jaanuaril 2017. istungil ning otsustas küsida vallavolikogu maa- ja planeeringute
komisjonilt seisukohta (11.01.2017), kas
maakomisjoni hinnangul sisaldab kavandatav planeeringulahendus ettepanekut
Saue valla kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, kuna üldplaneeringu kohaselt ei ole määratud kinnistu
maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa.
Üldplaneeringu põhilahenduse muutmine planeerimisseaduse § 142 mõistes on
vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud
hoonestuse kõrguspiirangu ületamine,
krundi minimaalsuuruse vähendamine,
detailplaneeringu kohustuslike alade ja
juhude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Komisjon jäi
seisukohale, et üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist kavandatava detailplaneeringuga ei toimu. Lisaks juhtotstarbele
võimaldab üldplaneering kuni 35% ula-

tuses planeerida ka teisi antud alale
sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike
ja erateenuste osutamiseks), mistõttu
ärihoonete ehitamine on kooskõlas valla
üldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskiri (lk 10) sätestab, et tiheasustusega
aladel tuleb lisaks elamutele kavandada
ka avalike ja erateenuste osutamiseks
vajalik maa. Saue Vallavalitsuse ja Saue
Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjoni hinnangul on funktsionaalselt
seoselt planeeringuala asukoht igati sobiv ärikeskuse rajamiseks ning selleks on
antud piirkonnas sobiv infrastruktuur..
Saue Vallavalitsus algatas 02.05.2017
korraldusega nr 314 Hüüru külas Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa
100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe
osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja
transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse
detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline
lahendus. Detailplaneering on Saue Vallavalitsuse 06.06.2017 korraldusega vastu võetud ja avalikustamisele suunatud
(vt detailplaneeringute avalikustamine).
Saue Vallavalitsus algatas 6.06.2017
korraldusega Alliku külas Männiku
(72701:001:0981, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 13 153 m²)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, ees-

märgiga muuta kinnistu maasihtotstarve
elamu- ja transpordimaaks ning rajada
kinnistule üks 6-boksilise ridaelamu.
Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses Alliku külas ning
piirneb Juuliku-Tabasalu maantee, Juuliku-Tabasalu maantee ringristmikuga ja
uue rajatava Veskimöldre 2 elamurajooniga. Planeeringuala piirneb põhja poolt
maa-alaga, kuhu kavandatakse uue ärikeskuse rajamist. Detailplaneeringuga
kavandatakse moodustada üks elamumaa sihtotstarbega krunt (suurusega ca
3000 m²) ning määratakse ehitusõigus
ühe (6 boksiga) ridaelamu ehitamiseks.
Üks transpordimaa krunt (suurusega
ca 1,0 ha) moodustatakse juurdepääsu
rajamiseks planeeringualale, mis ühendatakse Juuliku-Tabasalu ringristmiku
ja Metsapargi tänavaga ning tagatakse
juurdepääsud naabruses olemasolevatele ja planeeritavatele äri- ja elamualadele. Lisaks sõiduteele rajatakse ka jalg- ja
jalgrattatee. Planeeritav teemaa jääb
osaliselt rohevõrgustiku koridori ning
antud maa-alale ehitusõigust hoonete
rajamiseks ei määrata. üldplaneeringus
on kajastatud planeeringualal perspektiivne eritasandiline ristmik ning detailplaneeringu koostamisel arvestatakse
selle tarbeks vajaliku maa-ala reserveerimisega. Arendaja projekteerib ning
rajab oma kuludega planeeringukohased sõidu- ja kergliiklusteed sh avalikult
kasutatavalt teelt peale- ja mahasõidu
planeeringualale. Männiku kinnistu on
hoonestamata, puudub kõrghaljastus.

maatulundusmaaks, kuhu ehitusõigust
ei määrata. Kopliluha kinnistul paikneb
olemasolev jalgtee, mille asukohta plaanitakse muuta. Tegemist on üle eramaa
kulgeva maaomaniku poolt rajatud ajutise jalgteega, mille asukohta tuleb muuta
seoses elamukruntide moodustamisega.
Uus planeeritav kergtee hakkab kulgema
mööda Kopliluha kinnistut ning ühendatakse Paldiski maantee ääres paikneva
kergliiklusteega. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Kopliluha kinnistu omaniku
vahel sõlmitud kirjalikule eelkokkuleppele kaasneb planeeringu elluviimisega

omanikul kohustus finantseerida kergliiklustee väljahitamist. Transpordimaa
krunt võõrandatakse peale väljaehitamist tasuta vallale ning jääb avalikku
kasutusse. Detailplaneeringuga tagatakse pikki Vääna jõe kallast (alates 6 m
veepiirist) ning 2 m laiune jalgarada kuni
Paldiski maanteel olemasoleva kergteeni, eesmärgiga tagada piirkonna elanikel
juurdepääs ning liikumisala jõe kaldal.
Kavandatud jalgrajale seatakse isiklik
kasutusõigus Saue valla kasuks. Planeeritavate elamukruntide hoonestusalad
planeeritakse Vääna jõe kaldast ca 20 m

kaugusele maismaa suunas, kui määrab
seda väljakujunenud ehitusjoon.

tootmismaa krundiks (suurusega 20
746 m²) ning määratakse kinnistule ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja
tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega
maapinnast kuni 14,0 m, Üldplaneeringu
kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri-

ja tootmismaa ning on kujunemas üheks
võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks
Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla
vahelisele maa-alale. Detailplaneering
võeti vastu Saue Vallavalitsuse 28. märt-

si 2017. aasta korraldusega nr 229. Detailplaneeringu avalikustamine toimus
24. aprillist kuni 7. maini 2017.. Avaliku
väljapaneku perioodil detailplaneeringu
kohta kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

põhi-läänepoolt äri-ja tootmismaadega. Juurdepääs on tagatud Kuuse põik
tänavalt. Kehtestatud detailplaneeringu
alusel on muudetud maasihtotstarve
osaliselt transpordimaaks ning määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused
kahe uue kuni 1-korruseliste garaažibokside rajamiseks (kokku 14 garaažiboksi),
kõrgusega maapinnast kuni 3,0 m ning
uue transpordimaa krundi moodustamist jätkuvalt riigi omandis oleva reformimata maa-ala arvelt. Hetkel paiknevad kinnistul neli 58st garaažiboksist
koosnevat hoonet. Kokku näeb kehtiv
detailplaneering ette 6 hoonet ja 72
garaažiboksi. Uusi hooneid ei ole kehtestatud detailplaneeringu alusel maaalale rajatud. Kuuse põik 36 kinnistust
kavandatakse moodustada ca 1107 m²
krunt, muuta maasihtotstarve ärimaaks
ning ning rajada krundile üks ärihoone,
kõrgusega maapinnast katuseharjani
kuni 5,5 m, ehitisealuse pinnaga ca 554
m². Tegemist on olemasoleva parklaga,
mis seisab kasutuseta. Ärihoone rajami-

sest on huvitatud ettevõte Allstore Assets OÜ, kelle tegevusalaks on laobokside rentimine. Moodustava uue ärimaa
krundile planeeritakse laopinnad. mison
mõeldud eratarbijatele ja väikefirmadele väljarenditavateks laopindadeks.
Planeeritav tegevus hoonesse rajatavatel kaasaegsetel laopindadel oleks autode, mootorrataste, paatide, haagiste
hoiustamine mööbli, aiandustehnika jms
hoiustamine ning tööriistade ja tarvikute
hoiustamine. Tuleohtlikke ja kergestisüttivaid tooteid, ohtlikke kemikaale ja naftasaadusi laohoones ei ladustata. Kokku
planeeritakse 17 boksi. Ehitusseadustiku¹ § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt võib
projekteerimistingimustega muuta hoonestusala tingimusi (suurendada, vähendada, keerata või nihutada) kuni 10% ulatuses võrreldes esialgse lahendusega.
Detailplaneeringus on määratud hoonete kõrguseks kuni 3,0 m. Uue lahendusega soovitakse kuni 5,5 m. Soovitud
lahendus ületab tunduvalt ehitusseadustikuga lubatud 10% piiri ning enne pro-

jekteerimistingimuste väljastamist tuleb
tunnistada detailplaneering kehtetuks.
Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu
maa- ja planeeringute komisjon on andnud nõusoleku moodustada Kuuse põik
36 kinnistust ca 1107 m² suurune ärimaa
krunt ning rajada krundile laohoone. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning maasihtotstarbe muutmine
ärimaaks ei anna maaomanikele õigust
kinnistule muu kasutusotstarbega ärihoone rajamiseks, mille kohta ei ole
Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu
maa- ja planeeringute komisjon seisukohta andnud. Kuna kinnistu asub Laagri
keskuses ning idapoolt piirneb korterelamutega, siis elamualade läheduse tõttu
pole kinnistule lubatud rajada keskkonda saastavad ja müra tekitavad tegevusi.
Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega saab tutvuda: http://
sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud. Lähemat informatsiooni planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157 maili.metsaots@sauevald.ee

