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kodulehelt

LK 8

NR 3

MÄRTS 2017

Ääsmäekate
idee unistuste
kodukülast teeb
kadedaks
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AVALIK RUUM

Auhinnafondiga ideekonkurss
otsib kapsapea kujule alternatiive
Eelmise aasta lõpus tutvustati vallalehes avaliku ruumi kujundina kapsapea skulptuuri
ning sauevallakad said selle kohta arvamust avaldada. Jaanuaris vaadati vallamajas
kõik arvamused üle ja otsustati korraldada avalik ideekonkurss.
ANETE
TAMMEMÄGI
avaliku ruumi
spetsialist

IDEEKONKURSS MONUMENTAALSELE KUNSTITEOSELE
SAUE VALLAS

I

Riigihange leitav: 		
riigihanked.riik.ee/register/
hange/183386.
Konkursi tingimused:
www.sauevald.ee
Lisainfo:
Anete.tammeveski@sauevald.ee,
5309 9202, 6541 124
Tähtaeg: 			
28.04.2017 kell 14
Auhinnafond:			
5000 eurot

deekonkurss on välja kuulutatud, ootame kõiki osalema
ning oma panust andma meie
valla sümboli leidmiseks. Me ei
andnud kriteeriumites ette asukohta, ainuke tingimus on, et see
peab asuma valla keskuses ehk
Laagri alevikus. Konkreetse koha
saab osaleja ise määrata, olgu selleks siis Jõekääru park, loodav Redise park või Pääsküla jõgi – anname vabad käed ning loodame leida
uusi huvitavaid ideid. Loodav lahendus peab pakkuma lisaväärtust
kõigile valla elanikele ning tõstma
avaliku ruumi kasutatavust, olles
sealjuures atraktiivne sõnumikandja nii sise- kui ka välisturistile.
Keda oodatakse konkursil
osalema?
Korraldatav konkurss on avalik
ning ootame osalema vallaelanikke, skulptoreid, arhitekte, maastikuarhitekte, valguskunstnikke,
helikunstnikke ehk kõiki, kes tunnevad, et nende idee võiks edasi
kanda Saue valla sümbolit. Osavõtumaksu kehtestatud ei ole, seega
on see hea võimalus ka tudengitel
oma ideid esitada.
Milliseid ideid oodatakse?
Võistlusülesanne on pakkuda välja ideelahendus sobiva sümboli
kujundamiseks või ehitamiseks,
olenevalt ideest. Oodatud on nii
skulptuurid,
valguslahendused,
helilahendused, maastikuarhitektuurilised lahendused – oleme jätnud osalejatele võimalikult vabad
käed ideelahenduste loomiseks.
Lahendus peab olema kaasaegne,
kujunduslikult kõrgetasemeline,
tehniliselt teostatav ning avalikku
ruumi sobiv objekt. Lähtuda tuleb
ümbritsevast keskkonnast, samuti
Saue valla avaliku ruumi kujunduskavast ning valla arengukavast.

tamise nõuetele, kus tuleb jälgida
lahenduse vormistamist.
Millal on ideede esitamise
tähtaeg?
Konkursitöö esitamise tähtaeg on
28.04.2017 kell 14. Peale tähtaega
laekunud tööd konkursil ei osale.
Ideelahendusi või saata ka posti või
kulleriga, kuid tuleb samuti jälgida, et töö jõuaks vallavalitsusse
etteantud tähtajaks.
Erinevat linnakunsti: Rakvere „Tarvas“, „Suudlevad tudengid“ Tartus,
„Väike Merineitsi“ Kopenhagenis. Milline võiks olla Saue valla
momunentaalne märk ja lugu?

Millised on etteantud
kriteeriumid?
Ideelahendusele on ette antud
konkreetsed kriteeriumid, mida
tuleb järgida. Lahendus peab olema kujunduslikult veenev ning ajatu, et antud idee oleks aktuaalne
ka 50 või 100 aasta pärast. Hinnatakse originaalsust, terviklikkust, et pakutud lahendus sobiks
ka keskkonda, samas oleks teostatav ning eluiga oleks rohkem kui
paar kuud. Tähtis kriteerium on
igakuised kulud antud lahenduse ülevalpidamiseks, ei ole mõtet
luua taiest, mille ülalpidamiskulud
lähevad liiga kalliks.
Auhinnafond
Konkursi auhinnafondi on välja
pannud Saue vallavalitsus ning

preemiad lähevad esimesele kolmele parimale lahendusele. Kokku
läheb jagamisele 5000 eurot, mis
jagatakse selliselt, et I koht saab
3000 eurot, II ja III koht kumbki
1000 eurot. Žüriil on õigus ka auhindade summasid ümber jagada
ning eriauhindasid määrata.
Kuidas ideid esitada?
Ideelahendused tuleb esitada digitaalsel kujul Saue vallavalitsusse, lisamaterjalina on lubatud ka
makett. Esitatav materjal peab
sisaldama asendiplaani, perspektiivvaateid ning seletuskirja. Täpsemad nõuded leiab ideekonkursi
tingimustest, mis on üleval nii
riigihangete registris kui ka Saue
valla kodulehel. Kindlasti tuleks
tähelepanu pöörata võistlustöö esi-

Mis ideedest edasi saab?
Laekunud ideid hindab žürii,
kuhu kuuluvad Arnold Õispuu,
Kard Männil, Kaija Velmet, Kätlin Vau, Lilian Kold, Eveli Kljujev,
Irja Kändler ja Gea Sibola Hansen.
Lisaks on võimalus kaasata eksperte, kellel on õigus aidata žüriid
tehniliste lahenduste läbivaatamisel. Žürii ülesandeks on kontrollida ideelahenduste vastavust sätestatud tingimustele ning hinnata 5
punkti süsteemis nõuetele vastanud töid. Auhinnatud lahenduste
autoritega peame läbirääkimisi
lepingu sõlmimiseks ning töö väljaehitamiseks.
Loodame ideekonkursiga leida
Saue valda iseloomustava sümboli,
mida saaks realiseerida selliselt, et
sauevallakatele rajataks uus avaliku ruumi element, mis kutsuks
nii noori kui ka vanemaid veetma
rohkem aega välisruumis.

Tähtpäeva mõte –
vald toetab oma
inimesi ja toetub
oma inimestele
Vabariigi aastapäeva tähistamise ametlik osa keskendus nende inimeste tunnustamisele, kes jaksavad
ja oskavad asjade sädemest alustamist.

LK 2-3

Visioon eakate
pansionaadist
Vanamõisa
külla – sümbioos
privaatsusest ja
kogukonnaelust
Volikogu
maakomisjoni
lauale on laekunud ettepanek rajada Vanamõisa
külla Välja tee äärde 70-kohaline pansionaat, kus vanainimesed saavad mõnusalt oma kuldset elusügist
veeta.

LK 5

Vallanoored
tunnistavad, et
neil pole valima
minemiseks
piisavalt informatsiooni ega indu
Sel sügisel on esmakordselt võimalik valima minna
ka 16- ja 17-aastastel noortel. Koduvald katsus Laagri
kooli üheksandikega jutule
saada, et mis nemad sellest arvavad ja kui palju kodukandi päevapoliitikaga
üldse kursis ollakse.
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Volikogus 23. veebruaril
• Politsei esindaja ja kohaliku konstaabli tutvustus
• „AS Kovek sisekontrollisüsteem“ lõpparuanne 2017
• Saue valla põhimääruse tutvustamine volikogule
• Saue Vallavalitsuse struktuuri kehtestamine
•
Aktsiaseltsi
KOVEK
veeteenuse
hinnataotluse
kooskõlastamine
• Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks ja lepingu
sõlmimiseks Saku vallaga Saue vallas Maidla külas elavatele
lastele lasteaia ja koolikohtade tagamiseks Kurtna Koolis
ning Saku valla lastele kohtade tagamine Saue valla
munitsipaallasteasutustes
• Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
• Arvuliste tingimuste vähendamine üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks Alliku külas Põlde 2 kinnistul
• Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ehitise
kasutamise otstarbe alusel
• Vallavanemale töötasu määramine ja lisatasu maksmine
• Palgalise valitsusliikme töötasu määramine ja lisatasu
maksmine
• Palgalise valitsusliikme töötasu määramine ja lisatasu
maksmine
• Saue Vallavolikogu heakorra- ja keskkonnakomisjoni isikulise
koosseisu muutmine
• IV kvartali aruande ülevaade

Sauevallakas Ülle Kruus
pälvis presidendi Valgetähe
IV klassi teenetemärgi
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel
andis president Kersti Kaljulaid teenetemärgid 113-le inimesele, Saue
vallast pälvis kõrge tunnustuse Laagri elanik Ülle Kruus, talle omistati
Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Ü

lle Kruus on üle 35 aasta elanud Laagris ja tegutsenud 33 aastat Adamson-Ericu muuseumis, olles
1992. aastast selle direktor. Kunstiajaloolasena on ta
teinud tööd näitusi koostades, loenguid pidades, katalooge
ja artikleid koostades, erinevaid publikuprogramme algatades jne. Kruusi sõnul on tema loominguline töö inspireeriv
ja palju suhtlemist pakkuv. „Selle aja jooksul on külastanud
muuseumi kindlasti sadu tuhandeid kunstihuvilisi üle maailma. Õnneks ikka ka mitmeid Laagri aleviku elanikke,“ rõõmustab Kruus.

Ta nendib, et esimene emotsioon tunnustusest teada saamisel oli suur üllatus. „Varahommikused helistamised õnnitlustega tulid hoopis Tartust ja Saaremaalt ning alles siis sain
ametliku kutse postkastist ära toodud ja kõik vastas tõele.
Olen tänulik Eesti Vabariigi presidendi antava Valgetähe IV
klassi teenetemärgi eest ja käsitlen seda tunnustusena pühendumisele ja oma valdkonna eest seismisele muuseumimaastikul laiemaltki. Ka mu lähedased teavad, et olen tõesti
armastusega nende aastakümnete jooksul kunstisõnumit vahendanud. Samas olen kindel, et sellist austust ja tähelepanu
väärib veel palju spetsialiste, kes kirglikult oma tööd teevad,“
ütleb Kruus.
Eesti Vabariik tänab ja tunnustab riiklike teenetemärkidega
inimesi, kes oma tegevusega hoiavad ja edendavad iseseisvat
Eesti riiki. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või
kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti
majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks.
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TUNNUSTUS

Tähtpäeva mõte – vald toetab oma
inimesi ja toetub oma inimestele
Nii nagu president Kersti Kaljulaid oma vabariigi aastapäeva kõnes tõi
muuhulgas välja kogukondliku tegevuse olulisuse, hoiti sedasama joont
ka kolm päeva varem toimunud sauevallakate Eesti sünnipäeva auks
peetud vastuvõtul.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

Ü

rituse ametlik osa keskenduski
nende inimeste tunnustamisele, kes jaksavad ja oskavad asjade sädemest alustamist. Kes ei veereta
oma tegevusetust kellegi teise õlgadele
ja ei nendi vaikse kõrvaltvaatajana tšehhovlikult, et näed, elu läheb mööda ja
armastust pole olnudki. Õnneks on Saue
vallas hulk inimesi, kellele on au ja luksus
öelda aitäh, et nende sees on see „urin“,
mis ajab tegutsema ja looma kasvõi lambist ja kübemest.
SAUE VALLA VAPIMÄRK
HELJE KALA - pikaajalise panuse
eest Ääsmäe piirkonna haridusellu
Helje on olnud osa Ääsmäe hariduselust pea 30 aastat. Tema panus õpilaste
arengu toetamisel on olnud silmapaistev,
seda nii klassiõpetaja kui HEV-koordinaatorina. Heljel on oskus leida lastes
see, mis aitab neid oma õpingutes ja elus
edasi minna ning motiveerib neid rohkem pingutama, igaüht oma võimete
kohaselt. Ta on kolleeg, kellelt saab alati
nõu küsida, kes on valmis oma kogemusi
jagama. Helje on olnud paljude projektide eestvedaja (KIK, HITSA). Ta on
õpetaja, kes teeb oma tööd armastusega
ja seda tunnevad nii lapsed, kolleegid,
lapsevanemad kui kogukond.
RAIVO KOKSER - kodanikuvastutuse eest
Rivo Kokseri suurimaks panuseks Lionstegevuse viljelemine. Kuuludes Lions
Laagri klubi asutajate hulka ja olles selle endine president, on ta jätkanud tegevust ühingus üle-eestiliselt. Raivo on
täna Lions Eesti kuberner. Raivo on aastaid käinud klubi esindajana vähekindlustatud laste jõulupeol jõulutaati mängimas ning iga Lionsi sündmuse raames
on ta alati Saue valla sündmustel kohal,
olgu selleks laste, perede või piirkonna
aitamine. Raivo on ka Saue vallas tegutsev ettevõtja. Lisaks mainitud Lions- ja
tööalasele tegevusele on Raivo ka aktiivne kogukondlikult, panustades Saue
valla poliitika kujundamisse, osaledes volikogu ja selle komisjonide töös.
URMAS MAANDI - kogukonna tegevuse toetaja, ettevõtluse edendaja
maapiirkonnas
Urmas Maandi on paikkonna ettevõtjana toetanud 2016. aastal Valingu ja Aila
kogukondade sündmuste toimumist
oma ettevõtte ressurssidega. Vaatamata
põllumajanduse keerulisele olukorrale
on ta 2016. aastal arendanud oluliselt
Valingul asuvat ettevõtet, ilmestades sellega ka kohalikku piirkonda.
SAUE VALLAVOLIKOGU
AUKIRI
CARL ENN HELLAT – silmapaist-

vate sportlike saavutuste eest 2016.
aastal
Carl Enn Hellat on 15-aastane sauevallakas ning üks Eesti parimaid golfimängijaid. 2016. aastal on ta võitnud Eesti
meistrivõistlustel paarismängus I koha
ja Eesti täisksvanute meistrivõistlustel
löögimängus meeste arvestuses 2. koha
(128 osavõtjat).
EVE RIGA – Tuula ja Pällu külade
külaelu elavdamise eest
Tihtilugu jäävad sellised tublid panustajad tahaplaanile. Eve on Tuula küla hing,
rajades külakeskust särasilmselt ja innuga. Tuula küla arengut on tunda ka kaugemale ja tihtilugu tuuakse seda tegevust
ka eeskujuks – tasa ja targu kindlalt sihile! Kogukonna sütitaja ja motivaator. Samas panustab Eve ka külast kaugemale,
osaledes Nelja Valla Kogu töösse. Missioonitunne ja professionaalne oskus olla
abiks seal, kus seda vajatakse.
MÕTE VALLAVANEMA
AASTAPÄEVAKÕNEST:

Ühe tulevikku vaatava
omavalitsuse elukorraldust võiks suunata kaks
põhimõtet: „Igaühel
peavad olema valikuvõimalused“ ja „Head
Eestit ehitatakse koostöös, mitte vastandumises“. See peaks olema
omavalitsus, mis toetab
oma inimesi ja toetub
nendele. Saue vallas
on nii täna kui tulevikus kõik inimesed meie
inimesed. Ükski sauevallakas ei pea ennast
tundma pelga tööriistana tulevikuvisiooni tööriistakastis. Igaüks neist
on märgilise tähtsusega
vundamendikivi. Aitäh
et te olemas
olete.

