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Lustlik perepäev trotsis santi ilma
26. mail toimus Ääsmäel 
juba kolmandat aastat val-
la perepäev. Ilm küll vabas 
õhus peo pidamist ei soosi-
nud, kuid ega sellepärast 
üritus ära ei jäänud. Pidu oli 
mitmekesine ning meelde-
jääv. 

Ääsmäe kooli võimlasse ko-
gunenud perepäevalisi tervitasid 
Saue valla abivallavanem Priidu 
Kalbre ja kooli direktor Jaanus 
Kallion. Esinesid Ave Kump-
ase laululapsed Tallinnast, Piret 
Kuntsi tantsijad ja Laana Peter-
soni väikesed võimlejad. Õhtu 
jätkus Raimo Aasa juhtimisel. 
Muusikalist meelelahutust pak-
kus ansambel Kurvad Silmad. 
Laana Petersoni juhendamisel 
said jalad soojaks ja tantsusam-
mud selgeks kõik kohalviibijad, 
kellel huvi tantsulise liikumise 
vastu. Õhtu edenedes astus la-
vale noorte poolt kaua oodatud 
Electronic Crew. 

Lisaks muusika kuulamisele 
ja tantsuliste jälgimisele, said 
kõik pidulised ka ise erine-
vatest tegevustest osa võtta. 
Kunstihuvilistele pisipõnnidele 
olid toredateks juhendajateks 
Ene Kristman ja Imbi Tigas-
son Ääsmäe Noortekeskusest. 
Valminud tööd täitsid koolivõim-
las mitu seina. Populaarseks 
atraktsiooniks oli vastvalmi-
nud ronimissein. Et kõrgused 
saaks turvaliselt vallutatud, olid 
julgestajateks vastava koolituse 
saanud Margus Mitt, Margo Hus-
sar ja Taavi Kala. 

Naised tahtsid rammu-     
meheks

Rammumehe võistlus võttis ülla-
tava pöörde, kui selgus, et jõudu 
soovivad katsuda ka õrnema soo 

LAAGRI perepäev ja jaanituli
22. juunil kell 9-15.00 perepäev 
Veskitammi Kultuurikeskuse 
ümbruses, kell 15-17.00 tege-
vused lastele ja kell 19.00 jaani-
tuli

ÄÄSMÄE jaanituli. 
22. juunil kell 20.00 Ääsmäe 
koolimaja taga. Esineb ansambel 
„Hea meelega“ Pakutakse jaani-
päevale kohast toitu ja jooki. 

VANAMÕISA jaanituli.
23. juunil kell 20.00 Vanamõisa 
lõkkeplatsil. Õhtut juhib Alar 
Haak, meeleolu loob “Mesi-
käpp.” Tants ja trall hommikuni! 
 

HÜÜRU jaanituli
22. juunil kell 20.00 mõisas. 

MAIDLA jaanituli
23. juunil kell 19.00 seltsimaja 
juures

Head 
jaanipäeva! 

Jaanituled Saue vallas                                                                                                                                                                                                                          

esindajad. Sestap tuli võitjad väl-
ja kuulutada nii meeste kui naiste 
seas. Lusti ja meeskondlikku 
koostööd pakkus pop-corni top-
side ladumine. Kes suutis valmis 
saada kõrgema torni, oli võitja. 
Autasud panid välja Kadarbiku 
talu, BalSnack ja Koduextra. 
Nagu eelnevatelgi perepäevadel, 
ei lõppenud selgi korral järjekor-
rad crossingu ja batuudi juures. 
Vaatamata vihmale ja jahedale il-
male oli hüppajaid igas vanuses. 
Siinkohal täname kohalikke ja 

naaberkülade noori, kes ürituse 
korraldamisel suureks abiks 
olid: Harro Puusild, Rasmus 
Reemann, Raul Agar, Ivar Agar, 
Peeter Tubli, Taavi Reemann, 
Jarmo Talv, Vallo Järvsaar, Rau-
no Varik.

Kooli aulas oli eksponeeritud ka 
väike näitus, kus väljas tööd, mis 
Ääsmäe kooli õpilaste ja küla 
käsitööharrastajate poolt aasta 
jooksul tehtud. Näituse kujunda-
jateks olid Anne Erikson, Liia 

Kiibus ja Pensionäride Ühendus 
„Sügis“.