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis 06.06.2017
korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru küla Kopliluha
(72701:001:1370,
maatulundusmaa
100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu. Kinnistu
paikneb Hüüru külakeskuses ning jääb
Hüüru elamuala, Paldiski maantee ning
Vääna jõe vahelisele maa-alale. Kopliluha kinnistu krunditakse ning muudetakse maasihtotstarve osaliselt elamu-,
sotsiaal- (üldkasutatav maa 100%) ning
transpordimaaks. Kokku moodustatakse
5 krunti: kaks elamukrunti suurustega (1

957 m² ja 3 923 m²), kuhu planeeritakse kaks üksikelamut ning abihooned.
Transpordimaa krunt moodustatakse
planeeritava uue kergliiklustee rajamiseks ning Pääsukese tee tänava lõppu
planeeritavatele elamukruntidele juurdepääsu tagamiseks, mis liidetakse hiljem Pääsukese tänava transpordimaaga.
Lisaks moodustatakse üks sotsiaalmaa
sihtotstarbega krunt (üldkasutatav maa
100%), kus paikneb kinnistu omanikule
kuuluv olemasolev tenniseväljak ning
mis jääb eraomandisse. Ülejäänud maaala (suurusega 17 916 m²) jääb jätkuvalt

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 22.06.2017 kuni 05.07.2017 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 detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu jooniste
ja seletuskirjaga valla veebilehel: http://
sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 16.05.2017
korraldusega nr 340 Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, suurusega 9 842 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53
(72701:001:0742, suurusega 10 904 m²,
sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20%

ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta osaliselt
kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi ning
määratakse ehitusõigus kuni kahe tootmis- ja ärihoone rajamiseks. Angerja tee
51 ja 53 kinnistud liidetakse üheks äri- ja

TEATED DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017
otsusega nr 38 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 236 kehtestatud Vanamõisa küla
Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu.
Uuesauna 4 (uue aadressiga Hiietamme) kinnistul on kehtiv detailplaneering,
mis näeb ette kinnistu kruntimist kaheks
kinnistuks (transpordimaaks ning elamumaaks) ning on määratud ehitusõigus
ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Transpordimaa krunt on moodustatud olemasolevale 11186 TutermaaVanamõisa riigiteelõigule, mis on 2015.
aastal võõrandatud riigile. Elamumaa
krundile (suurusega 7 705 m²) on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 300m². Planeeringuga on määratud
hoonestusala teest (sanitaarkaitsevööndist) 60m kaugusele. kehtiva seaduse
(Ehitusseadustiku § 71 lõige 2) kohaselt
on 11186 Vanamõisa-Tutermaa tee kaitsevööndiks 30 m ning maaomanik soovib nihutada hoonestusala teest (60 m)

asemel tee äärmise sõiduraja välimisest
servast 30 m kaugusele. Ehitusseadustiku¹ § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt on
võimalik muuta hoonestusala tingimusi,
sealhulgas hoonestusala suurendada,
vähendada, keerata või nihutada, kuid
mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest. Soovitud lahendus
ületab tunduvalt ehitusseadustikuga
lubatud 10% piiri. Enne projekteerimistingimuste väljastamist tuleb tunnistada
detailplaneering kehtetuks.
Saue
Vallavolikogu
tunnistas
24.05.2017 otsusega nr 37 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 24. juuli 2012.
aasta korraldusega nr 537 kehtestatud
Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu
ja sellega piirneva reformimata maa-ala
detailplaneeringu. Kuuse põik 36 kinnistu on hoonestatud, kus paiknevad olemasolevad garaažiboksid. Kinnistu asub
Laagri alevikus olemasolevate tootmishoonete ja korterelamute vahelisel alal.
Idapoolt piirneb Kuuse põik 36 kinnistu
Redise tn 8, 10 ja 12 kortermajadega,
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Saue valla esimest „pilvelõhkujat“ lubav
planeering otsib investoreid
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Sauevallakas
Facebookis

Väljend „pilvelõhkuja“ on küll väike turunduslik liialdus, aga kuni 45-meetrist hoonet lubav detailplaneering võimaldaks potentsiaalsel ostjal rajada valla kõige
kõrgema ehitise küll.
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Üks võimalik nägemus: planeeringu koostaja arhitekt Mari Kallas pakub
avälja näha kogu detailplaneeringuga lubatava brutopinna maht ette ühele
esinduslikule hoonele. Tema loodud visioonis on kõrghoone mahud üksteisest
lahku viidud (et hoone ei mõjuks massiivse kastina) ja ühen- datud galeriiga
ülemiste korruste osas. Selline lahendus annab koos korruste tagasiaste ja
fassaadi viimistlusmaterjali valikuga hoonele õhulisust. Fassaadi kattematerjaliks võiks olla klaaspinnad või hele plaat. See on üks võimalus, tegelik hoone
arhitektuur saab olema tulevase ostja otsustada.

DETAILPLANEERINGU ALA
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MAKSIMARKET
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ärnu maantee ääres, vahetult
TOPi ringristmiku kõrval, sisuliselt Maksimarketi ja Leevikese kämpingukompleksi vahelisele ca 15 tuhande ruutmeetrisele
valla omanduses olevale Urdametsa
kinnistule tegi vald kui omanik ise
planeeringu. „Kinnistu asukoht
annab ehitatavatele hoonetele n-ö
maamärgilise tähenduse ja sellest
tuleneb esindusliku kõrghoone
ehitamise mõte,“ põhjendab planeeringute osakonna juhataja Kalle
Pungas, miks tahtis vald ise planeeringuprotsessi suunajaks olla.
Planeeringuga on määratud
ehitusõigus kokku kuni 3 ärihoone rajamiseks, millest üks võib olla
maksimaalselt 45-meetrine ja kuni
14-korruseline hoone. Teist nii kõrget hoonet Saue vallas praegu ei
ole ega ole ka Pärnu maantee äärsetes äriparkides. Praegune linnast
välja- ja sissesõit pakub madalaid
logistikakeskusi, autosalonge ja paari suuremat kaubanduspinda, aga
maamärgilist ja esinduslikumat visuaali ei olegi. „Tegemist on ju Via
Baltica äärse hästi nähtava kinnistuga, otse pealinna väravais. Tahtsime, et planeering markeeriks seda
piirkonda jõulisema maamärgiga,“
selgitab Pungas.
Planeeritavad ärihooned võivad
olla mitmefunktsionaalsed: nii teenindus-, büroo- kui ka majutus- ja
kaubanduspinnad. Suuremat kaubanduskeskust või ladu siiski mitte.
Pigem võiks sellest tulla esinduslik

büroohoone näiteks mõnele ITvaldkonna ettevõttele või ka majutusasutus. „Tallinnast väljasõitudel
praktiliselt ei olegi korralikku ho-

telli, Via Baltica äärne asukoht sobiks selleks ideaalselt,“ leiab Pungas.
Ostja valitakse seega mitte ainult
rahakoti, vaid ka äriplaani järgi.

Vald on planeeringuga määranud
ka kindlad arhitektuursed tingimused ning enne, kui tulevane omanik
üldse ehitusloani jõuab, tuleb tal
kindlasti kooskõlastada vallamajas
eskiisprojekt. Eesmärgiks on tagada, et tulemuseks oleks esinduslik
visuaal, mitte neljakandiline plekkkarp.
„Kui planeering on kehtestatud,
asume otsima head investorit. Kindlasti ei ole eesmärk müüa planeering
koos kinnistuga kuskile sahtlisse
seisma, loodame leida arendaja, kes
lähiaastail ikka tegutsema hakkaks.
Eks me hinnaga saame reguleerida,
et spekulatiivseid investoreid välistada,“ ütleb Pungas.
Tema hinnangul on Eesti investoritel investeerimisressurssi küll,
pigem on tegemist, et leida huvipakkuvaid objekte ja Pärnu maantee
äärne Urdametsa on atraktiivne võimalus. „Asukoht, asukoht ja veelkord asukoht on kinnisvaras kolm
kõige olulisemat argumenti. Ja asukoht sellel planeeringul on super,“
leiab Pungas.
Saue vald on viimastel aastal ise
üsna mitut arendusprojekti juhtima
hakanud. Urdametsa kõrval saab
näiteks tuua ka Laagri kooli kõrval
asuva elamuarenduse ja Välja elurajoonis asuvad elamukinnistud.
„Eesti planeerimisseadus küll ei
soosi omavalitsustepoolset kinnisvaraarendust, aga samas ei keela ka.
Viimastel aastatel on seda üha rohkem tegema hakatud, vallamajades
on tekkinud ressurssi ja ajupotentsiaali. Püstirikkaks vald sellega ei
saa, pigem on eesmärk ise natuke
suunata planeerimistegevust,“ põhjendab Pungas.