JAKOB PEÄSKE – eduka esinemise eest telekonkursil „Klassikatäht
2016“
Telekonkursi „Klassikatäht 2016“ noorim osaleja oli sauevallakas Jakob Peäske, ta oli 3. võistlussaate võitja ja pidas
võistlustules vastu peaaegu lõpuni. Pälvida keerulisel ja konkurentidest tulvil
klassikalise muusika suurimal konkursil
nii palju tähelepanu ja kiidusõnu, oli 11.
klassi noore jaoks tõeline saavutus. Kui
muusika oleks sport, oleks „Klassikatä-

hed“ omamoodi Eesti eliitmeistrivõistlused, kuhu pääsevad eelvõistlustest edasi osalema vaid 8 kõige-kõige paremat.
Jakob Peäske tuli selle kõigega toime ja
mitte ainult – tuntust kogus nii pillimees
kui senini eestlastele üsna vähe tuntud
instrument fagott.
JÜRI ESINURM – aktiivse ja pikaajalise osalemise eest valla elus ja juhtimises
Jüri Esinurm on olnud kauaaegne vallavolikogu ja vallavalitsuse liige. Ta on eakate meeste klubi Laagri Taadid loomise
initsiaator, asutajaliige ning juhatuse liige. On tundliku ning sotsiaalse närviga
ning mitmete tunnustamist leidnud ettevõtmiste autor ja elluviija.
KAIA LOVIISA KINK JA HOBUNE ADORABLE CHABALITO –
silmapaistvate sportlike saavutuste
eest 2016. aastal
Kaia Loviisa Kink on 17-aastane Saue valla ratsasportlane. Ta on Eesti Ratsaliidu
edetabelis 55 juuniori seas 21.09.2016
seisuga 2. kohal. 2016. aasta augustis Ruilas toimunud Eesti meistrivõistlustel sai
Kaia Loviisa Kink juunioride (14-18-a)
arvestuses 1. koha.
KRISTJAN LINDSALU – silmapaistvate sportlike saavutuste eest
2016. aastal
Kristjan Lindsalu on 16-aastane sõudespordiga tegelev sauevallakas, kes 2016.
aastal pääses Eesti noorte koondisse ja
esindas edukalt Eestit rahvusvahelisel
regatil Saksamaal, kus saavutas 2. koha.
Kristjan Lindsalu on 2016. aastal võitnud Eesti noorte ja U23 meistrivõistlustel 2000 m distantsil ühepaadi arvestuses
I koha ja sprindis II koha. Talvisel perioodil sõudeergomeetril on tal 2016.
aastast ette näidata Eesti meistrivõistlustelt 6000 meetris 1. koht.
MERLE PERM – Nõlvaku ja Tuleviku lasteaedade eduka käivitamise ja
arendamise eest üleriigilist tunnustust
pälvinud asutusteks
Eesti esimese liginullenerigia hoonena
palju tuntust kogunud ja 2013. aasta
suvel konkursil Harjumaa Kaunis Kodu
2013 ühiskondlike hoonete seas teise
koha saavutanud Nõlvaku lasteaiahoone valmis tema nõu ja jõu toel. Seejärel
võttis Merle vastu uue väljakutse aidata
ellu ka Tuleviku lasteaed. Lisaks lasteaedade loomisele on Merlel olnud jaksu ja
entusiasmi arendada lasteaedu sisuliselt.
Nõlvaku lasteaed on tervist edendav lasteaed. On tegeletud süvitsi ja järjepidevalt väärtuskasvatusega.
RITA KLEIN – pikaajalise kohusetundliku ja professionaalse pedagoogilise töö eest Veskitammi lasteaia
juhtimisel
Rita Klein on panustanud oluliselt Saue
valla lasteaedade arengusse. Ta on juhtinud Veskitammi lasteaeda alates selle
loomisest 2007. aastal, tehes oma tööd
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Helje Kala tunnustati vapimärgiga pikaajalise panuse eest Ääsmäe
piirkonna haridusellu

Rahvahääletusel Saue valla Aasta Tegu 2016 tiitli pälvis kergteede
rajamine, tunnustust tuli vastu võtma vallamaja teedespetsialist Indrek
Brandmeister

Key Smirnova pälvis tänukirja suure energia ja armastusega tehtud töö eest Maidla
terviseraja loomisel

Virge Toomet tunnustati tänukirjaga kauaaegse kohusetruu ja
pühendunud töö eest Saue vallaraamatukogus

Xiangwei Zuo, euroopaliku nimega Viktor, on Laagris tegutseva Meie
Kohviku omanik ja juhataja, tema
sai tänukirja pikaajalise panuse eest
ettevõtlusesse

Marek Muidre pärjati
tänukirjaga aktiivse
kaasalöömise eest Ääsmäe
kogukonnas

suure kohusetundlikkuse ja korrektsusega.
2014. aastal avati lasteaias täiendavad 3 rühma ja nii sai Veskitammi lasteaiast Saue valla suurim. Rita on pühendunud oma majale
ning kollektiivile. Ta on uuendusmeelne ja
aktiivne, osaleb ja organiseerib, tema eestvedamisel kutsuti ellu valla lasteaedade luulekonkurss ning koolieelikute spordipäev.
SILVI PRIIVITS – südamega tehtud töö
eest Ääsmäe lasteaias 40 aasta jooksul
Silvi Priivits asus Ääsmäe sovhoosi lastepäevakodusse tööle 1976. aastal pärast Tallinna
Pedagoogilise kooli lõpetamist. 2016. sügisel
täitus tal 40. tööaasta. Ta on olnud ja on laste
ning nende vanemate poolt väga tunnustatud
õpetaja, alati uute ideede ja mõtetega ning lugupeetud kolleeg kaastöötajate hulgas. Ta on
koolivalmiduse andnud 10 lennule ning aastate jooksul osalenud lastega väljaspool maja
paljudel konkurssidel.
SAUE VALLAVOLIKOGU
TÄNUKIRI
AIN VALDMANN – hea koostöö eest. Aitas nii mõtte kui teoga 2016. aastal kaasa valla
purgimiskoha probleemi lahendamisel.
GEA SIBOLA HANSEN – hea koostöö
eest. Vanamõisa Kleiso Mardi kuju autor.
INGRIT LOMANN – Valingu ja Aila külade kogukonna toimimise vabatahtliku
toetamise eest. Ingrit on ratsutamiskultuuri edandaja. Ta on oma tegevusega loonud
kogukonnas tugevad traditsioonid ja aastaid
andnud koos perega suure vabatahtliku panuse kultuurisündmuste pakkumiseks avalikkusele.
KAIDO KIVISILLA – Maidla külaelu
edendamise eest. Kaido on MTÜ Maidla Külaseltsi juhatuse liige alates 2016. aasta veebruarist. Ta on külaelu edendamise võtnud
enda südameasjaks ja on aktiivselt kaasa löönud ja mõelnud nii projektide kirjutamisel kui
ka teostamisel ja ürituste korraldamisel. Kaido
seisab küla heakorra eest juba aastaid.

Raivo Kokser sai vapipärgi
kodanikuvastutuse eest

KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY
ESTONIA OÜ – kõrgtehnoloogiliste töökohtade rajamise eest Saue valda.
KEY SMIRNOVA – suure energia ja armastusega tehtud töö eest Maidla terviseraja
loomisel.
KRISTJAN KÜTTIS – koolispordi edendamise eest. Kristjan Küttis on Ääsmäe põhikoolis kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina
koolisporti edendanud 10 aastat. Ta on õpilastega osalenud edukalt maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.
MAI PITSNER – lõputu energia ja ettevõtlikkuse eest robootikaringi eestvedajana.
Tavapärasest oluliselt suurema hulga võistkondade juhendamine ja erinevatele robootikavõistlustele viimine. Aktiivne suhtlemine
lastevanematega. Robootikaringi laste toetamine ja suunamine tehniliste teadmiste ja
meeskonnatöö oskuste arendamisel.

TÕNU JA KÜLLI VAPPER – Tuula ja
Pällu külade külaelu elavdamise eest. Tõnu
on alati valmis osalema ürituste organiseerimises. Aktiivselt osales ta küla sünnipäeva
läbiviimises. Organiseeris läbi Tuula küla
jalgrattamatka koos ajalooliste kommentaaridega. Tõnu organiseeris külaelanike käest
mängude kogumise (lauatennis, koroona,
laua jalgpall jne.) ja nüüd on võimalus lastel
iganädalaselt tulla seltsimajja, et koos mängida. Tõnu on see, kes lapsi juhendab. Külli näitas 2016. aastal üles suurt entusiasmi
külade heakorra parandamisel. Kutsus ellu
külaelanikest huvigrupi nimega Hortonoomikud. Külli on seda gruppi juhtinud, viinud
ekskursioonidele Eesti ilusamatesse aedadesse ning botaanikaaeda. Igakuiselt käivad
inimesed koos, et õppida tundma erinevaid
kultuuraedu ja joonistada plaan oma koduaia
kujundamiseks. Toimunud on ka praktilised
koolituspäevad okaspuu, õunapuu, marjapõõsaste lõikamise õppimiseks. Perekond
Vapper taastab Tuula mõisahoonet, viib läbi
ekskursioone.

MAREK MUIDRE – Ääsmäe külakogu on
tubli näide Saue valla piirkonna sõlmpunktist. Ääsmäe külakogu on tubli ühendus ning
selle eestvedajad teenäitajad. Üheks nende
seas, kaugemalt vaadates tihtilugu tahaplaanile jääv, on ka Marek Muidre. Igapäevasest
tööspetsiifikast erinevalt tunnevad enamus
ääsmäelasi tema kulinaaria- ja kokaoskusi
ning heatahtlikkuse ja abivalmiduse etaloniks
on Marek kohe kindlasti.

VIRGE TOOME – kauaaegse kohusetruu
ja pühendunud töö eest Saue vallaraamatukogus. Virge Toomel täitub 2017. aastal
20 aastat tööd Saue vallaraamatukogus, just
tema on raamatukogus tõeline järjepidevuse
kandja. Tänu tema kohusetruule kogukonnakesksele tööle ja abivalmile suhtlemisele
lugejatega on raamatukogu kujunenud hinnatavaks asutuseks rahva seas

MARGIT MITT – Maidla külaelu edendamise eest. Margit on MTÜ Maidla Külaseltsi
juhatuse liige alates 2016. aasta veebruarist.
Varasemalt kuulus ta külakogusse. Viimasel
kahel aastal on olnud peakorraldaja jaanipäeval, külaväravatel ja külapäeval. Samuti
lööb ta aktiivselt kaasa küla igapäevaasjades
ja abistab teiste ürituste korraldamisel ning
hoolitseb heakorra eest. Margit on külaseltsi aktiivne liige olnud juba 10 aastat. Lisaks
sellele võitleb ta aktiivselt Maidlasse planeeritava kaevanduse vastu.

XIANGWEI ZUO – pikaajalise panuse eest
Saue valla ettevõtlusesse. Xiangwei Zuo, euroopaliku nimega Viktor, on Laagris tegutseva Meie Kohviku omanik ja juhataja, keda
kõik laagrikad nägupidi tunnevad ja kellega
eesti keeles suhtlevad – ta on Eestis elatud
aastate jooksul ära õppinud eesti keele. Lisaks Meie Kohvikule ja tegutsemisele Laagris
kuulub Xiangwei Zuo China Consulting OÜ
juhatusse, kus pakub Hiina ettevõtjatele abi
äritegevuse ning kaubanduse korraldamisel
ja edendamisel Eestis.
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Kolm särtsakat
noort said pärjatud
Detsembris kutsuti üles esitama 7-26-aastaseid valla
noori SÄRTSu ning aasta
kõige noortesõbralikuma
teo tiitlile, tunnustusauhindade üleandmine toimus
9. veebruaril Mustkunstiteatris. Kohale oli tulnud ligi 100
külalist, esines Getter Jaani.
Õhtu sai alguse mustkunstnik Fred-Erik Johansoni mustkunstišõuga, mis pakkus rohkesti põnevad trikke. Seejärel oli aeg üle anda tunnustused – tänavu seati kandidaadina üles üheksa
noort, kelle seast valis žürii välja kolm SÄRTS
2017 tiitli saajat.
Ireen Peegel on noor, kes on silma paistnud töökuse ja sihikindlusega. Pingutanudõppinud, et saavutada parim, mis tema erialal,
tsirkuses, võimalik. Ireen on esinenud nii Eestis
kui rahvusvahelistel lavadel ning näidanud, et
kui midagi ikka väga soovida, siis tuleb selle
nimel tööd teha ja niisama nurgas istumisest
ei piisa.
Maarja-Liis Tahk on olnud väga paljude
noorteürituste eestvedaja, hea meeskonnaliige. Ta on tekitanud Ääsmäe noortekeskuse
lastes ühtse tunde ja samas suudab kõik probleemid lahendada kellelegi liiga tegemata. Ta
on alati nõus Ääsmäe ühisüritustele (vastlapäev, perepäev, jõululaat, vilistlaste kokkutulek
jne) õla alla panema. Oma aktiivse tegevusega
on ta silma jäänud ka teistele Saue valla noortele. Ühtlasi on ta juba neli aastat aktiivselt kaasa löönud Vanamõisa jõulumaa tegemistes.
Kelli Niitsoo on Tuula küla neiu, kelle põhiline tähelepanu kuulub praegusel eluetapil
tudengiks olemisele. Õpib ta bioloogiat Tallinna Ülikoolis teisel kursusel. Vabal ajal lööb
aktiivselt kaasa külaelus. 2016. aasta Tuula küla
sügislaada korraldamise juures oli ta kõige rohkem abiks: algsest plaanist kava koostamiseni,
reklaami laialiveost teiste kaasamiseni, platsi
ettevalmistusest ja juhendamisest hea lõpptulemuseni. Abistanud on ta paljudel teistel külaüritustel, kus vähegi abikäsi puudu on jäänud:
pildistanud, küpsetanud koos vanaemaga
head ja paremat, müünud õnneloosi pileteid
ja palju muud. Neiu hobiks on ka fotograafia,
täpsemalt loodusfotograafia.
Kõige noortesõbralikuma teo rahvahääletusel kogusid kõige rohkem hääli Ääsmäe
noortekeskuses korraldatud videomängude
päevad. Videomängude päevad toimusid nii
märtsis kui oktoobris ning tõid kokku enam kui
150 noort. Lisaks Ääsmäe noortele olid huvilised kohale tulnud nii Laagrist kui ka Kohilast.
Täname kõiki, kes võtsid aega märgata tublisid noori ning rõõm on nentida, et Saue vallas neid jätkub. Tänusõnad lähevad ka ürituse
toetajatele: Nõmme Seikluspark, Eesti Vabaõhumuuseum, Laagri Haridus- ja Spordikeskus
ning Laagri tennisekeskus. Nemad hoolitsesid,
et SÄRTSu tiitliomanikele oleks auhinnakotis
head ja põnevat. Samuti on soov tänada neid,
kes läbi aastate on oma nõu ja jõuga panustanud ürituse korraldamisse. Tänusõnad lähevad
ka Mustkunstiteatrile, kelle ruumides sel korral
üritus toimus.
Rõõm on tõdeda, et meie vallas peetakse
noorte tunnustamist oluliseks ning see on andnud võimaluse SÄRTSu ürituse korraldamiseks
juba neljal korral.
KERTTU BRANDMEISTER,
Saue valla noor inimene
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL VEEBRUARIS 2017 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus algatas 21.02.2017
korraldusega nr 141 Laagri alevikus
Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on jagada kinnistu
9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, millest kuuele
krundile kavandatakse üksikelamute ja
kahe korteriga elamute rajamist, üks

sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt
planeeritakse Seljaku tänava äärde ning
kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega
alal ning maakasutuse juhtotstarbeks
on kavandatud pere- ja ridaelamumaa.
Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku
tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning
lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla

halduspiiriga.
Saue
Vallavalitsus
algatas
28.02.2017 korraldusega nr 162 Aila
külas Aasavälja (72701:001:1107, suurusega 9 822 m², maatulundusmaa
100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe
osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus
kuni kolme üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Saue valla üldplaneerin-

gu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalas ning
planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse Saue Vallavalitsuse
8. märtsi 2016. aasta korraldusega nr
184 algatatud Aila küla Pikamäe tee 22
kinnistu, mille eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine ning määratakse ehitusõigus

kuni kolme üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha.
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

OÜ töö nr 164-03) suurendades lubatud
ehitisealust pinda (maapealse osa hoonealust pinda) kuni 10% ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega ehk kuni 220 m².
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste
määramiseks Laagri alevik, Iltre tn
10 (katastritunnus: 72701:005:0582;
2059 m² elamumaa), Iltre tn 12 (ka-

tastritunnus: 72701:005:0583; 2023
m² elamumaa), Kuuse tn 30 (katastritunnus: 72701:005:0584; 2610 m² elamumaa) ja Vae tn 19 (katastritunnus:
72701:005:0579; 3689 m² elamumaa)
kinnistutele lähtudes Redise, Vae, Kuuse
põik ja Kuuse tn vahelise kvartali detailplaneeringust (OÜ Vinta-Vänta Varandus
töö nr 230404D) suurendades iga kinnistu lubatud korterite arvu 10-lt korterilt

14 korterini ning suurendades lubatud
ehitisealust pinda pinda 10% võrreldes
detailplaneeringukohasest lahendusest.
Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.normann@sauevald.ee. Arvamused esitada
hiljemalt 23.03.2016 Saue Vallavalitsusse
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik;
info@sauevald.ee)

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu
projekteerimistingimuste määramiseks
Laagri alevik, Tervise tn 3 (katastritunnus: 72701:001:1787; 1 525 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Veskitammi tn,
Kuuse tn, Kuuse põik ja Redise tn vahelise ala detailplaneeringust (OÜ Maaplaneeringud töö nr 99-01) nihutates hoonestusala kuni 10% kinnistu Kuuse tn 2
ja Tervise tn 1 kinnistute poolsele küljele.

Eelnõus määratakse ehitustingimused
varjualuse ja tuletõkkeseina püstitamiseks.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Vanamõisa külas, Jalaka tee 10
(katastritunnus 72701:002:1127; 1 530
m2 elamumaa) kinnistul lähtudes Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute
detailplaneeringust (Maaplaneeringud

Uus töötaja – personalijuht Sju Nuuter

Alexela avas oma kõige uuema
tanklapoe Sauel
Alexela avas veebruaris Saue linnas
aadressil Sooja 2a oma kõige värskemalt
renoveeritud tankla.

L

isaks tavapärasele bensiinile
ja diislikütusele on olemas
AdBlue ja diisli kiirtankur
veokitele ning avatud on Alexela uuel kontseptsioonil põhinev
tanklapood Paus, kus on saadaval
ka lai valik esmatarbekaupu ning
isuäratavad ja tervislikud eined:
supid ning harjumuspärane burger
ja hot dog. Seda kõike saadab kiirelt
valmiv, värskete kuumade jookide

valik. Uudisena on Saue ja ka Riisipere tanklapoes nüüd võimalik
sõlmida kindlustuslepinguid, mida
vahendatakse Iizi.net abil ning lisaks saab tanklast osta balloonigaasi ja rentida kerghaagiseid.
Saue tankla avamise järel on Alexela tulevase Saue suurvalla suurim
tanklakett, pakkudes valla elanikele
tankimisvõimalust lisaks Sauele ka
Riisiperes ja Laagris.