Rohkelt auhindu 

Igal täistunnil loositi peoliste 
vahel välja erinevaid auhindu. 
Fortuuna poolt väljavalitu sai 
õnnelikuks pleieri, rösteri, vee-
keetja jms auhinna omanikuks. 
Pika õhtu jooksul pakkusid keha-
kinnitust Elve-Maret Rand, Mei-
da Aug, Kristina Muidre, Marek 
Muidre, Imbi Suurkütt ja Helje 

Kask. 
Perepäev lõppes südaööl ülla-
tusega. Eelnevalt väljakuulutatud 
üllatuseks oli ilutulestik.

Täname kõiki külalisi ja osale-
jaid, kes oma aktiivse osavõtu 
ja lustliku meeleoluga muutsid 
õhtu toredaks ja meeldejäävaks!

Perepäeva korraldajad

Perepäeva korraldajad ja sponsorid olid hoolitsenud, et silma paistnud tegutsejad ka auhinnatud saaks. Pildil õnnitleb hakkajaid 
tüdrukuid Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion.



10. mail kogunesid aktiivsed 
külaelanikud Vanamõisa lõkke-
platsile, et sinna kasvama panna 
päris oma puu. Ikka selleks, et 
lõkkeplats saaks tuulevaiksem 
ja, et järeltulevatel põlvedel 
oleks mõnus kooskäimise koht, 
kus küla traditsioone jätkata.
Rahvast oli palju ja ilmataatki oli 
meid ilusa ilmaga rõõmustanud. 
Peale rasket tööd said talgulised 
korraliku kõhutäie. Suured tänud 
meie kokatädile kes selle maitsva 
roa valmistasid.
Lapsi ja noori lõbustas õhtujuht 
Sven Sumberg, et keegi igavust 
tunneks. 
Vanamõisa seltsimaja tänab kõiki 
külaelanikke, kes sellest vahvast 
üritusest osa võtsid. Loodame, et 
olete edaspidigi sama aktiivsed.

Külliki Saar
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Keskkonnaminister Villu Reil-
jan andis 31. mail AS Sterile 
välja uue kiirgustegevusloa  
kiirgusallika hoidmiseks.

Ministri vastavas käskkirjas on 
öeldud:

„Anda AS-le Steri kiirgustege-
vusluba kiirgusallika hoidmi-
seks aadressil Kurvi tee 406a, 
Alliku küla, Saue vald, kuni 
otsuse tegemiseni kiirgustege-
vusloa muutmise kohta AS Steri 
23.02.2006 taotluse nr 06/310-2 
osas, kuid mitte pikema kehti-
vusega kui 31.12.2006. a.“

Seoses erakordselt suure tule-
ohu ja viimasel ajal toimuvate 
metsapõlengutega pöördus 
Harju maavanem kõigi har-
jumaalaste, metsaomanike ja 
kohalike omavalitsuste poole 
palvega pidada rangelt kinni 
tuleohutusnõuetest.

Harjumaa kriisikomisjoni 18. 
juuni nõupidamisel leiti, et keva-
dine õppetund pole olnud piisav. 
Praegustes ilmastikuoludes käi-
tutakse tulega ettevaatamatult, 
mis põhjustab laiaulatuslikke 
metsapõlenguid.

Harjumaa kriisikomisjoni esi-
mehe, maavanem Värner Loots-
manni sõnul tuleb metsaoman-
ikel täiendavate tulekahjude 

LÜHIUUDISED:

Saue Vallavolikogu võttis 
25. mail vastu valla uue ehi-
tusmääruse. Ehitusmääruse 
uuendamise vajadus tulenes 
muudatustest seadusandluses, 
peamiselt ehitusseaduse ja pla-
neerimisseaduse uuenemisest. 
Samuti vajadusest täpsustada 
vallavalitsuse ja volikogu päde-
vusi ehitus- ja planeerimistege-
vuses Saue vallas.

Haridus- ja teadusministeerium 
tellis kommivabrikult Kalev 200 
000 krooni eest erikujundusega 
šokolaadi, mis on mõeldud jaga-
miseks keskkoolide, gümnaasi-
umide ja kutsekoolide lõpetaja-
tele.

Ministeerium soovib maiustuse 

Saue Vallavolikogu spordi-, 
hariduse ja kultuurikomis-
jon arutas oma juuni alguse  
istungil kuidas järgmisel aastal 
organiseerida Saue valla kul-
tuuriüritusi ja millistel alustel 
jagada kultuurirahasid nii, et 
summad oleks tegevusest läh-
tuvalt proportsionaalsed ja 
põhjendatud.