TEED JA TÄNAVAD

Uue katendi saanud Veskitammi tänav
tuleb tõenäoliselt valla omandisse

Maanteeamet silus maikuus Laagri aleviku peatänava eeskujulikku korda, see oli
eelduseks kokkuleppele, et vald võtab Veskitammi tänava enda omandisse.
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REF Nord AS vahetas Veskitammi tänaval Tomati
ja Koru tänavate vahelisel
1,2-kilomeetrisel lõigul välja pealmise asfaltkatte ja markeeris värske
värviga teekatte märgistused. „Veskitammi tänava katend on pea 10
aastat vana ja selle pealmise kihi
olid naelkummid sõitnud rööbastesse. Just naelkummid kulutavad iga
hea asfaldikihi vaikselt sõidujälge-

des madalamaks ja lõpuks vajab see
kulunud osa lihtsalt uuendamist,“
ütleb valla teedespetsialist Indrek
Brandemeister.
Tööde tellijaks oli Maanteeamet,
kellega vald on sõlminud kokkuleppe, et aleviku peatänav võetakse
peale remonti üle valla omandisse.
Tegemist on pikaajalise strateegilise otsusega, mille juured ulatuvad
TOPi liiklussõlme ja Laagri ümbersõidu projekteerimisse.„Maanteeameti rajatud ja tänaseks Laagri
lõigus valminud uus tee annab võimaluse suunata kogu transiitliiklus
asula keskusest välja. Maanteeame-

til ei ole strateegiliselt otstarbekas
omada ja hooldada kahte paralleelset teelõiku, valla seisukohalt on
omakorda mõistlik linnatänavana
käsitletav Veskitammi tänav võtta
valla omandusse, millega on see nii
õiguste kui kohustuste poolelt meie
kontrolli all,“ selgitab abivallavanem
Kalle Pungas kokkuleppe sisulisi tagamaid.
Mingeid põhimõttelisi muudatusi vallal tänavaga esialgu plaanis
pole, see säilib autoteena. Plaanis
on piirata veoautode liiklust ja võimalik, et ka piirkiirust. Seaduse kohaselt väheneb linnatänava puhul

teekaitsevöönd ning vald saab omal
äranägemisel (seadusega kooskõlas)
kujundada teeäärseid rajatisi, haljastust, ülekäigukohti, ringteede ala,
bussipeatusi jne. Soovi korral ka näiteks tänavat ajutiselt suuremate ürituste ajaks sulgeda. Hoolduse poole
pealt oli kõnniteede hooldus juba
varasemalt valla vastutada, edaspidi
siis ka sõidutee hooldus, sealhulgas
lume- ja libetustõrje ning teekatte
taastamise kulud. „Kuulumine vallale toob kindlasti lisakulusid, aga
teisalt võimaldab senisest paremini
sünkroniseerida hooldustsükleid,“
lubab abivallavanem.

SAUE VALD
Laagri kooli juures on
püsti kiirustabloo. Ei
ole trahvi tegemiseks,
liikluskultuuri hoidmiseks ja kiirusnäidikule tähelepanu pööramiseks
hoopis. Saab igapäevast positiivset tagasisidet, sest kellele meist ei
meeldiks kiitus. On ju väga innustav,
kui tablool on rohelised numbrid
ning sulle kinnitatakse selges eesti
keeles: „Tubli!“

RAUL VIBO
Kas sellel tablool on ka
numbri piiraja peal? Üle
99 muidugi ei näita, aga
rikutud mõtteviisiga inimesed kasutavad punaseid numbreid
uhkustamiseks. PS! Savisaare võllapuud üle 70 km/h numbrit ei näita.

JANEK MALOV
Mulle isiklikult tundub,
et see kooli ja lasteaia
juures olev ala võiks olla
piiratud 30 km/h kiirusega. Tabloo on muidugi meeldiv lisa.

MAARJA
PEINAR-JÄRVE
Tore, et tabloo tagasi
panite! Ei tahaks ise
proovida, mis sõnumit
edastatakse, kui kiirus punasesse läheb. Äkki valgustate?

ANDRES LAISK
Tegelikult pole päris
korrektne öelda, et
„panime tagasi“. Eelmine kord oli maanteamet
see, kes testis seal mingit toodet.
Nüüd aga on tõesti vald see, kes on
paigaldanud sinna ja plaanime mõnda kohta veel püsivalt paigaldada sarnase tabloo. Aga tulemus on muidugi
põhimõtteliselt sama. :)

KAIDO RAY
KALLIKORM
Tahvel on tubli, toimib
kenasti, isegi hiigelkaugelt. Kui millegi osas
kohendada, siis pidin mitu korda kiirust ületama, et näha ja aru saada, mis
sõnumit tabloo edastab. Muus osas ja
tervikuna - tubli tegu!

ANDRUS SALISTE
Ahoi. Tubli tegu. Mis
see maksis, kui sooviks
ka?

KRISTO KATTEL

seltsi arvele.

Andrus, meil võiks panna ikka sellise, mis trahvi teeb... aga trahvid
võiksid laekuda küla-

ANDRES LAISK
Pean tunnistama, et ei
tea, aga ei olnud kallis
tegelikult. Sestap rakendasimegi
töösse.
Suurusjärk 2000 eur + paigaldus, ma
pakuks.
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Noppeid Inglismaa koolidest: õuesõppe mitmekesisus,
projektõppe süsteem ja harjumatult kirevad klassiruumid
Valla spetsialistid käisid Inglismaal tutvumas sealsete haridusasutustega. Reisi eesmärk oli saada teada,
kuidas on haridus korraldatud erinevates kooliastmetes, koguda uusi ideid ja parimate praktikate näiteid.
pottide-pannidega puidust kööginurgad), veemängude keskused,
aga ka ainevaldkondade järgi loodud keskused (matemaatika, keel ja
kõne jne).
Varnas rippusid vihmakeebid ja
-püksid igale lapsele, samuti oli seal
spetsiaalne riiul kummikutele. Kehva ilma tõttu ei jäänud väljas õppimine ja mängimine toimumata. Iga
lasteaia või kooli juurde oli tehtud
loodusrada lehtlaga. Päris mitme
kooli juures peeti õues lemmikloomi, ühes koolis oli küülik, ühes merisiga, kuid lastesõimes peeti suisa
kolme kana, kes olid seal projekti
raames munadest välja hautud.

MAIKI
VANAHANS
Tuleviku lasteaia
direktor

K

ülastasime erinevaid lasteaedasid ja koole Windsoris, Ascotis, Maidenheadis,
samuti kohtusime Maidenheadi
linnavalitsuse haridusspetsialistiga.
tInglismaal on kolme tüüpi rahastusallikaga õppeasutusi: riiklikud
lasteaiad ja koolid, mis on vanemale
täiesti tasuta; eralasteaiad ja -koolid,
kus vanem maksab kõige eest; ning
nn „vaba“-koolid, mis on vanemale tasuta, kuid asutus saab riiklikku
toetust ja rahastamine käib fondide
kaudu.
Kokku külastasime seitset õppeasutust: The Marist School, mis on
erakool ja seal õpivad ainult tüdrukud vanuses 2,5-18 aastat; Charters
School, mis on riiklik kool ja kus
õpivad poisid ja tüdrukud vanuses
11-18 aastat (kõige suurem külastatud koolidest, 1700 õpilast);
Maidenhead Nursey School, mis
on riiklik sõim 2,5-4-aastastele
lastele; Furze Platt Infant School,
mis on samuti riiklik lasteaed-kool
lastele vanuses 3-7 aastat; Riverside
Primary School and Nursery, riiklik
lasteaed-kool lastele vanuses 2,5-11
aastat; Braywick Court School, mis
on „vaba“-kool lastele vanuses 4-7
aastat (kõige väiksem külastatutest)
ning Brigidine School, mis on erakool lastele vanuses 2-18 aastat.
Lasteaedasid sellisel kujul
nagu Eestis pole
Lapsed lähevad sõime 2,5-aastaselt.
Päev on mudilaste jaoks võrreldes
Eesti sõimedega lühike – kolm
tundi. Ei sõimes ega lasteaias maga
ükski laps, päev lihtsalt pole nii
pikk, lasteaialapsel lõpeb päev hiljemalt kell pool viis, erandjuhtudel on
mõnes lasteaias päev poole kuueni.
Erinevus meie lasteaedade ja koolidega on see, et kõik lapsed, ka sõimerühma omad, kannavad koolivormi. Üldjuhul on suvekoolivorm,