Algavad raudtee remonditööd
Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere suunal
Vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis
(ballast, rööpad, liiprid), vajadusel
laiendatakse muldkeha ja suurendatakse
kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad

T

öid on plaanis teostada kokku 42 kilomeetril, jaamades
vahetatakse välja 47 pöörangut. Remonditööd algavad kevadel ning selle aasta plaan näeb ette
15 km ulatuses remonditöid. Töid
tehakse lõiguti kolmel päeval nädalas orienteeruvalt 8-18 ning sel ajal
korraldatakse reisirongiliiklus ümber ja sõidutatakse reisijaid asendusbussidega. Kapitaalremont tagab,

et on võimalik kiiruseid tõsta kuni
120 km/h, mis tähendab ajavõitu.
Remondi käigus vahetatakse välja
elutsükli lõpus olevad detailid, uute
materjalide kasutamine suurendab
raudteeliikluse ohutust.
Info muudatuste ja transpordikorralduse kohta kajastatakse
jooksvalt Elroni kodulehel www.
elron.ee, samuti paigaldatakse info
peatuskohtade stendidele.

S

ündinud ja kasvanud olen
Haapsalus, aga nagu tavaks
kipub olema, toovad hariduse
omandamine ja töökohaotsingud
pealinnale lähemale. Ülikooliõpinguid alustasin Mainori kõrgkoolis
ärijuhtimise valdkonnas spetsialiseerumisega personalijuhtimisele.
Peale lõpetamist asusin end täiendama Tallinna tehnikaülikoolis
personalitöö ja -arenduse magistrantuuris, tänaseks lahutab kraadi
omandamisest veel lõputöö.
Esimese personalitöö kogemuse
sain Saksa päritolu ettevõttes HR
factory, mis pakub personalialaseid
teenuseid. Minu roll ettevõttes oli
pakkuda klientidele värbamisteenust, mis sisaldas konsultatsioone,
otsingu käivitamist, töövestlusi,
taustauuringuid, kandidaatide profiilide koostamisi jms. See ameti-

koht andis värvika kogemuse just
inimeste tundmise osas, võimaldades kohtuda erinevate tööpakkujate
ja tööle soovijatega.
Personalialast karjääri jätkasin rahvusvahelises autoettevõttes
Moller Auto Tallinn, mis tegeleb
Volkswageni sõidukite müügi ja
järelteenindusega. Asusin tööle muutusterohkel perioodil, kui
toimus omanike vahetus ja 175
töötajaga ettevõttest sai osa Norra
suurkorporatsioonist MollerGruppen. Töötasin tsentraalse personalijuhi ametikohal, täites ülesandeid
lisaks Tallinnale ka Jõhvi, Viljandi
ja Pärnu esinduste heaks. Vastutusvaldkonda kuulusid muudatuste juhtimises osalemine, personali
värbamine ja valik, dokumendi- ja
personalihaldus, koolituste organiseerimine, juhtide nõustamine
tööseadusandluse osas ja personali
puudutava sisekommunikatsiooni
korraldamine.
Täna on mul rõõm olla Saue,
Kernu ja Nissi valla ning Saue linna
ühiseks personalijuhiks ning ootan
uute kolleegidega tuttavaks saamist.
Eesmärk on juhtkonna ja teenistujate toetamine seoses kohalike
omavalitsuste ühinemisega. Aitan
kaasa, et ühinemiseelsed ja sellele
järgnevad ümberkorraldused oleks
sujuvad ning lõpuks moodustuks
ühtne, professionaalne meeskond.
Tööülesannete hulka kuulub
personali planeerimine, värbamine
ja valik, dokumendi- ja personalihalduse korraldamine, palga- ja mo-

tivatsioonisüsteemide loomine, personali koolitamine ja personalialase
sisekommunikatsiooni juhtimine.
Täidan neid ülesandeid koostöös
juhtidega, pidades silmas organisatsooni eesmärke ja meeskonna
heaolu. Ehkki minu füüsiline töökoht asub Saue vallamajas, hakkan
olema tihe külaline Saue linnavalitsuses, Kernu ja Nissi vallamajades.
Kindlasti pakub see töökoht palju
väljakutseid, soovin anda oma parima ja usun, et meil on hea koostöö!
Isiksuselt olen avatud ja julge
suhtleja, inimeste suhtes püüdlik
ning abivalmis. Meeldib töötada
kollektiivis, kus teineteist ja teineteise tööd austatakse ning hinnatakse,
püüan oma töös alati seda järgida.
Inimestes hindan heatahtlikkust,
eneseväärikust, avatust diskussioonile ja muidugi head huumorimeelt.
Vaba aega veedan lähedastega,
jalutan looduses, tegelen tervisespordiga, kuulan raadiosaateid või
kritseldan paberile mõne joonistuse. Huvitun ka taoistlikust filosoofiast, eelkõige tervislike eluviiside
viljelemise võtmes. Avatud olen ka
erinevatele ühisettevõtmistele, olen
nii mõnedki korrad leidnud end
pingutamas SEB Tallinna Maratoni
10 km jooksul, Xdream seiklusspordivõistlustel või heategevuslikul
kontorirottide jooksul kontsade
klõbinal munakiviteel.
Personalijuht Sju Nuuter
654 1149, 591 97874
sju.nuuter@sauevald.ee

Kergtee pikeneb Harku järveni
Juba praegu palistab Instituudi tee äärt Laagrist Harkuni kergtee, mis
kulgeb edasi mööda Paldiski maanteed kuni Tähetorni ristini.

T

allinna linna poolt pikendatakse see 2017. aasta suve
lõpuks Harku järveni välja
ja nii tekib sellel suunal terviklik
võrgustik.
Veebruaris allkirjastas Tallinna

Kommunaalameti juhataja ehituse
töövõtulepingu tööde teostamiseks Paldiski maantee Järvekalda
tee –Tähetorni tn lõigus. Lepingu
täitmise tähtpäev ehk tööde tegemise aeg on 4 kuud (algus eeldata-

valt 1. aprillil 2017 ja lõpetamine
1. augustil 2017), sh ehitustööd
peavad olema objektil lõpetatud
hiljemalt 1 kuu enne lepingu täitmise tähtaega. Töövõtja on Viaston Infra OÜ.
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Visioon eakate pansionaadist
Vanamõisa külla – sümbioos
privaatsusest ja kogukonnaelust

Värskem uudis
naabritega
koostööst toob
häid teateid
Maidla küla
elanikele

Volikogu maakomisjoni lauale on laekunud ettepanek rajada Vanamõisa külla
Välja tee äärde 70-kohaline pansionaat, kus vanainimesed saavad mõnusalt
oma kuldset elusügist veeta. Komisjoni liikmed on ettepaneku heaks kiitnud,
enne planeeringu ametlikku algatamist toimub märtsikuus ka eskiisi avalik
tutvustus kõikidele huvilistele.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

H

ektarisuurune Juhani kinnistu Välja tee ääres võiks
potentsiaalselt olla eakate kodule sobiv asukoht. Kinnistut
ääristab metsatukk, rong peatub
lähedal, krunt asub tiheasustusalas,
vee- ja kanalisatsiooni valmidus on
olemas. Samuti on naabruses kergteega ühendatud Saue linn ja Vanamõisa külakeskus, mis võimaldaks
elanikel osa võtta ka pansionaadist
väljapoole jäävast elust ja sündmustest.
Arendusfirma Conmade OÜ
plaanide kohaselt soovitakse rajada
umbes 70-kohaline pansionaat, mis
jaguneks kaheks. Kahekorruseline
administratiivhoone, kus paiknevad
köök, raamatukogu ja olmeruumid,
oleks majutusblokiga ühendatud
suurte akendega ja avarate sisekoridoridega. Majutusblokk ise jaguneks viieks ühekorruseliseks tiivaks,
igas tiivas 20-25-ruutmeetrised ühetoalised stuudio tüüpi toad. Toad on
kavandatud koos pisikese kööginurga ja pesuruumiga, igaühest pääseb
oma privaatsele terrassile, mis omakorda avaneb rohelisele sisealleele.
Tagatud on ka toitlustusteenus,
kuigi elanikele jääb ka võimalus oma
toas olevas miniköögis teed keeta
või võileiba valmistada.
On mõeldud ka eakate lähedaste
peale. Nimelt kavandatakse kompleksi külalistetoad, et kui pere tuleb
oma lähedasi vaatama, saab üheskoos kasvõi juubelipidu või vanaaastaõhtut tähistada.
Pansionaat on suunatud enesega
toimetulevatele eakatele, korpuses
on küll valveõde, aga erinevate tervisehädadega inimeste jaoks suunatud
meditsiinilist teenust ei planeerita.
Kõrvalolev mets on Saue valla
omandis, aga arendaja on lubanud
korrastada selle parkmetsaks, ehitada sinna valgustatud terviserajad
ja luua terviklik reakreatsiooniala,
mis oleks lisaväärtuseks pansionaadi elanikele, aga ka kõikidele sauevallakatele, sest ala jääks avalikku
kasutusse. Täna seda metsaala kahjuks kasutada ei saa, kuna puuduvad
sissesõiduteed Välja teelt, arendaja
võtaks oma kohuseks välja ehitada
kõik juurdepääsu- ja liiklusteed nii
oma kinnistule kui metsaalale.
Aluseks on arendajad võtnud

N

Juhani kinnistule Vanamõisa
külla planeeritava eakate
pansionaadi eskiisi
tutvustus toimub
22. märtsil kell 17
vallamajas volikogu saalis.
Lisainfo 654 1157
Poolas juba töötava sarnase mudeli,
mille eeliseks ongi privaatse eluviisi
ja samal ajal toetavas kogukonnas
elamise sümbioos. Sarnaseid pansionaate on kavas rajada veel mitmesse
teisegi Eestimaa paika.
Maakomisjon tervitas ideed rajada Saue valda pansionaat, aga
mööndi ka tõenäolisi äririske. Vananeva elanikkonnaga Eestis võiks
eakate majutusteenus olla ju potentsiaaliga plaan. Hiljuti alles käis
meediast läbi Rain Rosimannuse
äriplaan rajada Eesti suurim hooldekodude kett. Tõsi, see mudel toetus pigem vanade ja tühjalt seisvate
hoonete – koolide, kultuurimajade –
uuesti kasutuselevõtule, mitte uute
hoonete ehitamisele. Samas turunišis tegutseb ka Villa Benita Keila
vallas, mis on aastatePlaneeringuala
jooksulpiir oma
ärimudelit oludega vastavamaks
kohendanud. Arendajad leiavad, et
küsimus on teenuses, mida ja mis
hinnaga pakkuda. Aga ollakse üsna
optimistlikult meelestatud, et Eestis
leiduks potentsiaalseid kundesid sellisele teenusele.
Planeeringu menetlusprotsess
on ees
Täna on Juhani kinnistul olemas kehtiv detailplaneering, mis
koosneb neljast elamumaa, kahest
transpordimaa ja ühest sotsiaalmaa
funktsiooniga krundist. Arendaja
sooviks on algatada uus detailplaneering, millega muudetakse kinnistu osaliselt ärimaaks.
Tegemist ei oleks üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga,

sest tiheasustusaladel tuleb elamu- sele (metsaala) poole, liiklust praemaa juhtotstarbega aladel ette näha guste eluasemete suunal ei tuleks,
ka avalike ning vaba aja veetmise oma kinnistu kavatsetakse piirata
teenuste (haridus, sotsiaalhoolekan- kõrghaljastusega ja eakate inimeste
kogukonnalt
ei maksaalgatamiseks
ilmselt karta
ne, kultuur, sport) osutamiseks vajaJuhani kinnistu
eskiislahendus detailplaneeringu
ka vald
väga lärmakat
eluviisi.
like maa-alade kavandamist. Vanamõisa
Lisaksküla, Saue
Asukohaskeem
Arendusfirma Conmade OÜ
juhtotstarbele võimaldab üldplaneeDP-05/12-2016
Conmade OÜ
ring kuni 35% ulatuses planeerida ka näeks ideaalset ajalist perspektiivi
A3
Egle Heero
teisi sellele alale sobivaid kasutusots- selliselt, et aastajagu päevi planeeri16.02.2017
tarbeid.
takse detailplaneeringu
menetlemiArendajad on käinud ideed tut- sele, aga 2019. aastaks võiks pansiovustamas ka kahes naabermajapida- naat juba tegutseda.
Planeeringut ei ole hetkel algamises, aga esialgu on reaktsioonid
olnud pigem pessimistlikud. Samas tatud. Tõenäoliselt aprillikuus on
kinnitavad idee autorid, et nende kavas esitada vallavalitsusele otsustavisioon segaks olemasolevate ela- miseks detailplaneeringu algatamise
nike elu pigem vähem, kui praegu taotlus ja võtta arvesse ka märtsidetailplaneeringuga lubatud neli kuus toimuva eskiisjoonise avalikult
elamukrunti koos tänavaga. Pansio- tutvustamiselt tõusetuvad võimalinaadi n-ö nägu oleks pööratud tei- kud ettepanekud.
Töö nimetus:

Joonis:

Asukoht:

MAASTIKUARHITEKTUUR

Ruumi Grupp OÜ

Tellija:

Allkiri:

Töö number:

Planeerija:

Allkiri:

Mõõtkava:

Formaat:

Joonise nr:

Kuupäev:

Mäe 24, 51008 Tartu
Reg. nr: 12042771
www.ruumi.ee
info@ruumi.ee
tel: 56 609 144
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Öeldakse, et koostöös
peitub jõud. Ei saa üksi
ükski omavalitsus. Nii
on ka Saue vald aldis
tegema koostööd oma
heade naabritega.
Nimelt on Maidla küla elanikud,
eelkõige need kes elavad endistes
suvilapiirkondades, mis üha enam
aastaringseteks
elurajoonideks
muutuvad, pikka aega unistanud
võimalusest panna lapsed Saku valla Kurtna kooli ja lasteaeda. Sageli
viib sealsete lapsevanemate teed
tööle lähedalt mööda just Saku valla lasteasutustest, samas kui Saue
valla lähim kool ja lasteaed asuvad
Ääsmäel.
Märtsi alguses sõlmisid Saue
vald ja Saku vald lepingu, mis tagab kooli ja lasteaiakohad Maidla
küla elanikele. Igas aastakäigus
saab Kurtna lasteaeda minna kaks
3-aastaseks saanud last ja kooli kaks
esimesse klassi minevat last. Loomulikult võetakse vabade kohtade
olemasolul vastu ka 4- ja 5- aastaseid lapsi ning vanematesse kooliklassidesse astujaid, kuid eelduseks
on vabade kohtade olemasolu ning
otse kokkuleppe Kurta Kooliga.
Ka Saku lapsevanematel on
põhjust rõõmustada omavalitsuste
koostöö üle – nimelt saavad igal
aastal 4 Saku vallas elavat last kohad Laagri piirkonna lasteaedades.
Eelkõige puudutab see Tänassilma
elanikke. Sellega tahavad Saku ja
Saue vald rõhutada ausa sissekirjutuse vajadust, näeme ju oma
igapäevases praktikas sageli kuidas inimeste sissekirjutus muutub
kiiremini kui Eesti ilm. Selline hetkel
parima otsimine pole aga aus kellegi suhtes ning muudab keeruliseks
vajaliku sotsiaalse infrastruktuuri
planeerimise.
Lisaks värskele uudisele on Saku
ja Saue vald varemgi tõhusalt koostööd teinud, valmis ju Eesti esimene liginullenergia Nõlvaku lasteaiahoone valdade ühise ettevõtmisena
ning üks rühm 6-rühmalises lasteaias on Saku valla laste päralt.
Nagu eespool mainitud peitubki paikkonna arendamise edu võti
sageli omavalitsuste koostöös, eriti
tihedalt asustatud piirkondades.
Ilmselt ei kujuta ükski Tallinna lähivald elu ette ilma hea koostööta Tallinna linnaga. Näiteks käivad paljud
Saue valla lapsed Tallinna koolides,
Laagri keskusesse sõidavad Tallinna
linnaliinid, hajaasustuses elavad inimeste reovee kogumispaakide sisu
muudab keskkonnasõbralikuks Tallinna reoveepuhastussüsteem.
Harku vallaga koostöös valmis
uus kergtee Laagri-Harku suunal,
samuti käivad mitmed Saue valla
lapsed Harku valla koolides.
INDREK EENSAAR, abivallavanem
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Noorte jaoks
tuleb tuua
konkreetseid
seoseid ja näiteid