Ühe kultuurirahade jaotamise 
ettepaneku kohaselt saaks 
komisjon vallavalitsuselt koon-
di lähtuvalt esitatud taotlustest. 
Taotlustest lähtuvalt ja sisulisele 
analüüsile tuginedes esitaks 
komisjon omapoolse eelarvepro-
jekt arutluseks volikogule.

Hiljem vaatab kultuurikomisjon 
korrigeeritud eelarve taas üle.

Kultuurikomisjon ei pea õigeks, 
et kõik taotlused ilma komisjoni-
poolse läbivaatamiseta pannakse 
juba eelnevalt valla eelarvesse, 
sest sellisel juhul ei ole võimalik 
tagada rahade jaotust võrdsetel 
alustel. MTÜ-de tegevuste maht 
on muutuv ning võib olla aas-
tate lõikes väga erinev, seepärast 
võivad erinevatel aastatel erine-
vate ettevõtmiste rahalised vaja-
dusedki olla üsna erinevad, tõdeti 
kultuurikomisjoni istungil.

Ühe ettepaneku kohaselt võiks 
valla üldeelarves olla kultuurile 
planeeritav summa tervikuna 

ärahoidmiseks võtta kasutusele 
meetmed, mis tagavad tule-
ohutusnõuetest kinnipidamise. 
„Kohalikud omavalitsused aga 
peaks kuni esimeste vihmade 
saabumiseni kehtestama tule-
ohutuse tagavad keelud alates 
tuletegemise keelamisest ja  
lõpetades sarnaselt Kuusalu val-
las juba kehtiva metsamineku 
keeluga,“ ütles Lootsmann.

Juuni keskel olid suuremad met-
sapõlengud jätkuvalt Kuusalu 
vallas, kohtsündmused metsa-
põlengutega Saku, Kiili, Harku 
valdades ja Tallinna linnas, 
Männikul. Olukord on samuti 
tõsine Luigel, kus on tegemist 
lahtise metsatulekahjuga raskesti  
lgipääsetaval maa-alal.

Määruse kohaselt on valla üld-
planeeringust ning arengukavast 
lähtuvalt valla üldise ehituspolii-
tika suunamine ja kujundamine 
volikogu pädevuses. Valla ehi-
tuspoliitikat elluviimine on val-
lavalitsuse pädevuses. 

Uue ehitusmäärusega saab tutvu-
da vallamajas või valla veebikül-
jel www.sauevald.ee.

Maavanema pöördumine - 
metsatulekahjud

Vallal uus ehitusmäärus

Koolilõpetajad saavad kommi 
ning ministri pöördumisega lõ-
petajaid tunnustada, ütles Hari-
dus- ja teadusministeeriumi 
kommunikatsiooninõunik.

Kokku tellis ministeerium 
kommivabrikult ligi 21 000 
šokolaadi. 

KV

Kultuurikomisjon vaagis ürituste rahastamise korda

AS Steri sai uue kiirgustegevus-
loa - kiirgusallika hoidmiseks

Samas on märgitud, et lähtudes 
„Kiirgusseaduse“ paragrahv kol-
mes sätestatud kiirgusohutuse 
põhipritsiipidest ning proport-
sionaalse ja õiguspärase ootuse 
põhiomõttest, peab keskkon-
naminister põhjendatuks anda 
AS Sterile kiirgustegevusluba 
kiirgusallika hoidmiseks.

Ministri käskkirjas on loa  
väjaandmist põhjendatud kol-
mel leheküljel ning vastavates 
tehnilistes lisades.

olemas, kuid proportsionaalse 
jaotuse otsustab volikogu komis-
jon laekunud taotluste ja eelneva 
aruandluse ning tegeliku töö 
põhjal.

Komisjoniliikmete poolt tehti ka 
ettepanek muuta kultuuriürituste 
projektitaotluste esitamise täht-
aega – viia see 15. augustile.

Komisjoni istungil oli arutusel 
ka MTÜ-de kultuurialase ümar-
laua kokkukutsumine. Mõneti 
arusaamatuks jäi kes peab selle 
ülevallalise ürituse kokku kut-
suma – kas vallavalitsus või vo-
likogu komisjon.

Jaan-Hendrik Toomel

Suvi on käes! Oodatud sai teist 
kaua, ent kui saabus, tuli täie jõuga 
– soe kuiv ja päikseline. Kohati on 
see isegi kahjuks tulnud, sest met-
sad on krõbekuivad ja tuleohtlikud. 
Näib, et kevadised kulutulekahjud 
pole meile õppetundi andnud ning 
sestap on kohane maavanema 
manitsus igale üksikisikule ning 
omavalitsustele – mõelgem, hoid-
kem ja ennetagem!