Harjumatult kirjud ja kirevad klassiruumid, kus ära oli kasutatud iga vaba seinapind, pilte ja töid oli riputatud ka akendele ning nööridele, mis olid veetud ühest klassi nurgast teise

talvekoolivorm ja vormiriietus kehalise kasvatuse tundideks.
Õppeaastas on kolm semestrit,
igaüks jaguneb omakorda kaheks
semestriks põhimõttega, et kuus
nädalat toimub õppetöö, järgneb
kas ühe- või kahenädalane vaheaeg. Õppeaastas on õpetajatele ette
nähtud viis täiendõppepäeva (ei ole
vaheaja sisse arvestatud), mil lapsed
kooli ei pea tulema. Õppeaasta kestab 4. septembrist 20. juulini.
Lapsed lähevad kooli 6-aastaselt,
eelkooli alustatakse Inglismaal juba
5-aastaselt. Kui lasteaias on täiskasvanute ja laste suhtarv 1:8, siis koolis on ühe täiskasvanu kohta rohkem
lapsi, klassid on suured. Keskmiselt
on ühes klassis 30 õpilast.
Õppetöö projektiõppe kaudu
Käsil on mitu aineprojekti, üks projekt vältab terve semestri. Iga projekti raames valmib suur stend, kus
lapsed otsustavad, mis sinna üles
pannakse. Nagu Eestiski lähtutakse
Inglismaal mängulise õppimise põhimõttest, 80% tegevustest on laste
poolt algatatud, juhitud ning vaid

Päris pottide-pannidega puidust
kööginurgad õues

20% täiskasvanu juhitud. Tegevused toimuvad väikestes gruppides.
Lastega arutletakse teemade üle,
lähtutakse laste huvidest, mida nad
tahavad teada saada. Nii õpetajad
kui lapsed täitsid lapse arengumappi, kus oli väga suur rõhk mõlemapoolsel analüüsil.
Klassi- ja rühmaruumide puhul
oli huvitav ka see, et polnud kappe.
Kõik asjad olid riiulitel ning lastele vabalt kättesaadavad. Samuti oli
ruum riiulite abil liigendatud tegevuskeskusteks. Väga palju oli avatud
raamaturiiuleid, samuti oli koridoride peal pisikesi tegevuskeskusi.

Lisaks oli igas koolis ja lasteaias
rahvuslik stend, mis on kohustuslik
kõigile õppeasutustele. Selle kaudu
õpetatakse lastele väärtusi ja kodumaad.
Kohati olid meie jaoks harjumatud kirjud ja kirevad klassiruumid.
Ära oli kasutatud iga vaba seinapind, pilte ja töid oli üles riputatud
ka akendele ning nööridele, mis olid
veetud ühest klassi nurgast teise.
Igas rühmas oli hubane lugemispesa või nurgake, kus sai omaette olla.
Päevasel ajal ruumide koristamisega
ei tegeletud, õhtuti käis koristaja,
kes kõik ruumid puhtaks tegi. Söömine ei toimunud samuti rühmaruumides, vaid nii lasteais kui koolis
käisid kõik lapsed sööklas söömas.
Väärtustatakse kõrgelt õuesõpet
Õppimine toimub kõikjal. Enamus klassi- ja rühmaruumidest oli
võimalik otse välja astuda. Mänguväljakud olid eemal aiaga piiratud, kuid toast välja astudes ootas
lapsi ees mitmekesine õpikeskkond:
tahvlid, peenrakastid, muusikainstrumendid, „muda“-köögid (päris

Spetsiaalne järelevalve süsteem
Väga huvitav oli riikliku järelvalve
(inglise keeles ofsted) süsteem, mida
viiakse läbi Inglismaal kõigis koolides ja lasteaedades. Õppeasutuses
viibivad inspektorid kahel järjestikusel päeval ja tutvuvad põhjalikult
õppekava ja -tööga, laste ning vanemate rahuloluga. Koolile antakse
hinnang, mida kõik oma kodulehtedel või infostendidel kajastavad.
Hinded antakse ühest neljani, kus
üks on kõige parem, kaks on hea,
kolm rahuldav ja neli ebapiisav.
Näiteks Charters School, mida
külastasime, oli järelvalve poolt hinnatud hindele üks ehk silmapaistvaks. Ühe külastusega oli võimatu
kogu seda kooli hoomata, sest maaala oli suur, seal oli mitu koolihoonet ja kogu kompleks moodustas
linnaku. Kool on nõnda hinnatud,
et kinnisvara hinnad kooli piirkonnas on väga kõrged, sest paljud vanemad soovivad, et nende lapsed
saaksid just seal õppida.
Muljed Inglismaa lasteaedadest
ja koolidest on väga positiivsed.
Nägime võimalusi, mida saaksime
Eestis rakendada, aga samuti saime
kinnitust, et ka meie süsteem on
hea ja toimiv ning oleme õigel teel.
Igas lasteaias jagame õpetajatega
saadud kogemusi ning ühiselt leiame parimad praktikad, mida edaspidi rakendada.

SPORT

10 aastat lasteaedade spordipäeva „Saue valla lasteaedade karikas“
Juba kümnendat korda kogunesid maikuu teisel teisipäeval Saue valla lasteaedade koolieelikud Laagri kooli
staadionile, et võistelda kolmel erineval alal: kaugushüppes, palliviskes ja 60 meetri jooksus. Lisaks oli spordipäeva lõpus põnev ja kaasahaarav pendelteatejooks, kus igast lasteaias osales 4 kiiremat poissi ja tüdrukut.

K

MARJU
NIINEPUU
Veskitammi
lasteaia liikumisõpetaja

ui 2008. aasta esimesel
spordipäeval osales ainult
kaks lasteaeda – Veskitammi ja Laagri – kokku 40 lapsega, siis
nüüdseks on lasteaedade arv kasvanud kuuele. Osalevad ka RAM

Veskimöldre, Nõlvaku, Tuleviku ja
Ääsmäe lasteaiad. Osalevate laste
arv aga on selleks aastaks tõusnud
juba 215 lapsele.
Rõõmus päikeseline spordipäev
algas laste kogunemisega. Seejärel
ütles avasõnad Veskitammi lasteaia
õppealajuhataja Tiia Hämarsalu ja
järgnes ühine soojendusvõimlemine Veskitammi lasteaia liikumisõpetaja Marju Niinepuu juhenda-

misel. Palliviskes ja kaugushüppes
oli üks proovikatse ja 2 katset tulemusele. Jooksus oli võimalik ennast
tõestada ainult ühel katsel. Et lastel
enda järge oodates lõbusam oleks,
intervjueeris neid vahepeal Veskitammi lasteaia muusikaõpetaja Astra Põder.
Rändkarikas läks sel aastal Veskitammi asteaeda. Auhindadeks said
iga ala kolm paremat last medali ja

diplomi ning kingitusi toetajatelt,
kõik osalejad aga diplomi ja vahva
juubelispordipäeva
kujundusega
märgi. Lisaks viis iga rühm endaga
kaasa maitsva magusa kringli Europagarilt.
Oli väga tore ja põnev võistluspäev, lapsed nautisid üksteisega
koos sportimist ning võistluskogemust. Täname kõiki toredaid lapsi,
kes endast maksimumi andma tu-

lid, täname ka õpetajatest kohtunikke, pealtvaatajaid ja kõige enam
meie toetajaid, kes rikastasid auhinnafondi. Suured tänud: Scania
Eesti AS, Volvo Estonia OÜ, SKO
Motors OÜ, Meriprii OÜ, Media
Team OÜ, Aure OÜ, Eesti Rahvusringhääling, Ülemiste keskus,
ETV, Tele2
Ilusat sportlikku suve ja kohtumiseni järgmisel kevadel!
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Ambitsioonikas idee Itaaliast:
rakendaks seenelkäimise litsentsi
piirkonnale tulu toomiseks
Aprilli keskpaigas väisasid valla vabaühenduste esindajad Itaalia keskpiirkonda, kus kogeti, kuidas itaallased läbi ajaloo ja religiooni kohalikku kultuuri arendavad. Naljatlemisi arutati nende trühvli korjamise litsentsi idee
maha viksimist ja Eestis näiteks kukeseene hooajal kasutusele võtmist.
Vastuvõtjad kinnitasid, et piirkonna tugev ühtekuuluvustunne ja koostöö on teinud Gaitest huvitava ja üha rohkem huvi
pakkuva linnaosa.