K

ui valimisea alandamise seaduse otsustamine riigikogus
päevakorras oli, siis aineõpetajaid
koondavas ühiskonna- ja ajalooõpetajate seltsis sai kolleegidega
seda teemat analüüsitud. Minu
isiklik seisukoht selles küsimuses
oli pigem vastu. Tuginesin oma
õpilastelt saadud arvamusele, et
nad ise tunnevad, et ei ole selliste
valikute tegemiseks valmis või piisavalt informeeritud.
Loomulikult on minul kui aineõpetajal valimisea alandamise kontekstis oma roll. Tunnen vastutust,
et minu kohustus on neid harida
sel teemal, igaüks ei võta ajalehte
kätte ega otsi ise informatsiooni,
mõne noore jaoks võib olla ühiskonnaõpetuse tund ainus koht,
kus ta üldse seda teavet saab. See,
kui palju noored on omaenda teemadest ja meediakanalitest mõjutatud, kujundab minu tööd päris
palju. Näiteks presidendi valimistega nii Eestis kui Ameerikas olid
nad tõesti kursis, see huvitas neid,
sellest rääkisime me tundides ka
eraldi. Eesti presidendi valimistest
vaatasime tunnis otseülekannetki.
Klassid on muidugi erinevad, osadega on arutlusi rohkem, teistega
vähem.
Nüüd lähinädalatel on ka kohalike omavalitsuste teema üheksandike õppeprogrammis, lähme
sügavuti, arutleme, millised funktsioonid on vallavalitsusel ja volikogul. Noortele tuleb väga konkreetseid seoseid luua. Vaadata näiteks
klassiruumiski ringi, millised asjad
on valla mõjutada ja seotud kohaliku valitsemisega. Et vesi tuleb kraanist, et prügi viiakse ära, et teed
toovad kooli ette ja et kool üldse
olemas on. Eelmiste valimiste ajal,
2013. aastal, tegime rühmatöid
klassis, võtsime ette valimisliitude
ja parteide programmid ja analüüsisime ideid ja lubadusi, jagasime
plusse-miinuseid lubadustele, mis
noori rohkem kõnetasid. Ka uuel
õppeaastal võtan üheksandikega
kohalike valimiste teema kohe sügisel ette.
Ühiskonnaõpetuse tundide raames on käinud meil erinevaid riigitegelasi oma tööd tutvustamas,
novembrikuus on juba traditsiooniks saanud, et käime vallamajas
vallavanemaga kohtumas. Muidugi
oleks hea, kui valimiste eel kandideerijad leiaksid ka noortega
otse suhtluseks võimalusi, samas
on oluline leida tasakaal, et oleks
piisavalt informatiivne ja hoiduda
otsesest propagandast.
Aga üldiselt on meie noored
vägagi patriootlikud. Kui nad kirjutavad mulle esseesid ja arvamusi
näiteks kodanikuks olemisest, siis
selle põhjal ma võin küll öelda, et
väärtused on paigas.
AIVI PÄRNSALU, Laagri kooli
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja

SAUE VALLALEHT

Koduvald

NOORED

Vallanoored tunnistavad, et neil
pole valima minemiseks piisavalt
informatsiooni ega indu
Sel sügisel on esmakordselt võimalik valima minna ka 16- ja 17-aastastel
noortel. Koduvald katsus Laagri kooli üheksandikega jutule saada, mis nemad
sellest arvavad ja kui palju kodukandi päevapoliitikaga üldse kursis ollakse.
Pretendeerimata statistilisele tõele, saab nentida, et noored sauevallakad tänase
seisuga pigem valima ei lähe ja kohaliku poliitikaga võrreldes ollakse oluliselt
rohkem huvitatud ja kursis välismaisega.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

R

iigikogu võttis 2016. aastal
vastu seaduse valimisea langetamise kohta 18 eluaastalt
16 aastale kohaliku omavalitsuse
valimistel. Seaduse algatajad tõid
põhjenduseks, et Eesti ühiskond
järjest vananeb, seega omavad vanemaealised üha rohkem valimistel
kaalu ning eakamad langetavad otsuseid ka noorte elu puudutavates
küsimustes. Valimisea langetamine
tõstaks seaduse algatajate sõnul valimisõigust omavate inimeste seas
noorte osakaalu. Eesmärgiks oli
seega panna noored rohkem poliitikast huvituma ja anda neile võimalus kohalikus elus kaasa rääkida.
Enne seaduse jõustumist võeti ühiskonnas sel teemal sõna nii
poolt kui vastu. Oli arvamusi, et
16-aastased on küpsed küll, tegemaks otsuseid ja võtmaks vastutust
kodukoha arengu eest. Oli ka risti
vastupidiseid hinnanguid, et noored on liialt mõjutatavad, olgu siis
vanemate või meedia poolt, samuti jääb vajaka kriitilisest meelest, et
osata loosunglike valimislubaduste
taha näha.
Miks nad pigem ei lähe valima?
Ei huvita. Ei ole kursis kandideerijatega. Et taha tegeleda täiskasvanuks
olemise kohustustega. Pole aega.
Oleneb, kuidas viitsin. Olen selleks

Laagri kooli 9s klass- uudishimulikud ja rõõmsameelsed, aga poliitikast mitte väga huvituvad

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
TOIMUVAD 15. OKTOOBRIL 2017
Eestis on 16–17–aastaseid noori umbes 24 000. Kui eeldada, et
neist tuleb valima keskmiselt ligi 60%, siis võiks see tähendada
14 000–15 000 valija lisandumist. Saue vallas on sama number 232,
millest 60% on 139 inimest. 2013. aasta valimistel oli Saue vallas
väikseim valimiskünnise ületanud häälte arv 50, sellesama alusel
võib oletuslikult öelda, et vähemalt 2,5 vallavolikogusse valitava
inimese saatus sõltub nendest 139st noorest sauevallakast.

liiga noor, ei oska valla asjades kaasa
rääkida. Keskendun koolile, mitte
valimistele. Sellised olid enamus
noorte kommentaarid küsimusele,
kas minnakse valima.
Ühelt poolt on see loogiline.
Täna ei ole ju tõepoolest teada, kes
ja milliste ideedega sügisel välja tulevad. Neli aastat tagasi olid need
üheksandikud veel liiga noored, et
olla kursis kasvõi eelmiste valimiste

taustaga. Infopuudust saab muidugi leevendada, iseasi, kas kandideerijad tajuvad seda infovälja, milles
tänased noored elavad, leidmaks
sellele sihtgrupile just kõige kõnetavamad kanalid. Sest motivatsiooni,
et ise eeltööd teha, napib, aga kui
keegi tuleks ning otse ja õiges kohas räägiks ja küsiks, siis reageeriks
küll.
Pisut murettekitavam on siiski

asjaolu, et vastustest kõlas läbi ka
õlgadekehitus, et ega eriti ei huvita.
Samas oli ka neid noori (tõsi, vast
vaid viiendik), kes arvasid, et valima
minna tuleks, sest nende hääl võib
muuta koduvalda. Tajuti ka kodanikukohust.
Mis neid siis huvitab?
Kes on kohalik vallavanem, seda
teatakse. Millega aga vallamajas
tegeletakse ja milliseid funktsioone volikogu täidab, selle kohta
oli teadjaid pilke oluliselt vähem.
Kindlasti mõjutas seda ka asjaolu,
et ühiskonnaõpetuse tunnis ei olnud artikli kirjutamise hetkeks veel
kohalike omavalitsusteni jõutud.
Teemadest, mis koduvallas toimub, teadis paar noort nimetada
ühinemist (aga see ei meeldi, sest

LAAGRI KOOLI 9.P KLASS (POISID)
KAS LÄHED SÜGISEL VALIMA?
• Ei, sest ma pole kursis kandidaatidega.
• Ei lähe, sest ma ei näe põhjust valida, kui ma
ei ole nende asjadega kursis.
• Ei lähe, sest ei tea eriti valla asju ja tunnen,
et peaksin selleks vanem olema.
• Jah, sest minu hääl võib muuta meie
omavalitsust.
• Ei, sest ma naudin võimalikult pikka
lapsepõlve ja ei tegele täiskasvanuks olemise
kohustustega.
• Ei lähe, sest ei näe põhjust.
• Ei lähe, sest ma ei tea sellest piisavalt.
• Ei lähe, sest pole huvitatud.
• Ei lähe, kuna arvan, et ei tea piisavalt ja ei
tunne selleks vajadust.
• Ei lähe, puudub poliitiline vaade Saue
vallavalitsusele.
• Ei, sest ma ei mõtle sellistele asjadele.
• Jah, lähen.
• Lähen, sest siis saan valida hea volikogu.

• Ma lähen, sest see on kohustus.
• Ei, kuna pole aega mingi hääletamise jaoks.
• Ma arvan, et ma lähen valima, kuna siis saan
ka oma hääle anda.
• Ei, kuna pole tutvunud inimestega, kes
kandideerivad ja pole huvitatud poliitikast.
• Ei ole veel kindel, oleneb, kuidas viitsin.
• Ei, sest ma olen enda arvates liiga noor ning
ei oska valla asjades kaasa rääkida.
KUST SAAD INFOT SAUE VALLA KOHTA?
• Saue valla koduleht ja vallalehest.
• Õpetajalt näiteks.
• Netist, vanematelt, koolist,
uudisteportaalist.
• Mitmelt poolt, näiteks vanematelt.
• Vallamajast.
• Läbi kooli ja õues olles.
• Vanematelt.
• Internetist.

MIDA VÕIKS SAUE VALD TEHA NOORTE
HEAKS?
• Ehitada gümnaasiumi.
• Ehitada gümnaasiumi, rajada Kanada
sõjaväebaasi.
• Võiks olla rohkem noortele suunatud asutusi:
gümnaasium, kino, söögikohad.
• Rohkem töökohti, haridusasutusi rohkem,
odavamad eluasemed, rohkem jõusaale.
• Iga kuu üks paintball’i-matš.
• Noortemaja ja tuua transport lähemale.
• Võiks olla gümnaasium ja noortemaja.
• Ehitaks normaalse kossuväljaku.
• Sportimisvõimalusi ja gümnaasiumi.
• Gümnaasiumi, kino.
• Astmeline tulumaks, pensioni tõstmine,
tõsta lastetoetust.
• Kino, autokool, lastetoetus.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

Koduvald võttis testimiseks Saue vallas eelmise valimiste aegu
sõlmitud koalitsioonilepingu lubadused aastateks 2013-2017, mis
noori otseselt kõnetada võiksid. Neid sai kokku neli.
Saab siis näha, kas uue valitsemisperioodi kokkulepetesse mahub
neid rohkem ja konkreetsemalt. See oli ju valimisea langetamise
eesmärk – rohkem noori puudutavaid teemasid lauale.
• Koostame Ääsmäe kooli renoveerimise projekti (kommentaar:
projekt valmis, ehitushange lõppemas ja ehitus algamas paari
kuu pärast) ja lasteaia renoveerimise projekti (kommentaar:
koostamisel sel aastal. Lasteaiale taotletakse toetust katuse
ja välisseinte soojustamiseks, küttesüsteemi ja ventilatsiooni
renoveerimiseks). Investeerime Ääsmäe kooli sportimisvõimaluste
parandamisse (kommentaar: koos kooli uue korpuse ehitusega
rajatakse 2017-2018 staadion koos välise jõujaamaga).
• Võimaldame valla kõikidele lastele tasuta sõidu elektrirongis
ning tagame kolme ja enama lapsega peredele tasuta
ühistranspordi. (kommentaar: Saue valla piires saavad vallaelanikud
Elroni rongis tasuta sõita ning kaugemale sõites maksab vallaealnik
ühe tsooni võrra vähem. Bussiliinidest on tasuta sõit vallaelanikele
kõikidel Saue valla siseliinidel. Ühtlais on garanteeritud Saue valla
lastele tasuta sõit kooli ja koju muudel bussiliinidel).
• Rajame uut haljastust avalikku ruumi ning arendame välja
avalikud puhkealad. Kujundame Laagris Pääsküla jõe ääres
asuvatest pargialadest vaba-aja veetmise ja piknikuala
(kommentaar: valmis on Jõekääru park, 2016. aastal valmis
Kultuurikeskuse park, 2017. suvel Teemandi park ning
projekteeritakse Redise parki).
• Toetame mängu- ja spordiplatside loomist igas valla
külas. Rajame avaliku spordiplatsi Laagri Nõlvaku piirkonda
(kommentaar: spordiplatsi projekt on valmis, tulemas on
ehitushange ning valmib veel sellel aastal. Mänguväljaku osas
arendatakse järk-järgult Kaselaane mänguväljakut, projekt
on valmis). Ehitame Maidla veehoidla juures välja avalikult
kasutatava ranna ja puhkeala (kommentaar: 2016 rajati kaks silda,
täiendati inventari. 2017 laiendatakse parklat ning päevitus-/liivaala,
valmib selle aasta maikuus).

liituvad sellised omavalitsused, kes
mingit kasu ei too), üsna värskelt
veebruarikuu vallalehes tutvustatud
spaa- ja kaubanduskeskust (tunnustavad ja pooldavad vahelehõiked) ja
välja toodi ka kapsapea skulptuuri
rajamine (üldine hämmeldunud
hoiak, et kes küll sellise absurdse
idee peale on tulnud).
Oluliselt rohkem elevust tekitas
möödundsügisene presidendi valimiste ralli. Seda jälgiti lausa otse
ühiskonnaõpetuse tunnis. Samuti
Ameerika riigipea valimine. Donald Trumpi tegemistega ollakse
isegi veel paremini kursis. Ka Putini
nimi ja tegemised on tuttavamad
kui Eesti riigijuhtide omad, saati
siis veel vallafunktsionäride omad.
Brexitist teatakse julgelt rohkem kui
haldusreformist.
Kõik, millest meedia räägib
ja mida võimendab, jõuab paremini kohale. Samas suhtutakse
ka kriitiliselt – ei ole nii, et kõike
online’s avaldatut mustvalgelt tõe
pähe võetakse. Ei saa salata, et kui
kuskil on mingi jama või konflikt,
siis see tõmbab tähelepanu. Eesti presidendi valimiste süsteem sai
sügisese näite varal noortele oluliselt paremini ja elulisemalt selgeks
kui mistahes moel õpikust loetu.
Meelelahutuslik formaat on samuti
hoomatavam – vabariigi aastapäeval pigem presidendi kätlemistseremoonia kui paraad.
Meedia kõrval on oluliseks infokanaliks ka kodused diskussioonid,
aga sealgi on pigem teemaks üldine
olukord ja aktuaalsed aspektid riigipoliitikas (näiteks on arutatud õhtusöögi lauas astmelise tulumaksu
süsteemi). Aga seda, et noorte omavahelistes vestlustes poliitilisi kategooriaid sisse viskaks, ei ole mõtet
eeldada. Huvid on mujal.
Üldiselt täidavad kooli kõrvalt
noorte elu ja mõtteid huvitegevus ja sport (viimane ka passiivsel
moel televisiooni jälgides või uudi-
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seid tarbides), Youtube on põhiline
koht, kus aega veedetakse (kindlat
teemafookust ei olegi, peale läheb
kõik, mida pakutakse), nimetati ka
huvi välismaiste staaride elu vastu –
kes kellest lahutas ja kes millise uue
filmirolli saab.
Mida nad ootavad vallalt?
Kuskil ei ole olla peale kooli. Suvel
on veel võimalusi, aga talvel mitte
midagi. Kohvikut oleks vaja, kus
võiks kokku saada. Isegi Tipo pandi ju kinni. Mitte noortekeskust või
kultuurimaja organiseeritud tegevuse jaoks, lihtsalt mõnusat kohvikut niisama olemiseks. Kaubanduskeskust tahaks. Kino, kino oleks
vaja. Ja gümnaasiumi. Tasuta rongi
Tallinna.
Kuidas neid kõnetada?
Kui küsida tagasisidet noortelt ja
nende arvamust kohaliku elu-olu
kohta passiivsel moel (koostades
mõne küsimustiku netis või oodates
nende poolt esitatud ettepanekuid),
siis see ei tööta. Maailmas on nii
palju muid huvitavaid asju, millele
nad oma aega ja energiat jagavad.
Kui keegi tuleks otse klassi ette
ja küsiks-räägiks, siis reageeriks (aga
asi peab olema tasakaalustatud, ei
saa nii, et ainult reformierakond
käib rääkimas). Kui korraldada kusagil mingi lahe ja äge üritus (aga
Getter Jaani väga peale ei lähe, tasuta toit küll), siis jätaks isegi trenni
või linnamineku ära ja tuleks kohale.
Resümeerides, aga mitte lõplikku tõde sedastades: teoorias saavad
noored aru küll, et kohalike omavalitsuste valimised on olulised ja
sellest sõltub valla elu, aga nad väga
täpselt ei saa aru, kuidas see käib, ei
oska seoseid luua ega oma piisavalt
või üldse infot. Kui neid aga kõnetada õigel moel ja õiges kanalis, on
nad valmis kaasa mõtlema ja diskuteerima küll.