Loodame, et pritsumehed panevad 
seekordsetele tulekahjudele siiski 
piiri ja me saame kuuma suve nau-
tida, mitte ei pea muretsema.

Vahel juhtub taskutelefoniga see 
lugu, et unustame ta laadimata. 
Oleme selle taskusõbraga nii 
harjunud, et peame iseenesest-
mõistetavaks tema pidevat ko-
hal- ja valmisolekut. Unustame 
ta aga elektrivõrku pista ja nii 
lõpetab hea sõber ühel hetkel te-
gevuse. Umbes nõnda võib vahel 

olla ka meie üürikeste suvedega. 
Kui suvi käes, peame seda nii is-
eenesestmõistetavaks, et loodame 
– suvi ise tervendabki meid, toidab 
elamustega talveks. Heal suvel ja 
heade juhuste kokkusattumisel see 
võibki nõnda olla, ent alati mitte. 
Parem oleks kui me suvel taipame 
ennast ise laadida, elamustega 
toita. Just nõnda kui taskutelefo-
niga, et taipame selle õigel ajal 
vooluvõrku laadima panna. Sestap 
soovin kõigile, et nad teeksid meie 
üürikesest suvest endale laadi-
misprotsessi, naudiksid sel ajal 
kättesaadavaid elamushetki nii 
looduses, peoplatsidel kui kultuu-
ritempleis ja oskaksid neid elamu-
si endas talletada, et talvele oleks 
rõõmsam vastu minna.

Saue vallas on arenemas mitmed 
olulised protsessid, võib ehk isegi 
öelda, et on teatud muutuste aeg. 
Vallamajas toimuvad muutused 
personali osas – mitmed amet-
nikud on lahkunud ja tulnud või 
tulemas uued töötajad. Rahuldava 
kompromissini on jõudnud Juu-
liku – Tabasalu maantee projek-
teerimine. 

Sama on loota ka Alliku küla steril-

iseerimistehase käivitamisprotses-
sist. Kuigi keskkonnamõjude 
hindamine sai käivitatud hiline-
misega, on see nüüd ikkagi teoksil. 
Aktiivsus, millega seda protsessi 
on jälgitud ja suunatud nii val-
larahva kui valla juhtide poolt, 
avalikustamise käigus tehtud asja-
likud ettepanekud ja ajakirjandus-
lik valvesilm, lubavad loota sel-
legi protsessi jõudmist otstarbeka 
kompromissini.

Saue vald on saanud endale uue 
ehitusmääruse. Viimaste kuude 
jooksul on kehtestatud mitmeid 
õigusakte, mis reguleerivad ja 
toovad uuendusi valla sotsiaal-
valdkonda. Mõtted käivad uue 
hooldekodu rajamiseks. Kõik 
need ettevõtmised suunavad valla 
arengut, kujundavad vallakoda-
niku igapäevast elu. Tahaks loota, 
et need protsessid aitavad kaasa 
valla igakülgsele arengule ning 
on mõistetavad ka inimesele, kes 
iga päev ehk ei mõtle vallaasjade 
peale. Just nõnda kui on iseenesest 
mõistetav taskutelefoni laadimine 
aegajalt. Laadida, et saada tegut-
seda, et saada areneda ...

Kaunist ja elamusterohket suve!

Jaan-Hendrik Toomel

Puude istutamine Vanamõisa lõkkeplatsile

Akude    laadimise    aeg



30. mail toimunud Riigikogu 
sotsiaalkomisjoni väljasõidu-
istungit Salu Kooli ilmestas 
puuetega laste ja töötajate 
ühine etendus „Nukitsa-
mees“ ning diskusioon Maidla  
külasse planeeritud Haraka 
Kodu rajamise üle.

Kogunenud külalisi ootas Salu 
koolipere soe vastuvõtt ning alus-
tuseks esitasid  koolilapsed koos 
töise kollektiiviga omapoolse 
nägemuse Nukitsamehest. „See 
ei ole veel isegi peaproov, vaid 
esialgne proov,“ hoiatas Salu 
Kooli direktor Helger Rannu 
ja palus auditooriumilt mõistvat 
suhtumist.