KATRIN KRAUSE
Vanamõisa
vabaõhukeskuse
juhataja

M

TÜ Nelja Valla Kogu liikmetele
korraldatud õppereisi eesmärk
oli tutvuda hästi korraldatud
maaturismi, väikeettevõtluse ning erinevate sektorite koostööga Kesk-Itaalias Valle
Umbra ja Sibillini piirkonnas. Seal tegutsev tegevusgrupp Valle Umbra e Sibillini
G.A.L. on samalaadne nagu Nelja Valla
Kogu Eestis. Põhiliselt rahastatakse selle
kaudu väikeettevõtlust ja erinevaid ajaloolise taustaga ja traditsioonilisi kultuurisündmusi.
Õppida oli Bevangas, ühes piirkonna
linnekeses, palju: kuidas ajaloolist pärandit
siduda turismiga ning kuidas kohalik kogukond panustab ühiselt mitmete kultuuri- ja turismisündmuste korraldamisse.
Oskuslik ajalookasutus kultuurielus
Näiteks Bevangas ajaloolises linnaosas
Mercato delle Gaite’s sattusime kui keskaega – niivõrd põnevalt ja ehedalt oli toodud
aastad 1250-1350 tänapäeva. Linn oli täitunud keskaegsete rüüde, tegevuste ja lõhnadega, elanikud ja selle külalised astusid
justkui ajakarussellile. Ajastutruud tegevust veab seal üle 30 aasta rühm teadlasi,
kelle tegevuse eesmärk on linnaosa ajaloo
rekonstrueerimine.
Meil õnnestus osa saada ka mitmetest
töötubadest, mida nad muide väga edukalt
turundavad ja turismiarenduseks kasutavad. Tõeliseks vaatamisväärsuseks oli täiesti töökorras olev keskaegse inseneri leiutatud ülimalt vägev niidikerimismasin – seda
kirjeldada pole võimalik, seda tuleb näha!
Põnev oli paberitöökoda – kasutakse kaltsu, mis esmalt terava noaga rebestatakse,
siis leotatakse, peenestatakse, tambitakse,
pressitakse, kuivatatakse. Töötsükkel oli
pikk, kuid tulemus vaatamist väärt.

Ettevõtlusidee – seenelkäimise litsents
Külastasime Umbria Sibillini piirkonda,
kus kasvatatakse oliive ja kohtusime pika
traditsiooniga oliivõli valmistajaga. Oliivipuude õitest valmib vilju ainult 1-2%, sest
sealkandis on külmem kliima, aga nad ise
on seda meelt, et nii head teravamaitselist
oliivõli ei saa mujalt maailmast. Nende
extra virgin oliivõli olla sisuliselt värskelt
pressitud oliivimahl. Lisaks pakutakse tu-

rismi arendamisks oliivõli koolitusi, mis
olid väga hästi korraldatud ning kogu meie
grupp sai olulisi teadmisi selle tööstusharu
korraldusest.
Umbria piirkond on Itaalias üks peamisi trühvli leiukohti. Trühvel on eriline
sümbioos taime ja seeneniidistiku vahel ja
seda kasutatakse toiduainetööstuses. Tema
maitse on väga intensiivne, lõhn spetsiifiline, kindlasti on neid, kellele see üldse ei
meeldi. Giidi sõnul antakse Umbrias aastas
välja ca 15 000 luba trühvlite korjamiseks.
Lisaks otsib trühvleid veel sama palju ilma
litsentsita tegelasi. Enamasti on see hobi,
mis toob lisateenistuse.
Kokkuostuhinnad kõiguvad 50 ja 100
euro vahel, vahe tuleneb trühvli suurusest ja sellest, kas on tegu valge või musta
trühvliga. Ei ole päris kindel, kas suurus-

järk on õige, kuid giidi jutu põhjal tegid
meie „targad“ kiire arvutuse ja leidsid, et
trühvliäris võib käive ulatuda 10 miljoni
euro kanti aastas.
Eesti kontekstis võib seda võrrelda kalapüügilubadega. Kiili kandi osalejad pakkusid välja vahva idee: võimalusel võiks ka
Nelja Valla Kogu seenelkäimise litsentse
väljastada ja sellest tulust piirkonda arendada.
Religioon kui turism
Külastasime palju erinevaid kirikuid, kabeleid, muuseume. Ühes muuseumi ruumis
tegutses ka kohalik käsitööklubi. Suurepärane idee – ei pea ju muuseum olema ainult
ajaloo säilitamise paik, vaid see võib olla ka
koht, kus kohalikud käsitööhuvilised saavad koos käia ja inspiratsiooni koguda.
Külastasime ka San Francesco d'Assisi
ehk frantsiskaani ordu emakirikut, mis
kuulub alates 2000. aastast UNESCO
maailmapärandi nimistusse. Assisi linn
on tänapäeval palverändurite ja turistide
sihtpunkt, põliselanikke on vähe. Just seal
saime reisi esimene kogemuse muutunud
maailmast. Just siin - rahutuvide pesapaigas – kontrollisid kirikusse sissepääse relvastatud sõdurid. See mõjus sõbralikus ja
justkui aeglustunud ajakuluga olustikus
ehmatavalt.
Aga üldiselt on katoliku kirik tugev
organisatsioon ning usu turundamine ja
müümine on sajandite pikkuse traditsiooniga tulus äri. Teenitu-kogutu ümberjagamine vaesematele on frantsiskaani ordu
üks põhiteese.
Itaalia kogemustele ja vaatamisväärsustele lisaks ei olnud vähemtähtsad meie oma
seltskonna jagatud kogemused ja lood, sest
oleme ka ju meie neljast erinevat omavalitsusest, mis on omajagu eriilmelised.
Saue valla vabaühenduste esindajad õppereisil Itaalias olid Külli Vapper ja Eve
Riga MTÜ Tuula Tutulusest ja Katrin
Krause MTÜ Vanamõisa külast.

SPORDIPÄEVA TULEMUSED
PALLIVISE
POISID
I koht Fredy Varatu
Veskitammi LA 22.80
II koht Mattias Pedaja RAM
Veskimöldre LA 21.64
III koht Gregor Konsap
Nõlvaku LA 20.91
TÜDRUKUD
I koht Mirt Jasmiin Jõudvald
RAM Veskimöldre LA 14.27
II koht Mirete Hunt Ääsmäe
LA 14.20
III koht Joanna Toots Tuleviku
LA 14.00

60 M JOOKS
POISID
I koht Jan Trevor Tabri Laagri
LA, tulemusega 10,18 (uus
rajarekord)
II koht Lukas Press Laagri LA
10,54
III koht Tristan Vähk
Veskitammi LA 10,66
TÜDRUKUD
I koht Lizette Rauba
Veskitammi LA 11,23
II koht Elisabeth Luiga RAM
Veskimöldre LA 11, 33
III koht Kerttu Marii Haug
Veskitammi LA 11,36

KAUGUSHÜPE
POISID
I koht Jan Trevor Tabri Laagri
LA 2.90
II koht Mattias Pedaja RAM
Veskimöldre LA 2.83
III koht Tristan Vähk RAM
Veskimöldre LA 2.82
TÜDRUKUD
I koht Kerttu Marii Haug
Veskitammi LA 2.82
II koht Casandra Vall Nõlvaku
LA 2.87
III koht Elisabeth Luiga RAM
Veskimöldre LA 2.75

PENDELTEATEJOOKSUS
saavutas I koha Veskitammi
lasteaed Laagri ja RAM
Veskimöldre ees.
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Saue valla raamat
„Postkastid õrrel. Külakirjad
Saue vallast“ on saadaval ka
postkontorites
Juba veebruaris presenteeriti ilmarahvale uut raamatut, milles kirjamees Peeter Sauter oma kulgemised Saue valla külades lugudeks
vormis. Kes esitlusel käisid, neil
on raamat ilmselt koduses kogus
kenasti olemas.
Raamat on müügil
ka Rahva Raamatu kauplustes, aga
kes see sinna linna
poole ikka igapäevaselt satub. Et kohalik raamatu ikka
kodu lähedalt kätte saaks, on need
lettidele jõudnud ka postkontorites. Teosed on
müügil Laagri, Ääsmäe, Nõmme, Saue linna,
Saku, Harku ja Turba postkontorites.
Raamat on kokku kirjutatud eelmise, 2016.
aasta suvistest emotsioonidest ja oma olemuselt
selline ladusa keelekasutusega lugemine. Ei ole
seal üleliia statistikat ega numbreid ega ajalugu.
Ei leia sealt vau-faktoriga fakte, et meil on kõige
suurem see ja kõige ilusam too ja kõige targem
see. Need on hoopis päris inimeste lood. Põimitud pildid meie kõrval elavatest inimestest, kes
kipuvad kõige ja kõigi kiuste õnnelikuks.
Ja see määratlus pädeb nii iga inimese kohta.
Ehk et see raamat sobib suvelugemiseks kõikidele, nii sauevallakatele kui ka lähematele ja kaugematele naabritele.