LAAGRI KOOLI 9.T KLASS (TÜDRUKUD)
KAS LÄHED SÜGISEL VALIMA?
• Ei lähe, ei ole sel hetkel 16.
• Võimalik, et ma ikka lähen, kuna soovin siiski
valimistest osa saada ning anda oma sõna
valimistes. Siiski kõik oleneb ka sellest, keda
ma valin ning kui informeeritud ma olen.
• Ei lähe valima, usulistel põhjustel.
• Lähen, sest tahan oma panuse panna, sest
üks hääl võib muuta kõike.
• Ei, ma ei lähe valima, sest ma tunnen, et ma
pole piisavalt kursis sellega, milliseid muutusi
lubatakse ja kes üldse kandideerivad. Ma
arvan, et ma pole lihtsalt hetkel valmis selleks,
aga kunagi ikka.
• Ei, kuna keskendudn praegu koolile, mitte
valimistele
• Ma otsustasin, et ma lähen valima, sest ma
tahan võtta sellest osa, kui mul on selleks
lõpuks võimalus. Tahan, et võimule saaks hea
kandidaat.
• Ei lähe, kuna ma ei tea, keda valida ja kes
oleks Eesti riigile kasulik.
• Ma ei lähe valima, sest ma arvan, et
nii noorelt ei saa teha suuri otsuseid
adekvaatselt.
• Ei, sest mind ei huvita see absoluutselt, pluss
ma ei viitsi ka.
• Ei lähe valima, sest ma ei tea piisavalt palju
poliitikast ja nendest inimestest.
• Ei lähe valima, sest ma ei tea sellest midagi.
• Ma ei lähe oktoobris valima. Ma ei lähe, sest
ei ole teadlik kandidaatidest ja ma ei hakka
inimese poolt hääletama, kelle lubadustest ma
teadlik ei ole.
• Ei, ma ei lähe valima. Sest ma ei ole kursis
kandidaatidega. Lisaks elan teises vallas, kui
see, kuhu ma sisse kirjutatud olen, seega see
ei muudaks midagi.
KUST SAAD INFOT SAUE VALLA KOHTA?
• Koju tuleb Saue valla ajaleht iga kuu ning
kui ma sooviksin rohkem teada, siis läheksin
internetti.
• Ema, isa, internet.
• Internet, Saue valla koduleht, vallaleht.
• Isa räägib uudistest, ise ma ei uuri infot.
• Kohalikelt, koolist, ümbruskonnast.
• Ajalehest, internetist.
• Koduvalla lehest, internetist, uudistest,
vanemad räägivad.
• Õpetajad (ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja)
ja sõbrannad.
• Saan infot internetist või vanemate käest.
• Vanematelt.
• Mind info ei huvita, aga kui peaks huvitama,
siis guugeldan ja küll leiab.
MIDA VÕIKS SAUE VALD TEHA NOORTE
HEAKS?
• Ideaalis võiks olla autismispektri häiretega
inimestele üritusi.
• Saue vald võiks ehitada gümnaasiumi, siis
oleks kooli valik palju lihtsam. Võiks tulla ka
kaubanduskeskus, et kõik käe-jala ulatuses
oleks.
• Ma arvan, et noorte jaoks võiks Laagris
olla näiteks gümnaasium ja võibolla midagi
huvitavat, mingi bowling või karaoke. Aga
samas olen väga rahul Laagris olevaga.
• Gümnaasium, vabaajakeskus.
• Gümnaasium, paar parki, kus saab jalutada ja
istuda ning linnakärast eemal olla.
• Kaubanduskeskus Laagri ja Koidu küla
vahele.
• Rohkem meelelahutust noortele, suuremaid
üritusi.
• Kutsekooli ja lõbustusparki.
• Siin võiks olla gümnaasium, rohkem
võimalusi õppida erinevaid keeli. Tasuta
Elroniga võiks linna sõita.
• Kohvik, kus noored saavad olla oma
sõpradega. Kohvik noortele.
• Vähem kontrolltöid nädalas ja uued
koolibussid.
• Kooli koormust vähendada.
• Vald võiks ehitada gümnaasiumi.
• Saue vald võiks Laagri kooli juurde
gümnaasiumi ehitada lõpuks.
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TURVALISUS

Naabrivalvega
on hõlmatud 360
sauevallaka kodu
Möödunud kuul allkirjastati
Saue vallas naabrivalvega
liitumise neljapoolne leping.
Naabrivalve piirkonna moodustamiseni jõudsid Alliku küla
Katre tee 8 majapidamist.

S

ektori vanema Taavi-Rene Keevalliku sõnul oli
eekujuks varem loodud naabertänava naabrivalve
ja lisaks jõuti elanikega arutades arusaamisele,
et on vaja tugevdada turvalisust. Vallas oli see 19.
naabrivalve piirkond.
1. Urva 7 sektor - Laagri alevikus asuva Urva 7 tänava
korterelamu. Kaasatud 28 kodu.
2. Vanasilla sektor - Laagri alevikus Vanasilla tee (20
kodu).
3. Männivälja sektor - Vanamõisa küla Männivälja
tee ja Vanamõisa tee (11 kodu).
4. Kalda tee sektor - Hüüru küla Kalda tee (9 kodu).
5. Kasemäe sektor - Ääsmäe küla Kasemäe tee,
Kuuskmetsa tee ja Kraavi tee (26 kodu).
6. Salu sektor - Ääsmäe küla Salu tänav (21 kodu).
7. Sae sektor - Laagri Männimetsa ja Sae tänav (30
kodu).
8. Välja sektor - Vanamõisa küla Jalaka tee, Paju tee,
Toominga ja Vahtra tee (26 kodu).
9. Pilliroo sektor - Laagris Vesiroosi, Pilliroo, Pilliroo
põik, Uus Pilliroo, Põdrakanepi, Põdrasambla ja
Põdrajuure tänavad (34 kodu).
10. Pihuoja sektor - Kiia küla talud (7 kodu).
11. Pikamäe tee sektor - Pikamäe küla elamud (20
kodu).
12. Jõe tee sektor - Hüüru küla Jõe tee (16 kodu).
13. Suurevälja põigu sektor - Vanamõisa küla
Suurevälja põigu tänav (7 kodu).
14. Kiia sektor - Kiia tee, Posti tee ja Veere tee (17
kodu).
15. Vatsla sektor - Vatsla küla (12 kodu).
16. Suurekivi sektor - Valingu küla Suurekivi tee (35
kodu).
17. Hüüru sektor - Hüüru küla Lepiku ja Tamme (11
kodu).
18. Poku sektor - Alliku küla Poku tee (22 kodu).
Kuidas liituda naabrivalvega?
1. Naabrivalve eelduseks on huvi kodukoha turvalisuse
parandamise vastu.
2. Jaga mõtet naabritega.
3. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi
hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem, kes esindab
liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.
4. Täitke ühingust saadud blanketil nimekiri elanikest,
kes soovivad liikumisega ühineda ja edastage nimekiri
naabrivalve ühingule.
5. Naabrivalve sektor saab alguse ühingu
ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisest.
6. Uue sektori liikmed saavad numbrite lehe kõikide
naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega
ja
infomaterjalid
nõuannetega
turvalisuse
parandamiseks.
7. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku
arvu plakateid ning kleebised.
8. Naabrivalvega liitumine maksab 1 euro liituja/
majapidamise kohta ja aastamaks on samuti 1 euro.
Korteriühistu ja/või juriidilise isiku liitumine on 10
eurot ja aastamaks 10 eurot.
Lisainfot ja abi saab naabrivalve kodulehelt
www.naabrivalve.ee ja telefonil 6522 52
JÜRI SIIM
Eesti naabrivalve maakondlik arendusjuht
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Hüüru ajalugu on nüüd digitaliseeritult
kättesaadav küla kodulehelt
Kaks aastat kogus külaaktiiv erinevatest arhiividest mälestuskilde Hüüru küla kohta. Küla kodulehel saab
nüüd tutvuda dokumentide, kaartide ja fotodega, esimesed tervikdokumentide leiud ulatuvad tagasi
suisa aastasse 1680.
IVI TOMINGAS
Hüüru külaseltsi
liige ja
külaelanik

K

odukoha ajaloo uurimine on olnud Eestis au sees
juba pikka aega, kuid tuleb
tunnistada, et Hüüru küla ajalugu
pole eriti uuritud. Aastatel 20152017 toetas Kodanikuühiskonna
Sihtkapital MTÜ Hüüru Külaseltsi
taotlust Hüüru küla ja mõisa ajaloo
uurimiseks ja interaktiivse arhiivi
moodustamiseks.
Arhiivide ülesandeks on infot
talletada ja jagada, nii plaanisime
ka meie koostada arhiivi Hüüru
küla kohta ja teha see digitaalsena
kättesaadavaks kõigile huvilistele.
Loodetavasti ärgitab see kedagi ka
oma talukohta lähemalt uurima või
mälestusi koguma.
Dokumendid, kaardid ja fotod
olid laiali erinevates arhiivides, pea
kahe aasta jooksul külastati Rahvusarhiivi Tartus (Ajalooarhiiv) ja
Tallinnas (Riigiarhiiv) ning Tallinna Linnaarhiivi. Fotosid leidus Rahvusarhiivi filmiarhiivis, Maanteemuuseumis, Vabaõhumuuseumis ja
Eesti Rahva Muuseumis. Seega tuli
kõigepealt arhiividest materjal leida,

sellest aru saada (vanemad dokumendid olid vanas saksa keeles), tellida digikoopiad ning üles riputada
Hüüru külaseltsi kodulehel asuvasse
interaktiivsesse arhiivi.
Infokilde leitust
Hüüru mõisa puudutav vanim tervikdokument on dateeritud 1761.
aastast ja puudutab kohtuvaidlust
Hüüru mõisa asjus kahe lesestunud
aadliproua Wrangelli ja Rehrbinderi vahel. Paljud dokumendid ongi
pärit erinevate astmete kohtutoimikutest. Kohtumaterjalid kajastavad
kaebusi ja kriminaalseid juhtumisi,
näiteks valeraha avastamine ja kadunud talupoja juhtum, aga ka äkilisi
surmajuhte, kuid siiski kõige enam
erinevaid võlakohustuste täitmisi ja
vekslite lunastamisi.
Kohtuasjadest tuleb välja, et
reaalselt on Hüüru mõis olnud rohkem rendil ja härrasrahvast on seal
elanud vaid nimetatud Maria Juliana Wrangell ja Konstantin von Ungern-Sternbergi lesk Charlotte.
Mõisa riigistamise ajal 1921. aastal olid omanikeks von Weymernid,
Rannamõisa ja Muraste omanikud,
kes küll veski asjaajamise üleandmist kinnitasid, kuid mõis oli jällegi
välja renditud.

Harju meeskohtu uurimise aruanne surnult leitud Hüüru mõisast pärit
rätsepa Ado Kliiti asjus - 3. mai 1842. 23. aprillil 1842. aastal nähti rätsep Ado
Kliiti Tuuseveski kõrtsis koos ühe juudiga. Ta tellis 14 kopika eest viina, jõi selle
ära ja läks edasi Tõnu (Tõnnuhoffi) tallu, kus peeti pulmi. Seal oli ta ainult pisut
õlut joonud. Õue minnes oli ta maha kukkunud, kuid kohe püsti tõusnud ja talu
pleekaeda läinud ja sinna pikali heitnud. Tunni aja pärast leidis Hüüru rätsep
Karl Eskel ta sealt surnuna, ilma väliste vigastusteta, mis vägivaldsele surmale
oleks vihjanud. Arstlik uurimine leidis, et surm saabus ajurabanduse tagajärjel.
Meeskohus leidis, et Ado Kliiti surmas ei ole kellelgi süüd omistatud ja surnukeha võib maha matta. Surres oli ta 35-aastane.

Mõisa riigistamise käigus on üles
loetud nii loomad kui tööriistad ja
meierei ning sepikoja sisseseaded.
Tore on lugeda hobuste ja veiste nimesid ning kirjeldusi.
1920. aastate dokumentidest on
huvitav lugeda mõisamaa asundustaludeks jagamise kohta. Teadupärast anti maad eeskätt Vabadussõjas

võidelnutele ja nii on maad saanud
linnatööline, käsitööline ja rätsep.
Täitsa nagu filmis „Sügis”.
Hüüru mõisas asunud Harku
6-klassilise algooli kohta leidus materjale Tallinna Linnaarhiivis.
Mõisaga on seotud olnud ka veski, millel praegugi ju külaelus oluline koht. Vanim tervikdokument

veski kohta leidus Tallinna Linnaarhiivis ja on veski sissetulekute ja väljaminekute raamat aastatest 1680 ja
1681.
Sarnaselt Hüüru mõisale on ka
veskit esmakordselt mainitud 1560.
aastal, kui Tallinna komtuur need
Blasius Hochgrevele üle andis.
Teistlaadi informatsiooni pakuvad kaardid, kus võib näha mõisamaade piire, maade jaotumist
põllu-, heina- ja karjamaadeks.
Tingmärkide järgi on vähemalt
mõisa ümbruses enamjaolt märg
heina- ja karjamaa. Oma olemuselt
oligi Hüüru karjamõis, mida tõendavad XIX sajandi kaardilt nähtavad
rohked abihooned ja esindusliku
mõisapargi puudumine.
Vanim dateeritud foto on 1920.
aastatest mõisahoonest ja kõrvalhoonetest. Maanteemuseumil oli
fotosid silla ehitamisest, mis pidi
toimuma 20. sajandi alguses.
Suure töö küla ajaloo digitaliseerimisel tegid ära Hedy Kuusalu,
Lennart Tullus, Irja Targama, Ivi
Tomingas ja Külli Ots.
Ja muidugi kutsume kõiki ajaloohuvilisi külastama meie interaktiivset arhiivi – ajalugu on huvitav!
Materjal on leitav http://www.
huuru.ee/ajalugu/.
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Koidu külla kavandatakse tenniseväljakuid
Tennisehuviliste seltskond soovib Koidu külla Padula raudteepeatuse läheduses olevale raiesmikule rajada neli savi-liivakattega tenniseväljakut.

21

TORMI TABOR
Koidu küla elanik,
vallavolikogu
maa- ja planeeringute komisjoni
liige

aktiivset tennisemängijat ja 14 alustada soovijat
- sellise tulemuse andis
veebruari keskel läbiviidud küsitlus
Koidu veebilehel, kus esitasin lihtsa
küsimuse: Kas mängid tennist? Lisaks neile on mulle märku andnud
või tean veel 15 tennisemängijat.
Kokku seega 50 inimest, mis moodustab märkimisväärse 14% kõigist
Koidu küla elanikest (370).
Teise küsitluspäeva lõpus esitas
üks külaelanikest viimaks küsimuse, mida olin vargsi varem oodanud
- mis on selle uuringu mõte, kas
väljaku rajamine? Jah, eesmärgiks
oli tõesti uurida, kui suur on tennise kandepind meie külas. Selgus,
et meil on mängijaid ja huvilisi piisavalt, et tõsisemalt oma väljakute peale mõelda. Mõtted on selles

suunas tegelikult varemgi liikunud
– näiteks kõlas kunagi ettepanek
teha tenniseväljak Koidu parki, aga
ka küla taga olevale Männiku kinnistule.
Möödunud sügisel tuli teema jutuks vastavatud Laagri Tennisekeskuse eestvedajatega. Tennisekeskus
kinnitas, et sobiva maa olemasolul
osaleks nad väljakute rajamisel ja
opereerimisel hea meelega, kuna
kaasaegsetest
savi-liivaväljakutest
on hetkel piirkonnas suur puudus.
Väljakuid võiks sel juhul olla minimaalselt 4, et saaks ka võistlusturniire korraldada.
Aasta alguses pöördusid minu
kui valla maa- ja planeeringute
komisjoni liikme poole konsultatsiooniks Padula tee äärsete kinnistute värsked maaomanikud sooviga
rajada sinna endale kodud (3 elamukrunti). Arutelu käigus tegin
maaomanikele ettepaneku, kas nad
oleks nõus panustama maaga projekti, mille tulemusena tekiks külaelanikele soodustingimustel tennise

mängimise koht. Ettepanek sobis
neile ning jaanuari lõpus kutsusin
Padula teele kokku kõik projekti
võimalikud osapooled (vald, maaomanik, tennisekeskus).
Kohtumisel tõdesid kõik, et ideel
on jumet ja otsustati teemaga edasi liikuda. Hetkel ongi koostamisel
projekti finantsplaan ja projekteerimistingimuste taotlus 4 tenniseväljaku ja 3 eramukrundi rajamiseks
Vana-Kandle ja Iltre kinnistutele.
Tenniseväljakuid hakkaks opereerima tennisekeskus, kuid väljakute aluse ja teenindusmaa omanikuks
saaks maa sihipärase kasutamise tagamiseks kas vald või vallaga seotud
organisatsioon. Külaseltsi liikmetel
oleks kokkulepitud mahus ja ajal
võimalik väljakuid soodustingimustel kasutada. Väljakud saavad olema
avatud ka kõigile teistele tennisehuvilistele.
Kui kõik läheb hästi, siis saame
oma küla väljakutel korraldada EV
100 juubeli tähistamise turniiri
juba suvel 2018.

Tenniseplatse nähakse Laagri-Saue kergtee ääres, enne Padula
raudteepeatust

Projekti osapooled - vald, maaomanik ja Laagri tennisekeskus võimalikku
asukohta üle vaatamas
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Ääsmäekad mitte ainult ei unista,
vaid ka tegutsevad suurelt
Eestlaslikku kadedust tekitades jagaks lehelugejaga meie unistusi ühest täiuslikust unelmate külast.
mi (rabamatkad Ääsmäe ja Vaheru
rabas, maa alla punkrisse ehitatud
Mägra Majas ja viieharulise kuuse
otsa ehitatud Kotka Kojas), ajalooturismi (mõisad, ajaloolised paigad
jms), loodusharidusturismi (teemapark, kasvuhoonemuuseum, teemakohased seminarid, õpitoad jms),
seiklusturismi jpm. Meil on paljutki,
mida teistega jagada, samas sellest
ka ise kasu saades.