Nagu tõelises etenduses olid esin-
datud nii vahvad tantsunumb-
rid ja tuttavad dialoogid kui 

laps individualiseerinud. Koos-
olemist teiste lastega ja talumist 
tuleb õpetada,“ kinnitas Rannu.
Rannu rõhutas, et lapsed on 
arenenud sellisele tasandile, kust 
saab edasi minna. Paraku puudub 
praegu asutus, kus Salu Kooli  
lõpetanud saaksid arengut  
jätkata. Samas on kuus last  järje-
korras ning ruumipuudusel ei saa 
neid vastu võtta.

Haraka Kodu – järg 
Salu Koolile?

Lapsevanem Pille Maasik, kes 
on koos Kaire Kindeli ja Mar-
git Salustega üheks projekti 
eestvedajaks, tutvustas Haraka 
Kodu rajamise ideed.

Haraka Kodu ülesanneteks on 
rajada Harjumaale puuetega 

jätkatakse eluks vajalike oskuste 
õpetamist ning haridusteed ka 
täiskasvanuna.

Eestvedajate sõnul aitab Hara-
ka Kodu puuetega noori, kellel 
ei ole väljundit, kui Salu Kool 
läbi saab. Samas saavad nende 
lapsevanemad jätkata normaal-
set elu ja töölkäimist. Maidla 
küla elanikel avanevad aga uued 
töövõimalused ning koos lastega 
saab organiseerida igasugu üri-
tusi. Planeeritaval maa-alal paik-
nevad hetkel vanad karjalaudad, 
mis on kavas lammutada. Saue 
vallaga on käimas läbirääki-
mised maa saamiseks. Ehitusega 
loodetakse alustada 2007. aastal.

Haraka Kodu rahastamiseks 
plaanitakse kirjutada projekt, 
mille kaudu taotletakse toetust 
Norra ja Euroopa majandus- 
piirkonna finantsmehanismidest. 
 
Saue vallavanema Mati Tartu 
sõnul on kokku lepitud, et kõne-
alune 3 ha maad munitsipalisee-
ritakse ja vald kingib selle Haraka 
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Salu Koolis:

õpib 21 last
õpilaste vanus 8 - 20 a  
3 liitklassi
2 toimetulekuklassi
1 hooldusklass
19 töötajat
3 õpetajat
6 abiõpetajat
4 õpilaskodu kasvatajat
logopeed
tegevusterapeut
muusikaterapeut
3 abitöölist

Iti, Kusti, Nuki jt tegelaskujud.  
Lõpetuseks moodustasid näitle-
jad ringis Päikeseratta.

Õpilaste koosolemist teiste 
lastega tuleb õpetada

Kogunemise ametliku osaga 
alustas kooli direktor Hel-
ger Rannu, kes andis ülevaate  
koolielust ja tegemistest. „Iga 
laps on arenguks valmis,“ tuletas 
Rannu meelde kooli missiooni ja 
rõhutas, et Salu Kool on justkui 
põhikool, kus vaid õpilased on 
teistsugused.

Tõsisemate probleemidena tõi 
Rannu välja riikliku õppekava 
puudumise ja komplikatsioonid, 
mis kaasnevad õpilaste omava-
helises suhtlemises. „Mida süga-
vam on puue, seda rohkem on 

Kodule või seab vastava hoones-
tusõiguse. Asjaosaliste sõnul on 
vald kaasfinantseerija maaga (ca 
1,4 miljonit). Ülejäänud 1,2 mil-
joni tuleb veel hankida.

Harku valla aktiivse lapse-
vanema Kalev Märtensi sõnul 
on Harjumaal ca 100 puudega 
täiskasvanud isikut, mistõttu on 
probleem laiem. Haraka küla 
oleks 30 inimese jaoks, ent  
vajadus on seega suurem.

Riigikogu sotsiaalkomisjon lu-
bas omalt poolt teha kirja Harju-
maa kohalikele omavalitsustele, 
et aidata kokku saada projektiks 
vajalikku omafinantseeringut. 
Jõuti arusaamale, et nii raske 
puudega lapsed on probleemiks 
kogu Eestis, kuna hetkel ei ole 
neil kuhugi minna. Kiideti alga-
tust ning tõdeti, et raske puudega 
lapsed ei pea elama hooldekodus 
ega vanemate juures. 

Sotsiaalministeeriumi hoole-
kandeosakonna peaspetsialist 
Piret Kokk märkis, et kaas-
aegse käsitluse kohaselt tulevad 
hooldekodud „metsast“ välja ja 
saavad asulakeskseks. Seeläbi on 
kulutused väiksemad (transport, 
arstiabi jm), lihtsam on leida 
kva-lifitseeritud tööjõudu ning 
avaneb võimalus integreerida ja 
sotsialiseerida puuetega lapsi ühis- 
konda.