Juulikuus avatakse
Laagris pizzeria
Laagri keskuses ei ole just ülemäära palju toidukohti, seega rikastab
tulevane pitsakoht kindlasti alevikurahva valikuvõimalusi.
Kuigi kutsuv silt
Veskitammi 3 maja
seinale tekkis juba
poolest maist, ei
julge pizzeria avamise taga seisev
Alo Ergma veel
täpset
kuupäeva
avamiseks
välja
hõigata, aga siht
on seatud juuli algusesse. „Alustame kõigepealt
pitsa kaasamüümisega, kuid tulevikuks on meil
mitmeid huvitavaid mõtteid. Soojal ajal pakume
kindlasti ka võimalust terrassil süüa ja mõnusalt
aega veeta,“ lubab Ergma.
Mees usub, et ostjaid leidub, sest kvaliteetset
elukeskkonda hindavaid inimesi on Laagri kanti
üha juurde tulnud ning tasemel toidukultuur on
selle keskkonna üks loomulik osa. „Laagri keskus
on viimastel aastatel muutunud väga palju. Uued
puhkealad ja peatselt avatav Jaan Teemandi
park moodustavad ligitõmbava paiga ning meie
pizzeria lisab sellele piirkonnale oma maitsva varjundi,“ usub Ergma.
Pizzeria nimeks saab Vesiveski pizza ja nime
loo ütleb mees olevat väga loogilise: „Juba 17.
sajandi keskpaigast asus sealsamas Pääsküla jõe
ületuskohal ajalooline Jälgimäe rüütlimõisa vesiveski. 1920. aastal omandas riigivanem Jaan
Teemandi perekond veski ja Veski-Möldre talu
ning jätkas senist tegevust. Nii tunduski, et sobivamat nime oleks meie väikesele pizzeria’le raske
välja mõelda.“
Pizzeria avab uksed Veskitammi 3 majas Meie
kohviku kõrvalruumides.

8

NR 6
JUUNI 2017
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Hüüru
külakeskuse
Hüüru
külakeskuse
juht Kaire
Raiend

juht Kaire Raiend
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Noorte laulu- ja tantsupeol
osab pea 200 sauevallakat
XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ toimub 30. juunist
2. juulini Kalevi staadionil ja lauluväljakul. Eriliseks teeb seekordse peo see, et laval esinevad vabas Eestis sündinud noored.

Olen pikalt töötanud riigiametis,
mul on töökogemus kommunikatsiooni ja protokollitöö valdkonnas.
Olen lõpetanud TTÜ halduskorralduse eriala.
Miks Hüüru külakeskuse juhiks?
Korraldamine on olnud üks lõputu
igapäevaelu osa ja möödapääsmatu tegevus minu elus: suure pere
elukorraldus, vastutusrikkad ja kiiret
reaktsiooni nõudvad ametikohad
tööelus ja lisaks vabatahtlikuna toimetamine erinevatel suurüritustel. Märksõnadena saan välja tuua
oma tegemistest Stenbocki maja
õuekontsertide korraldamise, Pärnus Augustiunetuse festivali korraldustoimkonnas osalemise, olen
juhtinud riigiametnike laulukoori
tegemisi ja olnud vabatahtlikuna
erinevate muusikafestivalide juures. Loodan kõike varasemat uues
ametis kogemusena kasutada ja ise
uutest väljakutsetest palju juurde
õppida. Vana mõisahoone looduskaunis paigas, aktiivne külaselts ja
palju häid, veel realiseerimata ideid
külaseltsi poolt annavad lähteülesandena tegutsemiseks suuna kätte.
Usun koostegemise jõudu. Olen
kogenud, kuidas sõpradega kohvitassi taga vahetatud mõtetest ja
ideedest on kasvanud midagi suurt
– Pärnu Augustiunetuse festival
toimub juba kaheksandat korda ja
on muutunud kohaliku kogukonna
jaoks oodatud suvelõpu traditsiooniliseks ürituseks.
Niisiis tulge, saame tuttavaks,
mõtleme välja ühiseid tegemisi, mis
toetavad kogukonda, argipäeva,
laste kasvamist, eakate toimetulekut, tervislikke eluviise ja tähtpäevade traditsioone.
Ja et kuskilt otsast peale hakata, kutsun üles – teeme üheskoos
kingituse Eesti Vabariigi sajandaks
sünnipäevaks, kõik head ideed on
oodatud!
E-post: info@huuru.ee,
mobiil: 52 38 261

KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

O

salejate tee peole on olnud üsna pikk: juba pea
aasta on õpitud laule,
tantse ja pillilugusid. Jaanuarist
maini toimus kokku 267 tantsupeo ja 220 laulupeo maakondlikku eelproovi, iga laulja ja tantsija
jaoks tähendas see 2 maakondlikku eelproovi.
Saue vallast pääsesid laulu- ja
tantsupeole:
1. Bel Canto mudilaskoor,
dirigent Piret Puusta

2. Laagri kooli mudilaskoor,
dirigent Iveta Jürisson
3. Bel Canto lastekoor,
dirigent Piret Puusta
4. Laagri kooli lastekoor,
dirigent Iveta Jürisson
5. Bel Canto kammerkoor,
dirigent Piret Puusta
6. Ääsmäe 1.-2. klassi tantsulapsed
(2 rühma), juhendaja Piret Kunts
7. Laagri kooli 2.-3. klassi
rahvatantsurühm, juhendaja Mari
Tomp
8. Laagri kooli 5.-6. klassi rahvatantsurühm, juhendaja Mari Tomp
9. Ääsmäe kooli väikesed võimlejad, juhendaja Piret Kunts
10. Ääsmäe neiduderühm, juhendaja Piret Kunts.

LAULUPIDU KOSMOSESSE
XII noorte laulupeo „Mina jään”
kunstiline toimkond valis välja
kaheksa suvisel peol kõlavat
laulu, millest avalikul hääletusel
sai rahvalt enim hääli Peep Sarapiku poolt Juhan Liivi tekstile
loodud „Ta lendab mesipuu
poole”. Just selle loo saadavad
ESTCube ja TTÜ Mektory oma
satelliitidega kosmosesse.
Kosmosesse saadetav lugu
lindistatakse suvel XII noorte
laulupeol. Seejärel salvestatakse see satelliitide ESTCube-2
ja TTÜ100 mällu ning lennutatakse järgmisel ja ülejärgmisel
aastal avakosmosesse.

Kibekiire tantsupeohooaeg kattus
Ääsmäe rahvatantsijate juubeliga
Ääsmäe rahvatantsijatel on olnud tihedalt töine ja töiselt tihe
ning vägagi edukas juubeli- ja tantsupeohooaeg, mil tähtsaimaks tegevuseks kõigile noortele rahvatantsijatele üle Eesti
kindlasti „välja teenida“ pääs XII noorte laulu- ja tantsupeole
„Mina jään“.