AVE KRUUS,
ÄÄSMÄE
külakogu liige

AHTO OJA,
ÄÄSMÄE
külavanem

E

i tea, kas see on seotud asukoha või inimestega, kes siin
elavad, aga meile meeldib
unistada, mõelda suurelt ja me näeme ka kõvasti vaeva, et oma unistusi ellu viia. Paljugi on juba tehtud ja
üsna palju veel teha, et saada oma
kodukandist parim koht maailmas,
kus elada, koolis ja lasteaias käia,
oma lapsepõlv ja pensionipõli veeta. Ses külas on olemas kõik eluks
vajalik: kool, lasteaed, staadion,
postkontor, perearstikeskus, külakeskus, külaplats, seikluspark, mänguväljakud, teemapark, terviserada,
discgolf’irada, kirsipark piknikuplatsidega, tenniseväljak, mänguväljakud, looduslikud matkarajad,
mõnus talupood koos pagariäriga
(vaata joonistust).
Lugedes eeltoodut, tundub
see nagu mõnes heas vanas Saksa
filmis, aga me ei arva, et oleksime millegi poolest kehvemad, et
ei võiks endale seda kõike lubada,
seda enam, kui nii mõnigi kohalikest inimestest saaks seeläbi võimalusi oma kodukohas teha tööd ja
lapsed kasvaksid rohelises stressivabas keskkonnas.
Mõisaalleed palistavad pargid
Ääsmäe kogukond on aastaid hoolitsenud oma piirkonna ajalooliste
objektide tähistamise ja korrashoiu
eest (tähistatud on muinasobjektid
(muinasasula asukoht, Põhjasõjaaegne kalmistu, taastatud ajalooline kiviaed 1,7 km pikkuses) ning
taastatud ajalooline mõisa allee.
Ajalooliselt on kahel pool mõisaalleed paiknenud mõisapark, mis
oma elukäigus on olnud sovhoosikeskuseks ning Ääsmäe aiandi kasvuhoonete asupaigaks. Nüüdseks
on alles jäänud kahjuks tühermaa,
kus on lagunenud hooned, võssakasvanud maa-alad, kraavid, mahajäetud asfaldiplatsid ja üks vana
õunaaed. Lähiümbrusesse jäävad
osaliselt hoonestamata maatulundusmaad, Ääsmäe mõisahoone
ning äri- ja tootmismaad.
Ääsmäe külakogu koostöös
praeguste mõisaomanike ning kohaliku omavalitsusega on võtnud
plaani kujundada mõisa alleede
äärsed kinnistud avalikuks pargiks
ning mõisakompleksi kuuluv taastamisele minev aidahoone kogukonnaköögiks, kus oleks võimalik
ühiselt pargisaadusei töödelda.
Ääsmäe kogukond soovib maa-ala
avalikes huvides kasutusse võtta

Ses unistuste kodukülas on olemas kõik eluks vajalik: kool, lasteaed, staadion, postkontor, perearstikeskus, külakeskus, külaplats, seikluspark, mänguväljakud, teemapark, terviserada, discgolf’irada, kirsipark piknikuplatsidega, tenniseväljak, mänguväljakud, looduslikud matkarajad, mõnus talupood koos pagariäriga. Autor Annika Kruus

KOOL

2017. aastal valmib kooli uus tiib

LASTEAED
STAADION

2017. aastal valmib uus maaküttega
staadion

POSTKONTOR
PEREARSTIKESKUS

on planeeritud valmivasse külakeskusesse

KÜLAKESKUS

plaanide kohaselt valmib külakeskus 2018.
aastal ning EV 100. sünnipäeva saame
pidada oma majas

KÜLAPLATS
SEIKLUSPARK
MÄNGUVÄLJAKUD
TEEMAPARK

teemaparki hakkame kujundama ja looma
koos külakeskuse ehitusega, täielik
teemapark valmib 2019-2020

TERVISERADA
DISCGOLF’IRADA

discgolf’irada valmib 2017. aasta
juunikuuks

KIRSIPARK

planeeritud rajamisaeg on 2017-2020

TENNISEVÄLJAK

TALUPOOD, PAGARIÄRIGA

tenniseväljak on planeeritud rajatavasse
kirsiparki ning valmimine sõltub rahalistest
vahenditest, ise loodame esimesi mänge
tenniseväljakul läbi viia juba 2019. aastal
talupood ja pagariäri on planeeritud
valmivasse külakeskusesse ning
planeerime avada 2018. aastal

ning muuta riigimajandi keskus
mõnusaks elukeskkonnaks.
Pargi alla on planeeritud kaks
kinnistut suurusega ca 4,4 ha ning
ca 2,83 ha, kus paiknesid vasika- ja
lüpsilauda kompleksid, mis on täielikult hävinenud. Kuna seal asus
omal ajal ka Ääsmäe aiand, mis on
osa valla ja kogukonna ajaloost, siis
selle säilitamise huvides on soov
rajada pargi alale kasvuhoonemuuseum koos tarbekasvuhoone osaga.
Loodavas pargis kasutatakse ära
võimalikult palju juba olemasolevat
taristut ning looduskeskkonda (kogukond on talgute käigus taastanud
mõisa pärnaallee, olemasolevaid
ümbertöödeldavaid
asfaldiplatse
on võimalik ära kasutada kergliiklusteedeks, õppesõiduplatsiks laste

liikluskasvatuse
korraldamiseks,
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 jms). Park
on plaanis rajada ökopargina, mis
katab ise oma energia- ja veevajadused. Kindlasti on võimalus Eesti
100-aastaseks sünnipäevaks rajada
kirsipark, mille juures avada väike
suvekohvik, kus müüakse kohalikus pargis kasvanud viljadest tehtud mahla, moosipirukaid ja –kooke, jäätist. Viljapuuaed on võimalus
kogukonnaköögi arenguks.

Panus sportliku vaba aja
veetmiseks
Ääsmäe kandi elanikkond on noorenenud ja veelgi noorenemas, elujõulised ning sportlike eluviisidega.
Seega on elukeskkonna kvaliteedi
parandamiseks tarvis investeerida palju vaba aja taristusse, üldist
elukeskkonda kujundavatesse objektidesse ja ka turvalisusesse, läbi
mille on võimalik laiendada vaba aja
veetmise võimalusi ning kujundada
avalikku ruumi ja suurendada piirkonna turvalisust (mänguväljakud,
rulapargid, kogukonna kogunemiskohad, tervise- ja spordirajatised
jne).
Külla on juba rajatud kergliiklusteed, terviserada, seikluspark,
külaplatsil asuvad erinevad kiiged
ja mängulauad, sel aastal valmib ka
discgolfi rada, mis on planeeritud
ehitada 18 korviga, mis annab võimalusi antud rajal viia tulevikus läbi
ka rahvusvahelisi võistlusi.
Turismil suur potentsiaal
Külakogu on juba aastaid tegelenud
koos kohalike ettevõtjatega piirkonna turismiteenuste edasiarendamisega ning piirkonna tutvustamisega:
muuseumiöö üritused, mõisate tuurid, aedade tuur koos Helga taimeaia külastusega, kooliõpilastele seikluspäevad seikluspargis ja Kuristu
miniloomaias.
Samuti teeme koostööd teiste
praeguse Saue valla lõunapiirkonna
küladega, et ette võtta ühiseid piirkonda tutvustavaid üritusi (sel aastal
juba muuseumiöö raames) ning oleme kaardistanud üksteise vajadusi
ja soove tuleviku ühendvallas: ühist
turundamist, üksteise ürituste reklaamimist, ühiseid ettevõtmisi.
Suurimad võimalused meie piirkonnas on arendada loodusturis-

Üks teenus toetab teist
Seikluspargi, teemapargi, terviseraja, discgolf’iraja ja külakeskuse külastaja astub kindlasti läbi külakeskuse
kohvikust ja talupoest, käib külakeskuses saunas ja vahetab riideid,
saab infot vallas toimuvate ürituste
kohta, ostab kingituseks kohalikku
käsitööd, võtab osa kontsertidest,
etendustest, saab osa võimalusest
käia külakeskuses mediteerimas,
joogas, käia perearsti konsultatsioonil, juuksuris või massaažis.
Tulevikus on külakeskuse juures
ka kindlasti elektrirataste parkla,
kust külastajatel on võimalus ratas
laenutada ja teha tiir küla muinasobjektide juurde, teha väike piknik
kirsipargis, läbi astuda kasvuhoonemuuseumist või käia Ääsmäe rabas
matkamas. Teemapargis on võimalik tutvuda erinevate taastuvenergia
allikate koopiatega (tuulegeneraatorid, päikesepaneelid jms), mis on
varustatud infotahvlitega ning mille
toodetud elekter läheb külakeskuse
energia katmiseks. Teemaparki on
võimalik teha giidiga külastusi.
Visioon vajab toetajaid
Oma tegutsemisel on külakogu lähtunud eelkõige inimeste soovidest
ja kuigi vahel tundub, et tegutseme
erinevates küla osades ja erinevate
asjadega, on meil siiski kogu aeg olnud silme ees kindel visioon ühtsest
tervikust, mis aitab üksteisel eksisteerida. Lihtsalt nüüd on jõudnud
kätte aeg, kus kõik juba mitmeid
aastaid planeeritud asjad on jõudnud sellesse etappi, kus on võimalik
unistused teoks teha.
Mõelda tuleb suurelt, siis sünnivad ka suured teod. Kõigil on
võimalus kaasa lüüa unistuste täitumisele, panustades sel aastal meie
kirsipargi rajamisse. Tule löö kaasa meie küla talgupäeval 6. mail ja
teeme koos algatuse kingitusele EV
100. sünnipäevaks, et saaksime järgmist kevadet tervitada esimeste kirsiõitega meie pargis!
Abi on pargi loomisel vaja nii rahalist, materiaalset kui ka füüsilist
ning igasuguse abi ja panuse eest
oleme väga tänulikud. Kui soovid
panustada mis iganes moel, ole hea,
võta meiega ühendust e-postil aasame.kylakogu@gmail.com.
Loe meist ja meie tegemistest lähemalt Ääsmäe kodulehelt http://
aasmae.weebly.com/.
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Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
nõustab ettevõtjaid ja vabaühendusi
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev organisatsioon, mis on toeks ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
MARET
LEPIKSAAR
HEAK-i
konsultant

S

elleks et Harjumaa ettevõtlike
inimeste innustavad ja ambitsioonikad äriideed realiseeruksid ning tekiksid uued töökohad
ja konkurentsivõimelised teenused
ja tooted, pakub HEAK harjumaalastele 2017. aastal jätkuvalt tavapäraseid teenuseid:
• Tasuta konsultatsioonid äri kavandamisel: äriplaani koostamise,
finantsprognooside planeerimise,
erinevate finantseerimise võimaluste, ekspordi planeerimise, ettevõtte
laiendamise ja/või partneri leidmise
osas.
• 6 eesti ja 2 venekeelset alustava
ettevõtja baaskoolitust alates veebruarist.
• Harjumaa mentorklubi, mis on
suunatud alustavatele (kuni 3 aastat
tegutsenud) ettevõtjatele.
• Koordineerime Harjumaa turismi arenguid: vaatamisväärsuste ja
teenuste tutvustamist messidel TO-

UREST ja MATKA ning Soome
suurimal Eestit tutvustaval sündmusel Mardilaat; turundame Harjumaad veebiportaalis www.visitharju.ee; toimuvad majutusteenuse
pakkujate kvaliteedi hindamine
ning turismiettevõtjate koolitused;
oleme partneriks EAS-ile Harjumaa tutvustamisel.
• Koordineerime noorte ettevõtlusteadlikkuse programmi elluviimist Harjumaal, misläbi on noortel
võimalus ennast teostada õpilasfirma, äriühingu, kodanikuühenduse
või projekti näol.
• Huvi korral aitame läbi viia kohalikke/piirkondlikke ettevõtluse
infopäevi ja -seminare.
Lisaks ülaltoodule on HEAK-i
konsultandid osalenud 2016. aastal koostöös EAS-iga uute teenuste
väljaarendamises, tänu millele on
võimalik pakkuda tuge ka juba kogenumale ettevõtjale, kes on tegutsenud rohkem kui kolm aastat. Selleks on lähikuudel tööd alustamas
konsultandid, kes aitavad ettevõtjal
hinnata hetkeseisu ja arendusvaja-

dust ning hiljem arendusplaani ellu
viia, kaasates selleks spetsialiste ja
mentoreid.
Nõustamisteenustele lisaks on
peagi algatamisel mitmeid tegevusi
Harjumaal, mis aitavad saavutada
müügitulu kasvu läbi ettevõtjate
teadmiste suurendamise ja koostöö
initsieerimise:
• Mikroettevõtja ühistegevuse
programm, mille eesmärk on suurendada ühistulist tegevust toodete-teenuste turustamisel.
• Ettevõtjate võrgustamine, mille
eesmärk on ettevõtjatevahelise sünergia ja koostöövõimekuse suurendamine.
• Ärimentorlus, et ettevõtjatel oleks
võimalik leida spetsiifilise konsultatsiooniteenuse pakkujaid ja seeläbi kasvatada lisandväärtust.
• Tootmisettevõtete arenguprogramm, kust saadud teadmised
võimaldavad väiksematel tootmisettevõtetel teha paremaid juhtimisotsuseid ja parendada tootmisprotsesse.
• Ettevõtjate kontaktreisid, mis aitavad ekspordipotentsiaaliga väike-

ettevõtjatel siseneda uutele turgudele ja leida partnereid.
Pakume Harjumaal eesti ja vene
keeles nii alustavatele kui tegutsevatele vabaühendustele tasuta nõustamist. Ärksad inimesed, kellel on
soov midagi ära teha, kuid vajavad
oma mõtetele peegeldust ning inspiratsiooni, on alati meie juurde
oodatud. Tuleme meeleldi ka teie
juurde, kui korraldate vabaühenduste kokkusaamist või kogukondade koolitamist.
• Pakume tasuta konsultatsioone
kodanikuühenduste tegevuse alustamisel, arendamisel ja lõpetamisel.
• Korraldame koolitusi ning muid
sündmusi:
- viime läbi vabaühenduste juhtide
arenguprogrammi eesti ja vene keeles;
- kord kvartalis käib koos eestikeelne Kogemuste õpituba ja venekeelne Kogemusteklubi;
- 3 korda aastas toimuvad eesti- ja
venekeelsed seminarid alustavatele
ühendustele;
- korraldame info- ja õppepäevi,

osaleme KOV ümarlaudades;
- tutvustame erinevate fondide rahastusvõimalusi, vaatame teie idee
sobivust konkursi tingimustega
ning anname koostatud projektile
tagasisidet.
• Kaks korda kuus ilmub vabaühenduste uudiskiri nii eesti kui vene
keeles, kus edastame koolitus-, rahastus- ja valdkondlikku infot.
Tänu teie esitatud kandidaatidele tunnustame aasta lõpus Harjumaa ettevõtlikke inimesi ja organisatsioone.
Meie kohta saad rohkem infot ja
leiad meie kontaktandmed www.
heak.ee või kirjutades info@heak.
ee. Samuti võib meid leida Facebookist nii eesti kui vene keeles.
Meie tegevust rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit ning kõiki
ettevõtlusvaldkonna tegevusi viiakse ellu Euroopa regionaalarengu
fondi vahendite toel.

HARIDUS

Tähelepanumänge saab mängida lapsega ka kodus
Mida tähelepanelikum on laps ja mida keskendunumalt ta suudab tegutseda, seda suurem on õpiefektiivsus ja tulemuslikkus. Tähelepanumänge mängitakse lasteaias, aga seda saab teha ka kodus.
TAIMI LAASIK,
Veskitammi
lasteaia õpetaja

RITA KLEIN,
Veskitammi
lasteaia direktor

I

gapäevaelus toimetuleku ja
teadmiste omandamise üks
eeldusi on tähelepanu koondamise võime. Lasteaiast kooli läinud
laste koolis hakkamasaamise kohta
kooliõpetajatelt tagasisidet küsides
peame tõdema, et koolis ei ole teistest raskem mitte neil lastel, kellel
pole piisavalt teadmisi ja oskusi,
vaid raskustes on need, kes ei suuda
oma tähelepanu koondada ja töökorralduste järgi tegutseda.
Lasteaias saab laste tähelepanu
ja keskendumisvõimet arendada
erinevate tegevuste ja mängude
kaudu. Lapsed õpivad õpetajaga
koos mängima, õpetaja korraldusi
täitma ja tähele panema. Tähelepanumängudega tuleks alustada
juba õige varakult, mitte siis, kui
laps on jõudnud lasteaia vanemasse rühma. Toome siinkohal mõned
näited lihtsatest mängudest, mida

lapsevanem saab koos lapsega kodus mängida.

pildi ära ja laps mõistatab, missugune pilt on puudu.

Pildimaterjalid tähelepanu ja
vaatlusoskuse arendamiseks
Juba sõime-ealiste lastega saab vaadata pilte ja küsida: „Näita, kus
asub auto? Mis värvi on pall?“ Laps
peab märkama ja näitama. Suuremate lastega saab mängida pildimänge, kus tuleb leida erinevusi
ja sarnasusi. Mälu treenimiseks on
mängud, kus täiskasvanu näitab
lapsele näiteks 5 pilti, laps jätab
meelde ja nimetab pildid õiges järjekorras – jällegi on vaja lapsel tähelepanelik olla ja keskenduda.

Mäng geomeetriliste
kujunditega
Lõigake lapsega koos värvilisest paberist välja erinevad geomeetrilised
kujundid: ring, ruut, kolmnurk,
ristkülik. Nii saate koostada lapsega oma kujunditemängu. Andke
lapsele ülesanne: „Palun kuula ja
pane kujundid sellisesse järjekorda:
kollane ring, punane ruut, kollane
kolmnurk, sinine ristkülik.“ Mängida saab ka värviliste legoklotsidega. Paluge laduda klotsid nii: punane, roheline, kollane, punane jne.
Lapsevanemal on võimalik jälgida,
kas lapsel on stiimul kestvamaks
tähelepanuks.

Mängud mänguasjadega
Asetage lauale esialgu 4 mänguasja. Mida vanem laps, seda rohkem
mänguasju võib panna (kuni 8).
Laps vaatab neid tähelepanelikult ja
jätab meelde. Üks mänguasi tuleb
ära võtta, aga laps ei tohi võtmist
näha. Laps peab mõistatama oma
nägemismälu järgi, missugune
mänguasi on puudu. Mängida võib
seda mängu ka nii, et mänguasju
ära ei võeta, aga nende järjekord
vahetatakse ümber. Mänguasjade
asemel sobivad ka pildid: täiskasvanu asetab lauale pildid, võtab ühe

Helid nõuavad keskendumist
Laste kuulamisoskust arendavad
erinevate helide kuulamismängud.
Õues on palju erinevaid helisid ja
see nõuab lapselt süvenenud keskendumist. Lapsega looduses olles
õpetage teda kuulama ja tähele panema. „Missugust heli sa kuuled?
Missugust heli sa kõige rohkem
kuuled?“
Kuulamisoskuse arendamiseks
sobivad mitmesugused koputami-

se, plaksutamise, kellukese helistamise jne mängud. Koputada võib
pliiatsiga lauale, uksele, põrandale
ning lapsele võib plaksutada, helistada kellukest vms. Laps peab keskenduma ja ära arvama, mitu korda
koputati, plaksutati või kellukest
helistati. Niimoodi saab harjutada
loendamist ja arvutamist. „Palun
kuula! Mitu korda ma koputasin?
(3) Pane kaks koputust veel juurde.
Mitu koputust saad kokku? (5)"
Vaadates pilvi
Püsivuse ja vaatlusoskuse arendamiseks õues on pilvede vaatlemise
mäng. „Jälgi, kuidas pilved liiguvad. Jälgi, kuhu poole pilved liiguvad. Vali välja üks pilv ning vaata
seda hoolega. Missugust looma
või kujutist pilv sulle meenutab?“
Esialgu ei suuda lapsed keskenduda ning ütlevad, et ei ole ühegi asja
moodi. Harjutades seda mängu,
hakkavad nad iseenesest märkama
pilvede erinevaid kujusid, st keskendunud vaatlemisel õpib laps
leidma sarnasusi esemete ja asjadega, areneb lapse loovus ja võrdlemisoskus. Leidke selleks mänguks
aega ja ärge kiirustage last, sest kiirustades ei saa keskenduda.

Paremale-vasakule-keskele
Orienteerumismängud
paberil
sobivad lasteaia vanema rühma
lastele. Näiteks võib paluda lapsel
joonistada paberi keskele maja,
majast vasakule õunapuu ja majast
paremale kass jne. Tihti ei pane
lapsed tähele, kuhu midagi oli vaja
joonistada. Neid mänge mängides treenime tähelepanu ja kuulamisoskust, ühtlasi kinnistuvad ka
mõisted „vasakul“ ja „paremal“.
Korraldusi tuleb öelda üks kord ja
hästi selge rahuliku hääletooniga.
Täiskasvanu ülesanne on aru saada, kas juhised ja korraldused jõuavd lapseni või on neid vaja mitmeid
kordi korrata.
Enamik tegevusi ja mänge
nõuab teadlikkust, oskust pühenduda ja keskenduda. Lapse keskendumisvõime suureneb vanusega –
mida väiksem laps, seda lühemaks
ajaks suudab ta keskenduda. Kõik
mängud, mille reegleid ja korraldusi on vaja meeles pidada ja järgida, on head lapse tähelepanu arendamiseks ning aitavad kaasa lapse
toimetulekule koolis.
Lusti ja rõõmu koos lapsega tegutsemiseks!
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Lapsed tutvusid Aafrika riikide kultuuriga
Lapsed kasvavad ja õpivad lasteaias igapäevaselt Eesti kultuuri sees, aga
silmaringi avardamiseks tutvustatakse läbi muinasjuttude, karnevalide ja
sündmuste ka lähiriikide ja kaugemate maade eluolu. Sõbrapäeva paiku olid
külas Aafrikast pärit Eesti ülikoolides õppivad tudengid, kes tutvustasid oma
kultuuri, riike, keeli ja laule-tantse.
KAROLIN
KABANEN
Nõlvaku lasteaia
õppealajuhataja

MERLE PERM
Nõlvaku asteaia
direktor

N

õlvaku lasteaias on tähtsal kohal väärtuskasvatus
ning oma igapäevatöös
lõimime lasteaia põhiväärtuseid
aasta- ja kuuteemadega, milleks
on sõbralik koostöö, sallivus, sõbralikkus, rõõm, töökus, austus,
hoolivus, tarkus jne.
Sellel õppeaastal on lasteaeda
külastanud mitmed põnevad ja
vahvad külalised, et rääkida oma
elust ja tegemistest. Muu hulgas
oleme võõrustanud lasteaias külalisi Eesti liikumispuudega inimeste liidust, lastele on käinud
oma hobidest ja harrastustest rääkimas meie laste vanavanemad,
koos memmedega on tantsitud
erinevaid Eesti rahvatantse ning
peredega koos korraldatud 5. sõbrapäevakohvik.
Lapsed kasvavad ja õpivad lasteaias igapäevaselt Eesti kultuuri
sees, mis väljendub läbi traditsiooniliste tähtpäevade tähistamise, valla lasteaedade tantsupäeval
osalemise, rahvalaulude, sh regilaulude õppimise, Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamise jms. Lisaks
Eesti kultuurile tutvustame ka lähiriikide ja kaugemate maade eluolu, nende tantse, sportlasi, laule,
tervitussõnu, toitu ja sümboolikat. Lähiriikidena oleme tutvustanud Soomet, Venemaad, Rootsit, Norrat – me küll ei kutsunud
neid külla, vaid tegime lastele ja
lastega koos hästi põhjalikud tutvustused ja teemanädalad.

Sõbrapäevakontsert piirkonna
lasteaedadele
Jätkuks hiljuti toimunud maailmakultuuride nädalale ja traditsioonilisele aastaalguse karnevalile, mille seekordseks teemaks
olid erinevad rahvad ja kultuurid,
tekkis meil mõte kutsuda lasteaeda külalisi, kes neid kaugeid maid
meist paremini tunnevad. Meie
pöördumisele ja soovile tutvustada lastele kaugeid ja eksootilisi
maid, saime positiivse vastuse tudengiorganisatsioonilt Association of African Students Estonia.
Tegemist on ühinguga, mille liikmete peamine eesmärk on

panustada oma Eesti õpingute
ajal kohalikku ellu, teiselt poolt
annab see välisriigi tudengitele
võimaluse paremini kohaneda.
„Kultuurid on üle maailma väga
erinevad ja on huvitav tutvuda
kohalike traditsioonidega igal
pool. Et lahkudes ei oleks kaasas
vaid akadeemiline kraad, vaid ka
kohaliku elu kogemus,“ selgitas
tudengite ühingu president Godswill Nkwusi.
Külla tulnud kolme Aafrika
riigi vabatahtlikult esinema tulnud noored, kes õpivad erinevate
Eesti ülikoolide magistri- ja doktoriõppes, olid oma maade rahvariietes ja alustasid etteastet südant
soojendava eestikeelse lauluga

„Kauges külas“. „Jah, me räägime natuke eesti keelt küll, mõned
tudengid käivad isegi kursustel,“
kinnitasid külalised.
Tudengid tutvustasid oma riike, keeli, laule, tantse ja lippe.
Lapsi kaasati lihtsama rütmiga
tantsulisse liikumisse ning kuulda
sai erinevaid rütmipille. Muu hulgas said lapsed ja õpetajad teada,
kuidas öelda „Tere hommikust!“
suahiili, ibo, hausa jt Aafrika keeltes ning näha põnevat esitlust
Aafrika mandrist.
„Väga hea emotsiooniga sündmus oli. Lapsed olid rõõmsad ja
osavõtvad ja tahtsid lauludes-tantsudes kaasa lüüa. Me
oleme mõned korrad
varem ka selliseid esinemisi lastele teinud ja iga
kord on nii. Alguses ollakse tagasihoidlikud,
aga lõpuks tahavad suhelda ja lehvitavad ära
minnes. Väga lahedad
kogemused,“ nentisid
külalised.
Kauged
külalised
nägid erinevaid Eesti
rahvariideid, said kaasa laulda regilaulu, maitsta Eesti
rahvustoite ja tantsida „Kaerajaani“. „See teie „Kaerajaan“ on
kena tants, ainult võtab täitsa hingetuks,“ naeris Godswill Nkwusi
Kõik osalejad lahkusid meeleolukalt
hommikupoolikult
kultuurikeskuses
positiivsete
emotsioonide, hea tuju ja uute
teadmistega. Lapsed said lustida,
tantsida ja toredaid elamusi, nad
kinnitasid, et oli tore, kõik külalised olid nii naeratavad, lõbusad
ning ilusad ja neil olid nii ilusad
ja kirevad riided. Saime ka tagasisidet, et mõni laps tahtis õhtul
kodus koos vanematega Aafrikast
raamatute abil veel rohkem teada
saada.

FACEBOOKI SEINAL PIDI
MODERAATOR SEKKUMA
Kõige naljakamaks asjaks Eesti puhul nimetasid ühingu liikmed seda, kuidas eestlased
reageerivad talvele. Et näod
muutuvad tõsiseks, naeratust
pole, jututuju samuti. Aga kõige kurvema asjana tõdeti rassipõhist üldistamist, et tumeda
nahavärviga inimene tembeldatakse kohe negatiivseks,
sest mõni neist on halvasti käitunud.
Sedasama sai kurvastaval moel tõdeda ka sõbrapäeva kontserti puudutavas
Facebooki postituses Saue
valla seinal. Kuni selleni välja,
et osad kommentaarid tuli kustutada.
Mitte et arvamusi ei võiks
olla. Võib, aga avalikus internetiruumis eeldatakse Saue valla
Facebooki kontol argumenteeritud diskussiooni ja kultuurset,
mitte räiget ja provotseerivat
keelekasutust. Paraku leidus
paar ekstra äärmuslikult meelestatud kommenteerijat, kes
ebasündsate, solvavate ja teisi
inimesi ründavate sõnavõttudega esinesid.
Kirjutajad ise nägid kustutamises loomulikult tsensuuri,
aga ei näinud kahjuks mingit
eetilist vastuolu selles, et viskuti n-ö Eesti lapsukestele ajupesu tegemise kaitsele nendesamade kaitstavate laste fotode
all. Viimane oli ka peamiseks
kaalukeeleks otsusel, kas elimineerida voorimehe räuskava
kõnepruugiga arvamusavaldused või mitte.
Tegemist on esmakordse juhusega, kus Saue valla
Facebooki seinalt tuleb administraatori õigusega eemaldada sisu. Varem sedalaadi vihakõnesid ei ole esinenud.

Sauevallakas
Gerda Pak
ujus Itaalias
aasta esimese
Eesti rekordi
23-aastane Gerda Pak
püstitas Itaalias uue
Eesti rekordi lühirajal.
Tegemist on aasta
esimese rahvusrekordi ning Paki karjääri
esimese individuaalse
Eesti rekordiga.
Gerda Pak püstitas uue Eesti rekordi 200 m liblikujumises ajaga
2.17,09. Ta parandas Laura Tolmatsile aastast 2012 kuulunud rahvusrekordit 24 sajandikuga.
„Alates jaanuarist on olnud väga
raske treeningperiood ning ei osanud üldse seda rekordit oodata,“
ütles ujuja. „Olen tulemusega väga
rahul, sest tegemist oli treeningvõistlusega.“ Pak õppis Audentese
Spordigümnaasiumis ning viimased aastad on ta harjutanud Itaalias
erinevate treenerite käe all. Talvel
toimunud Eesti lühiraja meistrivõistlustel saavutas ta kuldmedali 200
m liblikujumises ning jäi toona 15
sajandiku kaugusele Tolmatsi rekordist.
ujumismaailm.blogspot.com.ee

MTÜ Hüüru Külaselts otsib
KÜLAKESKUSE JUHTI, kes
• lükkab külaelule hoogu juurde,
• oskab kirjutada ja ellu viia
projekte,
• hoiab raamatukogu uksed
avatuna,
• hoiab Hüüru mõisa vahva ja
atraktiivse kultuurikeskusena.
Sa sobid sellele tööle, kui Sul
on:
• loovust ja organiseerimisoskust;
• täpsus, korrektsus,
usaldusväärsus ja suhtlusoskus;
• valmisolek tööks erinevate
huvigruppidega;
• iseseisva töö oskus ning
vastutusvõime;

• arvuti kasutamise oskus;
• soovitavalt töökogemus
kultuuritöö alal;
• eesti keele oskus;
• soovitavalt kõrgharidus;
• valmisolek tööks õhtusel ajal ja
nädalavahetustel;
• sära silmis ja hulganisti
tehatahtmist.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd,
• stabiilset töösuhet ja korralikku
palka,
• eneseteostusvõimalust
• ja palju uusi sõpru ning
põnevaid väljakutseid.

Töö on täistööajaga ning tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Kandideerijatelt ootame CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 24. märtsiks
2017. aastal aadressile arnold@rolltrans.ee ja info@huuru.ee.
Täpsem info külavanem Arnold Õispuult telefonil 5047 618 või Marek
Ploompuult telefonilt 5017 800.
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RAAMAT

Sauevallakate raamat „Postkastid
õrrel. Külakirjad Saue vallast“
on saadaval kultuurimajas ja
raamatupoodides

Veebruaris trükist tulnud raamatu esitlus oli Laagri kultuurikeskuses rahvarohke ja meeleolukas. Tekstide autori Peeter Sauteriga ja piltnik Valdur Vachtiga viis spontaanse intervjuu läbi
telepurgist tuntud Muttika Jüri.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

R

äägitud sai teine raamatutäis lugusid, mida mehed
oma suvisel kulgemisel
kogesid ja kuulsid, aga mis kaante
vahele ei mahtunud või sobinud.
Raamat valmiski n-ö Nipernaadi uitamise meetodil – juhuslikult
kohtuti-räägiti, kirjanik pani vana
kooli moodi pliiatsiga kladesse
kirja emotsioonid ja vormis hiljem
jutukesteks. Tänu sellele sai tekstivoog hoogsam ja kirjanduslikum,
aga eks oli ka varjupool. Oli inimesi, kes pisut pahandasid, et nende
lugu päris tõele ei vasta, et mõni
detail nihu, mõni infokild päris
vale, selle eest muidugi vabandused. Aga ehk ei vääranud see siis-

ki eesmärki – jutustada lugu meie
kõrval elavatest inimestest, kes kipuvad kõige ja kõigi kiuste õnnelikuks. Inimhinged oma armsuses
ja sitkuses, hakkamasaamistes ja
allesjäämistes.
Raamatut saab osta kultuuri-

SUVENI

2,5

KUUD

Sellel päeval:

kõik kaardid

-20%

12:00 PumpFX
12:35 BodyFit
13:10 EasyStep
13:45 Kõht-Selg-Tuhar

keskusest Laagris (8 euroga), sealsamas on ka näitus fotodest, mis
raamatu tegemise käigus sai talletatud. Raamatut saab soetada ka
Saue vallaraamatukogust (8 eurot)
ning Rahva Raamatu kauplustest ja
e-poest (9,9 eurot).

Koduvald

HOOVIKOHVIKUD

Laagri kandi hoovikohvikud
on avatud 17. juunil

Kuupäev on paigas, nüüd tuleb menüüsid ja ideesid genereerima hakata. Korraldustiim ootab kaasalööjaid esimesele
häälestuskoosolekule 4. aprillil.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

olmas aasta on juba neid
kohvikuid üheks päevaks
püsti panna ja see on omamoodi nagu juba traditsiooniks
saamas. Alati on sel päeval alevik
olnud mõnusalt sumisev, naeratavnautiv ja erksa meelega. Puhas luksus olla nii kohvikuleti taga kui ees.
Selgi aastal siis, aga natuke teistmoodi. Plaan on ära jätta taluturud
ja kirbukamüügid, autonäitused ja
sportlikud aktiviteedid. Jääb puhas
kohvikute-puhvetite teema, tahaks
timmida just need meeleolud ja
kohvi kanguse uutele tasemetele.
Leida senitundmata nukataguseid
hoove, päikselaike ning põnevat
pererahvast.
Siit ka üleskutse – kõik, kes selle jutu peale natukenegi surinat
sees tundsid, saaks õige kokku?
Vallamaja korraldustiimil on omi
mõtteid ja isegi natuke eelarvet. Et
paneks kohvikubussi käima, jõudmaks ka kaugematesse hoovidesse,

katsuks igale õuele mõne esineja
tuua ja koordineeritult reklaami
teha. Ühesõnaga, et igaüks, kes
kohvikupidajana osaleda raatsiks,
ei jääks lõpuni üksi ja ise hulluma,
vaid asjatame koos, teiste sama veregrupiga sauevallakatega. Ja unustame korraks ametlikud piirid,
kaasa lööma on oodatud ka Alliku
küla ja nõmmekate Laagri poolne
ots.
Ootame Sind 4. aprillil kell 18
vallamajja volikogu saali. Pane
end kirja kaija.velmet@sauevald.
ee. Mõtleme koos ja teeme laheda suvehäppeningi.
Üks on kindel, Valla(hullu)maja
puhvet tuleb 100%!