Ä

äsmäelt osales tantsupeo
ülevaatustel-ettetantsimistel 5 rühma (2 rühma
1.-2. klassi rahvatantsijaid, 2 rühma väikesi võimlejaid ning neiduderühm) ligi poolesaja võimleja ja
tantsijaga. Kõik said ka peole.
Kibekiire
tantsupeohooaeg
kattus sedakorda Ääsmäe rahvatantsijate juubeliga. Õpetaja
Piret Kunts on sealkandis rahvatantsijaid juhendanud aastast
1992, seega ei rohkem ega vähem kui 25 aastat. 20. mail toimus Vanamõisa vabaõhukeskuses
juubeliüritus. Näha sai kontsertetendust „... ja käänaku kõrval on
küla...“. Üles astusid kõigi hetkel

Robocity 2017
6. mail oli Laagri koolis üritus „Robocity 2017“, mis
sel aastal toimus teist korda. Päeva jooksul pandi
proovile oma robootikateadmised linna läbimise ja
sumo võistlustel. Lisaks korraldasid Laagri roboringi õpilased huvilistele töötube ning viisid läbi BlueBot takistusraja noorematele tehnikahuvilistele.
Külalised Saue linnast tutvustasid automudelismi
ja 3D printimise võimalusi ning lisaks käis YouTube’i
võimalustest rääkimas kohalik youtuber Sniff.
Päeva jooksul külastas üritust pea 450 inimest
ning võistlustest võtsid osaks lisaks Saue valla robootikutele veel külalistiimid Saue linnast, Tallinnast, Sakust, Vinnist ja Tamsalust. Üritusest on saamas mõnus traditsioon piirkonna väikeste ja suurte
tehnikahuviliste jaoks

Päriselt ka – miks Sa laulad?
Kelly Haapsal
(15), Laagri kooli
lastekoor
Ma pole kunagi
mõelnudki,
miks
ma seda teen, see on lihtsalt olnud
minu elu osa. Esmalt läksin koori, sest kõik klassikaaslased läksid
ja märkamatult on saanud sellest
juba 8 aastat. Loomulikult on oluline koori ja õpetaja koostöö, see
ongi üks põhjus, miks ma päriselt
laulan. Kõik kontserdid, laulupeod
ja koos veedetud aeg ‒ need ongi
need, mis tekitavad soovi minna
ikka edasi ja edasi ning kogeda
taas neid tundeid ja emotsioone,
mida saab lauldes. Laulmine paneb
hinge helisema.
Grete Maria
Põldre (12), Laagri
kooli lastekoor
Mõnele tundub, et
laulmine on igav
ja nõme tegevus, aga tegelikult
on laulmine tore ja äge. Mina käin
laulmas sellepärast, et see meeldib
mulle ja sellepärast, et see arendab
mu häält. Laulmine annab mulle
palju uusi kogemusi, näiteks saan
ma suvel minna esimest korda laulupeole ja kindlasti saame me kunagi lastekooriga minna välismaale esinema. Ma olen väga tänulik
õpetaja Ivetale, kes meid on õpetanud ja talunud. Ma laulan kindlasti
selles lastekooris edasi.
Pärli Kilusk
Läksin koori sellepärast, et soovisin
parandada
oma
lauluhäält ja viisipidamist. Peale laulupeol osalemist
2014. aastal hakkas mulle laulmine
üha rohkem meeldima. Praegu laulan, sest pärast kooritundi on mul
alati hea tuju ja mulle tundub, et
õpin seal palju uusi asju ning huvitav on koos kooriga esineda.

Päriselt ka – miks Sa tantsid?

1.-2. klassi tantsulapsed peale otsustavat ülevaatust

Pireti juhendatavate rühmade
tantsijad. Kokku 132 tantsiajt va-

nuses 7-80, nende seas enam kui
80 ääsmäekat.

Maarja-Liis Tahk
(23), Ääsmäe segatantsurühm
Rahvatants on see,
mis mind köidab ja
mida ma hästi teha oskan. See on
vinge ja lõbus, samas ka kaunis ja
graatsiline. Mulle meeldib, et rahvatants on nii äge ja omamoodi
ning mulle meeldib ka kõike seda
teistele näidata. Muidugi, ega ma
üksinda ei tantsiks – maruvahva
seltskond kuulub kõige selle juurde!
Egne Korol (17),
Ääsmäe neidude
rühm
See tekitab hea tunde. Mulle väga meeldib tantsida,
tantsin juba eelkoolist saati. See on
olnud alati osa minu elust, enam
ei oskakski selleta. Tantsimine on
tohutu rõõmu allikas. Samas on ka
uhke olla rahvapärimuse edasikandija. Isegi tantsureisidel kõrgete
soojakraadidega paksu rahvariideseelikuga tantsides on nägu naerul,
sest see tunne, mis tantsides tekib,
on tegelikult kirjeldamatu.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

NR 6
JUUNI 2017

9

10

NR 6
JUUNI 2017

SAUE VALLALEHT

Koduvald

SPORT

Ääsmäel saab nüüd disc- ehk kettagolfi mängida

Aktiivsed Ääsmäe spordihuvilised rajasid sellekevadiste talgute käigus oma küla
servale tuulemurrust puhastatud metsatukka 12 korviga discgolf’i raja.
AHTO OJA,
Ääsmäe külavanem,
munagolfi, discgolf’i ja
piljardihuviline

„SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL",

K

õigepealt oli mets. Tormimurtud suuri
kuuski risti-rästi täis, metsa all kõndimise asemel tuli tegelda üle-lamavakuuse-ronimisega. Mets asub Ääsmäe keskuse
ja Via Baltica Tallinn-Pärnu-Riia maantee vahel. Ärksate Ääsmäe küla(metsa)meeste esimene idee oli kuused metsa alt saematerjaliks
lõigata, et kui Ääsmäe omale külakeskuse hoone saab, siis seminariruumi mööbli saame teha
oma materjalist – omanäolise ja loodussõbraliku. Kui naaberkülas Jõgisool ehitati sealne külakeskus 100 aastat tagasi samuti külameeste
endi poolt metsast varutud palkidest, siis ääsmäekad ei saa ju ometi tänapäeval kehvemad
olla. Ja kui tormimurru kuuskedest terveks
majaks materjali ei jagu, siis mõne mööblitüki
jaoks ehk ikka. Tänaseks on tulevase mööbli
lauad-prussid virnas kuivamas ja ootavad mööbelseppa.
Ägedatel Ääsmäe spordihuvilistel tuli idee
rajada Ääsmäele oma discgolf-i (ehk kettagolfi)
rada. Et astud koduõuest paar sammu ja ongi
võimalus värskes õhus midagi toredat teha.
Kuuskedest puhastatud Ääsmäe kogukonna
maa (riigimaa, kus külakogul on luba sporti
harrastada) metsaalune sobis 9 korvi rajamiseks peaaegu ideaalselt, lisaks on 3 korvi metsa
veerel põllu peal, kokku on Ääsmäel siis hetkel
12 korviga rada.
Radade klassifikatsiooni järgi kvalifitsee-

Esitleb
22. juunil, algusega 20.00

ÄÄSMÄE

JAANITULI

2017

kuhu ootame taas 6-8 a. lapsi
seiklema. Päevalaagrid toimuvad
26-30.06; 10-14.07 ja 7-11.08.2017

Ääsmäe külakogu organiseerib
11. juunil huvilistele ka kettagolfi
koolituse ning sügisel on kavas maha
pidada esimesed võistlused. Discgolf’i
reegleid vaata discgolfiliit.ee.

ruvad Ääsmäe discgolf’i rajad C-klassi, kuna
radade pikkused ei ole proffidele kohased, aga
Ääsmäe discgolf’i rajal ongi pigem vaja täpsust
kui toorest jõudu ja pikka kettakaart, seepärast
sobivad rajad väga hästi ka lastele-noortele.
Radade viskekoridorid on suhteliselt kitsad,
kaarduvaid puid ja oksi täis, aga selle miinuse
oleme otsustanud pöörata plussiks, öeldes, et
meil sellel rajal pole mägesid ega jõgesid, aga
see-eest on kohati tihe mets ja see teeb Ääsmäe
raja ekstreemsemaks.
Rada valmis suuremas osas Ääsmäe talgupäeval 6. mail, mõned õhtud kulusid tööde
ettevalmistamiseks ja järelviimistluseks veel

lisaks. Viskealadel on kasutatud jalgpalliväljakult toodud kunstmuru, korvid osteti kohaliku omaalgatuse projekti, Saue valla ja külakogu oma vahenditest, kaardiposti prussid ja
plaadid tegi Aldo. Talgutuumikusse kuulusid
veel Ander, Kaupo, Jaanus, Andro, Oscar ja
allakirjutanu.
Lähiajal saavad üles ka rajakaardid ning siis
võib mäng täie hooga alata (õigupoolest on
noored nii lähemalt kui kaugemalt juba õhtuti
radasid usinalt kasutamas). Nüüd on esimesed
proovi- ja õpperingid kettaid loopides läbitud,
oskamatusest on käed valusad ja ketast tuleb
pool aega toomingavõsa alt otsida. Hetkel kipub ketas veel minema sinna, kuhu ise tahab,
mitte sinna, kuhu viskaja tahab ehk siis korvi
poole.