SUVEKS VORMI!
Ootame Sind 19 märts
algusega kell 12:00

kõik treeningud
ja jõusaal

www.viafitness.ee

TASUTA

14:20 Fatburning
14:55 Tuhar45
15:30 BodyArt
16:05 Taipoks

Veskitammi 22 Laagri , E-mail: info@viafitness.ee, Tel: +372 53005319

Koduvald
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ÜHENDVALLA
TALENDIKONKURSS 2017
Koppelmaa küla selts on võtnud südameasjaks üles otsida
ühendvalla (Saue, Nissi ja Kernu vald ning Saue linn)
talendid. Talendikonkursi finaal toimub 23. juunil 2017
Koppelmaal Endla turismitalus. Finalistidel on au esineda
professionaalsel välilaval, kus lisaks neile saab ürituse käigus
näha ja kuulda ka mitmeid hinnatud külalisesinejaid. Finaali
pääsevad 10 kõige andekamat etteastet, mis valitakse
videoetteastete põhjal kogenud žürii poolt. Finaliste
hindavad oma ala spetsialistid ning välja on pandud
ahvatlevad auhinnad.
EELVOOR:
• Vajalik eelnev registreerimine – tähtaeg 17. aprill 2017
• Osale üksi, kahekesi või grupina
• Registreerimiseks laadi oma/teie talendikas video
(pikkuseks kuni 3 minutit) üles Youtube’i ning saada video
link meiliaadressile talendid2017@gmail.com, kindlasti lisa
ka lühike kirjeldus enda ja/või grupi kohta
• Osalema on oodatud inimesed igas vanuses
• Žürii vaatab läbi kõik tähtajaks registreerinud kandidaatide
tutvustused ja videod
• Finalistid selguvad 21. mail 2017 ja nendega võetakse
individuaalselt ühendust

Tuliselt rütmikas Usbeki rahvamuusikakontsert ansambel Manzurilt
Meesteansambel Manzuri juured on Kesk-Aasiast
Usbekistani ja Türkmenistani vahelt Buhhaarast,
mis on kaks ja pool millenniumit toiminud
kultuuride ja traditsioonide sulatusahjuna.

V

aenus ja vendluses on siin põrkunud
ja põimunud terve müriaad rahvaid,
kellest paljudest ei ole järel muud kui
vaevueristatavad jäljed Buhhaara rikkalikus
rahvapärimuses. Muusikas on need mõjud
samuti segunenud lugematu hulga etniliste
mõjudega, mis kokku annavad algupärase,
jõulise identiteedi.
Ansambel Manzur on selle identiteedi elav
kehastus, veenev tunnistus sajanditevanuste
traditsioonide elujõust ja elavast järjepidevusest 21. sajandi teisel aastakümnendil. Seejuures läheneb Manzur algupärandile vabamalt
ja loovamalt kui paljud teised sarnased kollektiivid Usbekistanis, paistes silma sügavale
juurdunud klassika originaalsete arranžeeringute ning edasiarenduste poolest.
Manzur on meesansambel, mille kõik kuus
liiget on muusikalise kõrgharidusega profes-

sionaalid. Viimane kui üks on meister ühel
või enamal pillil, mitmed neist on konkurssidel premeeritud ja pärjatud, mõnedel on juba
õpilased, kes samuti auhindu nopivad. Mehed
võivad varrukast puistata kodukoha tuliseid
rütme ja meloodiaid läbisegi usbeki ja tadžiki
keeles, ilma et neil repertuaarist puudust tuleks.
Eriline koht ansambli repertuaaris kuulub kahele Buhhaaras sündinud unikaalsele
muusikastiilile, milleks on mavrigi, rahvalik
a cappella laulustiil eeslaulja ja kooriga, ning
šašmakaam, keerulise ülesehitusega vokaalinstrumentaalsete kompositsioonide tsükkel.
Viimane kuulub UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kõrvuti Seto leelo
ja laulupidudega, koos flamenco, fado, polüfoonilise gruusia meestelaulu ja paljude teiste
kultuuripärlitega laiast maailmast.

Müüa elamu- ja paariselamukrundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

7-11. august 2017
Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 10.00-17.00

m
Tru

e
mid

Külla tule

b YouTub

w
sho

Spordipäev | Showpäev | Meisterdamise päev
Loomade päev | Seikluse päev
Väga põnevad seiklused noortele vanuses 7-15.
Tule ise ja võta sõber kaasa!
Registreerimine www.linnalaager.ee | Kohatasu 85 €
Korraldajad: MTÜ Pere Heaks ja MTÜ Vanamõisa Küla
TOETAJAD:

K A R AVA

N I PA

RK

www.vabaõhukeskus.ee

er
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KULTUURIKALENDER MÄRTS - APRILL
AEG

ÜRITUS

1.03 – näitus „Postkastid õrrel“
30.04
10.03
14.03
16.03

Veskitammi lauluklubi, külla
tulevad Mare ja Vallo Taar
Emakeelepäeva kontsert
- naiskoor Gaudete ja
kergemuusikakoor ViiKerKoor
Klaasitöö töötuba, juhendaja
Sirje Pakler

17.03

Kontsert „Siiditee saadikud
IV“. Oriendi ristteel ansambel
MANZUR (Usbekistan)

18.03

Saue valla laululaps

19.03

koolitus „Okaspuud
haljastuses“

20.03

Indrek Taalmaa
monokomöödias „Oranžid
tropid kõrvas“.

21.23.03

Koolivaheaja noortelaager

21.03
21.03

22.03

22.03
23.03
23.03
23.03
24.03
24.03
30.03
1.04
6.04

7.04

13.04

Käsitöö töötuba:
ülestõusmispüha kaunistused.
Juhendaja Kairet Moistus
Animafilm „Väikese varese suur
võidusõit“
Käsitöö töötuba:
külmkapimagneti ja ümbriku
meisterdamine,
juhendaja Kairet Moistus
Animafilm „ Väike Tom ja
Võlupeegel“
Lamenukktehnikas multifilmi
töötuba, juhendaja Piret Sigus
Lastefilm „Kasperi ja Emma
talvepuhkus“
Klaasitöö töötuba, juhendaja
Sirje Pakler
Lastefilm „Poiss kuldsete
pükstega“
Mängufilm „November“
Klaasitöö töötuba, juhendaja
Sirje Pakler
Noorte kontsert „Mina ka!“
Kõlab filmimuusika noorte
muusikahuviliste esituses
Saue linna harrastusteatri uue
lavastuse esietendus
Koomiline kontsert „Ai
heit mjuuzik“. Laval Haide
Männamäe, Maris Liloson, Siim
Selis, Toomas Tross.
Vana Baskini Teater, Miro
Gavrani etendus „Kõik
meestest“, mängivad: Tarvo
Krall, Raivo Mets, Jaak Sarapson

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

Saue valla kultuurikeskuse fuajees ja
pikas saalis

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 18 Saue valla kultuurikeskuses,
pilet 3 eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
tasuta

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Sirje Pakler

tel 556777256,
sirpak@gmail.com

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
osalustasu 10 eurot
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
8-eurosed piletid eelmüügis
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses
alates 1.03.
kell 11 Saue valla kultuurikeskuses,
tasuta
kell 11 Ääsmäe külakogu ruumides,
koolitaja EV Arengu MTÜ
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses.
Piletid eelmüügis PILETIMAAILMAS ja
kultuurikeskuses alates 20.02. Piletid
10 eur.

Muuilmamuusika, Saue valla tel 6796765,
kultuurikeskus
info.veskitammi@sauevald.ee
Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus

tel 6796765

MTÜ Ääsmäe külakeskus

registreerimine Ääsmäe külakogu
kodulehel

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Noortelaagri töötoad ja lastefilmid
Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 11-13 Saue valla kultuurikeskuse
pikas saalis, osalustasu 8 eurot

Saue valla kultuurikeskus

vajalik eelregistreerumine tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 13 Saue valla kultuurikeskuses,
pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 11-13 Saue valla kultuurikeskuse
pikas saalis, osalustasu 8 eurot

Saue valla kultuurikeskus

vajalik eelregistreerumine tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 13 Saue valla kultuurikeskuses,
pilet 2 eurot
kell 11-13 Saue valla kultuurikeskuse
pikas saalis, osalustasu 8 eurot
kell 13 Saue valla kultuurikeskuses,
pilet 2 eurot
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
osalustasu 10 eurot
kell 16 Saue valla kultuurikeskuses,
pilet 2 eurot
kell 11 ja 19 Saue valla
kultuurikeskuses, pilet 3 eurot
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
osalustasu 10 eurot

Saue valla kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskus
Sirje Pakler
Saue valla kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskuses
Sirje Pakler
Saue valla kultuurikeskus,
juhendajad Sirje Liiv ja
Ingrid Teller
Saue valla kultuurikeskus,
Saue Päevakeskus

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses,
tasuta
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
8-eurosed piletid eelmüügis
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses
alates 1.03.
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
10-eurosed piletid eelmüügis
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses
alates 1.03.

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
vajalik eelregistreerumine tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 556777256,
sirpak@gmail.com
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 556777256, sirpak@gmail.com
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

SAUE VALLA KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA SUVISE LAAGRI TALUTURU MÜÜGIPLATSIDE RENDI TINGIMUSED:
1. Suvine taluturg - alates 14.05-31.08.2017.
2. Taluturu müügiplatside asukoht: Veskitammi 8A, Saue valla
kultuurikeskuse ja Comarketi poe vahelisel alal.
3. Müügiplatsi suurus ühe müüja kohta - max 15m2 .
Müügikohtade arv on piiratud.
4. Müügiplatsi rent 14.05-31.08.2017, 100 eur.

5. Taluturule on oodatud müüma eelkõige kohalikud väike-ettevõtjad
oma talutoodanguga.
Vabas vormis avaldusi ootame hiljemalt 25.04.2017 aadressile:
veskitammi@sauevald.ee või posti teel Saue valla kultuurikeskusesse
aadressil Veskitammi 8, Laagri Saue vald.
Lisainfo: Saue valla kultuurikeskuse juhataja Ingrid Novikova 53465917

19.03.2017.
KELL 11:00

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

2017/2018 õppeaasta

EELKOOLI
RÜHMADESSE

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas)

ÄÄSMÄE
KÜLAKOGU
RUUMIDESR
UUMIDES

KOOLITUS “Okaspuud
haljastuses”

KOOLITAB:
EV Arengu MTÜ
KORRALDAB:
ÄÄSMÄE KÜLAKOGU
KOHVIPAUS: KÜLAPLATSI
KOHVIKU POOLT (SISALDUB
OSALUSTASUS)

OSALUSTASU
12.50 EUROT
VAJALIK EELNEV
REGISTREERIMINE
ÄÄSMÄE
KOGULEHEL

naiskoor Gaudete, kergemuusikakoor ViiKerKoor
Mait Männik, Merike Toro, Indrek Umberg

Koduvald
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SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme tegutsenud
alates 1995. aastast ja praegu on meil 47 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2400 väga tubli erinevas vanuses inimese. Tänu neile saame
olla parim eestimaine kauplusekett, kus sisseostude tegemine on
meeldiv ning sujuv.

Külastajat

sissepääs

ele

ja

parkimine

TASUTA

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
05.04. 2017A. KELLA 10.00-ST
SAUE PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Lastele 10-eur, prilli tellimisel 5-eur.

Kauplema ootame ainult ANTIIGI ja VANAAEGSETE ASJADEGA kauplejaid,
kohal parim EESTI TALUTOIT.
Kauplejatel palume kohale tulla 06.00-09.00 või eelmise päeva õhtul.
Müügikohtade arv ei ole piiratud. Müügikoha maksumus 20 eurot.
Majutusvõimalus Endla Turimistalus hinnaga 15 eurot/inimene.
Antiigi ja vanavara kaupleja ei vaja eelregistreerimist. Eesti talutoidu kauplejate registreerimine
on KOHUSTUSLIK: info@endlatalu.ee

INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

OÜ Parkimisjoon pakub
tööd

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

Ettevõte asub Sauel,
töö toimub peamiselt
Harjumaal.
Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

Saku Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
PUHASTUSTEENINDAJA
Pääsküla Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDUSJUHT
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.
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SAUE VALLALEHT

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

*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

• Soovin osta teie
sõidukõlbliku auto!
• Pakkuda võib ka remonti vajavat
autot või seisma jäänud autot.
• Pakkuda võib ka vanarauaks
muutunud autosid.
Kuulutus ei vanane. Tel 54575055.

OSTAN TEIE VANA VÕI
SEISMAJÄÄNUD AUTO!
Sobiva pakkumise korral
raha kohe ja vajadusel ARK
registrist kustutamine.
Tel 56981497 Kristjan

 vanamööbli remont ja
restaureerimine
 sadulsepatööd
 pealiskanga vahetus

KÜTE: 3m ja halg 30-60 cm,
hind al 16€/rm; korralikult pakitud
halud ja klotsid 40l võrgus
al 1,90€/võrk.
HALUMASINA EVO36
(bens ja el) rent ja teenus.
Tel 5620 8210.

• Üldehitustööd
• Remonditööd
• Fassaadide ehitus
• Katuste ehitus ja renoveerimine
• Trasside ehitus ja
santehnilised tööd
• Elektritööd
• Tänavakivide paigaldus
• Sadeveesüsteemide ehitus

Koduvald

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

• SÕIDUAUTODE REMONT
JA HOOLDUS
• KERE- JA VÄRVITÖÖD
• UUTE JA KASUTATUD
VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED
KALKULATSIOONID
KINDLUSTUSTELE
Pärnu mnt. 558a
MAKSIMARKETI TAGA
INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926 tel. 52 86 436
info@laagriauto.ee www.laagriauto.ee

WWW.SAKUEHITUS.EE
info@sakuehitus.ee +372 58 439 879

Teedeehitusettevõte
Märtsikuus:

JALAVEENIDE DIAGNOSTIKA
7.04.2017 TASU
TA!
10.00-14.00

pakub tööd
C-KATEGOORIA JUHILUBADEGA
TEERULLIJUHILE
ja

C-KATEGOORIA JUHILUBADEGA
FREESIJUHILE.
Lisainfo tel 50 35 568
viktor@trefnord.ee
Väo tee 30, Rae vald, Harjumaa
www.trefnord.ee

KOSMEETIK JA TEISED
ILUTEENUSED SAKUS
Teaduse 1 kab 221
				
FB: www.facebook.com/
heretiilusalong/
www.heretiilusalong.ee
tel. 53409393

AS SAGRO OTSIB OMA TÖÖPERRE

Grifs OÜ pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE

BUSSIJUHTI

Kõik Scudotexi sukatooted -20%
Aprillis Veen+ -25%

retsepti- ja käsimüügiravimid toidulisandid nahasõbralik apteegikosmeetika kompressiooniga
sukatooted inhalaatorid vererõhuaparaadid beebikaubad liikumise- ja füsioteraapiavahendid

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteegi Laagri haruapteek

KOOSTELUKKSEPALE

TEL. 5300 6111,
E-POST: INFO@SAGRO.EE

Töö ei ole igapäevane ja sobib
pensionärile. Vajalik kehtiv
kutsetunnistus. Tel. 53411029

Energia- ja iluvitamiinid
naistele igas vanuses!

Tule kontrolli oma tervist!

Hüdraulika asjatundja PMC Polarteknik AS pakub tööd

KATMIKALA TÖÖLIST

Väike bussiettevõte
soovib algavaks hooajaks
kohusetundlikku

-25%

Eelregistreerimine apteegis või
tel 639 1695

Sauel ja Laagris.

Töö vahetustega. Sobiv
kandidaat on vähemalt 19
aastane, põhiharidusega ja
laitmatu minevikuga.
Soovijatel saata CV
personal@grifsag.ee

TÖÖ SISU: voolikute ja pumbajaamade koostamine
EELDAME: head tehnilist taipu ja korrektsust tööprotsesside
teostamisel. Kasuks tuleb eelnev töökogemus lukksepa
ametikohal.
PAKUME: kindlat töötasu, stabiilset tööd sõbralikus meeskonnas,
kohapealset väljaõpet ja arenguvõimalusi, kaasaegseid
töötingimusi.
Asukoht: Tänassilma tehnopark, Saku vald, Harjumaa
Kandideerimiseks palume saata CV aadressil info@polarteknik.ee
või cvkeskus.ee töökuulutuse kaudu.