Vanamõisa vabaõhukeskuses
22. juuni 201 7

säRA Lisab MErLYn UusküLA
õHTut juhib JAAN kiRß

PILETID EElMÜÜGIS PILETILEVIS ja kohapeal

www.vabaõhukeskus.ee

Alanud on laste vastuvõtt
sügisel alustavatesse
arendusringidesse
eelkool 6-7a lastele Saue
Noortekeskuses
inglise keele ring 7-9a
lastele Saue Noortekeskuses
lastehommikud 5-7a
lastele Jõgisoo seltsimajas

Mälestame kauaaegset töötajat

LEO JAZEL’it

VANAMÕISA JAANItULi

Peaesineja

23.06

Ühe laagrivahetuse hind on 95 €
Laagriprogramm ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

Aldo ja Jaanus korvi paigaldamas

Üritus kõigile TASUTA

Toitlustab
Ekstreem
Atraktsioonid
-tantsurühm Külaplatsi kohvik
Air Jump
Kolm põrsakest Elamuspank
VIISUKE
Snäx Box
Poni sõit lastele
Üritust valvab K Security

Jõgisoo seltsimajas
toimub juba neljandat
suve järjest lastelaager

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

toimub Hüüru mõisa
pargis, 22. juunil,
algusega kell 19
• mängud
• grillimisvõimalus
• tule oma
piknikukorviga

Saue Vallavalitsus

Avaldame kaastunnet
Merje Krachtile isa

RANNO KRACHTI
kaotuse puhul.
Kolleegid Ericssonist

Koduvald
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POTTSEPATÖÖD.

SUVELILLED, AMPLID,
TAIMED

• Üldehitustööd
• Remonditööd
• Fassaadide ehitus
• Katuste ehitus ja renoveerimine
• Trasside ehitus ja
santehnilised tööd
• Elektritööd
• Tänavakivide paigaldus
• Sadeveesüsteemide ehitus
WWW.SAKUEHITUS.EE
info@sakuehitus.ee +372 58 439 879

TOYOTA, MERCEDES
KOKKUOST
Ostame Toyota, Mercedes
marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marki
sõidukeid
55678016

Ostan nõukaaegseid
ja vanemaid esemeid
(klaas, portselan,
mööbel jne.)
Tel 53447574

kasvatamine ja müük
E-P 9.00-20.00
Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

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

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

A sissekäik 3. korrus

TEEN HEKKIDE
HOOLDUSLÕIKUST,
SAETÖÖ AIAS.
Tel. 55547291

FEKAALIVEDU KUNI
9m3, KÜSI KINDLASTI
PAKKUMIST!
TEL 53 468 430

MÜÜA HAAGISSUVILA

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
21.06. 2017A. KELLA 10.00-ST
SAUE PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Lastele 10-eur, prilli tellimisel 5-eur.
INFO ja ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

1998. a tühimass: 780kg, täismass:
1000kg, toodud Hollandist.
4-kohaline. 4 akent, topelt klaasid,
Külmik (gaas + 12v + 220v). Gaasipliit
+ el.priil. Gaasi ahi + el.soendus.
Veepaak, 2 kraani ja valamut. Sise- ja
välisvalgustus. Hiljuti tehtud korralik
hooldus. Asukoht Laagris.
Tel 53821561

ÕMBLUSETTEVÕTE
ASUKOHAGA KEILAS
VÕTAB TÖÖLE
ÕMBLEJAID.
KONTAKT TEL 6747567

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

glasaken.ee
KASUTATUD SÕIDUAUTODE,
PAKIAUTODE, KAUBIKUTE OST.
Sobivusel raha kohe kätte.
Tee julgesti oma pakkumine
telefonil 53612258 või
saada e-mail aadressile
ou.erikk@gmail.com. Erikk OÜ

Noor pere soovib osta Saue
või Harku vallas elamukrunti/
vanemat maja. Ühendust saab
telefonil 5158006 vôi e-maili
teel kuldala72@gmail.com.

Veskitammi lasteaed otsib
tähtajalise lepinguga:

ÕPETAJAD
3 AMETIKOHTA

LOGOPEEDI

0,3 AMETIKOHTA

Sobiv kandidaat omab:
• kõrgharidust;
• meeskonna- ja koostööoskust;
• arvutioskust;
• pedagoogilise töö kogemust
koolieelses lasteasutuses.

Avatud Külaplatsi kohvik
Kell 13:00 Discgolfi koolitus
Kell 14:00 BodyCombat näidistreening

Ehitusettevõte Bonito OÜ otsib,
seoses töömahu suurenemisega,
töötajaid Vasalemmas asuvasse
tehasesse. Kontakt:
martin@bonito.ee, 5546720

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 18.
juuniks 2017 e-posti aadressile juhataja@veskitammila.ee või postiaadressil
Veskitammi 22, Laagri 76401. Info
telefonil 53433071, direktor Rita Klein

LAAGRI KOHVIKUTEPÄEVA

ÕHTUNE
PARGIKONTSERT

JAAN SÖÖT

10.
LÕPETAJATELE CRAFTI SÄRK JA UHKE MEDAL!

18.JUUNI 2017
INFO JA REGISTREERIMINE www.stamina.ee/kovamees

JÕEKÄÄRU PARGIS
17. JUUNIL KELL 18
KONTSERT ON TASUTA

Treener Annemary
Täpsem info: www.aasmae.weebly.com
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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

 vanamööbli remont ja
restaureerimine
 sadulsepatööd
 pealiskanga vahetus
*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

Koduvald
• SÕIDUAUTODE REMONT
JA HOOLDUS
• KERE- JA VÄRVITÖÖD
• UUTE JA KASUTATUD
VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED
KALKULATSIOONID
KINDLUSTUSTELE
Pärnu mnt. 558a
MAKSIMARKETI TAGA

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926 tel. 52 86 436
info@laagriauto.ee www.laagriauto.ee

HAUAKIVID JA
KIVITÖÖD
VÄÄNA PUUKOOL OÜ PAKUB HEA HINNAGA
EESTIS KASVATATUD ELUPUID, OKASPUID JA
LEHTPÕÕSAID.
Müüa elamu- ja paariselamukrundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

Meilt leiad taimi, mis rõõmustavad Sind ka
peale esimest talve.
Ootame Sind puukooli E-R 8-18, alates maist ka L 10-16. Asume Harku
vallas, Vääna külas, Väänatammi teel. Kontakttelefon 5669 5577.

WWW.VÄÄNAPUUKOOL.EE

TALLINNA VANGLA OOTAB OMA MEESKONNAGA LIITUMA

VANGLAAMETNIKKU
Pakume tööd mees- ja naissoost valvuritele. Ametikoha põhieesmärk on tagada kinnipeetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele suunamine. Töö toimub graafiku alusel (8h E-R
või 12h vahetus).
PAKUME SULLE:

• töötasu pärast väljaõpet 8h valvurina 1162 eurot (bruto) ja 12h valvurina 1192 eurot (bruto)
• töötasu tööle asumisel 8h valvurina 870 ja 12h valvurina 900 eurot (bruto)
• 1-aastast väljaõpet töötasu säilitamisega
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
• professionaalset meeskonda
• arenemis- ja koolitusvõimalusi
• 35 kalendripäeva puhkust
• tasuta sportimisvõimalusi
• mugavat tööriietust
• soodsat majutust Sisekaitseakadeemia ühiselamus
OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI

•
•
•
•
•
•

oled täisealine Eesti Vabariigi kodanik
omad keskharidust
oled aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega
oled hea suhtlemisoskusega
oled laitmatu taustaga
oled heas füüsilises vormis (kandideerimisel vajalik
sooritada kehalised katsed)
• oskad eesti keelt emakeelena või kõrgtasemel
KASUKS TULEB:

• sisekaitseharidus (vanglaametniku või politsei
eriala), mis tagab tööle asudes kõrgema töötasu
• töökogemus vanglateenistuses

CV ja kandideerimisavalduse palume saata märksõnaga “VANGLAAMETNIK” Tallinna Vangla
aadressil Magasini 35, Tallinn, 10138 või e-posti aadressil talv.cv@just.ee

www.meiekivi.ee
tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

PAKUN MURUNIITMISE
JA TRIMMERDAMISE
TEENUST SAUE VALLAS,
NII KODUAEDADES KUI KA
SUUREMATEL ALADEL.
HELISTA JA KÜSI LISA
55 660 790

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 49 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Saku Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
PAGAR
PUHASTUSTEENINDAJA
TRANSPORTTÖÖLINE
KAUBAKATEGOORIAJUHT
Pääsküla Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