Projekti lastevanematest eest- 
vedajad tõdesid, et kõigil on 
muude tegemiste kõrvalt raske 
lisatööd teha, ent siiski seda üri-
tatakse. Soovitakse aga näha ja 
tunda ka riigi tuge.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni väl-
jasõiduistungil osalesid parla-
mendiliikmed:
Mai Treial, Nelli Kalikova, 
Kaarel Pürg, Margi Ein ja Leino 
Mägi.

Innar Hunt

Riigikogu  komisjoniistung  toimus 
Ääsmäel,   Salu  Koolis

noortele oma kodu, kus on taga-
tud inimväärne ja turvaline elu. 
Plaanis on rajada kompleks, 
mille moodustavad peamaja ja 
viis pereelamutüüpi noortemaja. 
Seeläbi toimub noorte iseseisvu-
mise suurendamine ja kohapeal 

Parlamendiliikmetele pakkusid omapoolse teatrinägemuse „Nukitsamehest“ Salu Kooli õpilased 
ja koolipere.

Taas kord sulges Vanamõisa 
seltsimaja uksed rekonstrueeri-
mistöödeks ja sedapuhku maja 
lõpliku valmimiseni. Õnneks ei 
ole Vanamõisa seltsimaja siiski 
nagu Tallinna linn, mis kunagi 
valmis ei saa ja juba septemb-
ris 2006 avab külarahva jaoks 
uksed otsast lõpuni eurore-
monditud hoone. Nimelt sai 
rahastatud ka viimane RAK 
meetmesse 3.5. kirjutatud pro-
jekt. 

Selle projekti raames taodel-
di raha Euroopa Liidu fondist 
seltsimaja olmeruumide rekon-
strueerimiseks ning gaasi- 
küttesüsteemi paigaldamiseks.

Seekord jäi Vanamõisa projekti-
taotlus küll rahastamisele kuu-

luvate seas viimaseks, mistõttu 
pisut suurenes omafinantseeringu 
protsent, kuid tänu Saue Valla-
valitsuse mõistvale suhtumisele 
ja toetusele sai võimalikuks pro-
jekti teostamine.

Seekordne projekt hõlmab seltsi-
maja neid ruume, mis on veel 
rekonstrueerimata (saalid ja  
kunagised kaupluse ruumid) ning 
plaanitakse ehitada kokku üheks 
suureks saaliks. Ikka selleks, et 
elanike arvult üha suurenevatel 
küladel oleks ruumikas ja lahe 
seltsimajas üritusi pidada ning 
huviringidel tegutseda. 

Seega  on kolme aasta jooksul 
edukalt läbitud kolm projekti-
taotluse etappi, millest igaüks on 
saanud suuremal või väiksemal 

määral  rahastatud. Sellega on 
46 aastat vana ja amotiseerunud 
hoone saanud täiesti uue välja-
nägemise ning kolme küla ela-
nikud omale toreda kooskäimise 
koha. 

Siinkohal on Vanamõisa küla 
äraütlemata tänulik MTÜ Kodu-
kant Harjumaale, kes Vanamõi-
sa küla eurorahade taotlemise 
võimalusest teavitas ja vastava-
tel koolitustel osalemisvõimalusi 
pakkus. Kiita tuleb ka tublit ja 
aktiivset külaelanikku Kristel 
Kuimetit, kes pakutud kursustel 
usinasti osales ning kõik kolm 
projektitaotlust valmis kirjutas. 
Kuid ilma vallavalitsuse toetava 
õlata poleks saanud siiski pro-
jekte reaalselt ellu viia. Tasuda 
tuli nii koolituskulud kui oma- 
finantseeringu osa.

On tänuväärne, et projektide 
läbi on küladele antud võimalus 
ise oma elukvaliteedi ja heaolu 
tagamiseks midagi ära teha.  
Innustatuna oma senisest edust 
on Vanamõisa külal ka tulevi-
kus plaanis uutest väljakutsetest  
projektikirjutamise näol osa  
võtta. Vanamõisa küla kutsub 
teisigi külasid ning vallavalitsust 
üles seda tegema!

Kuigi hetkel on seltsimaja  
suletud ning vilkad ehitajad juba 
laed ja põrandadki välja lõh-
kunud, ärgu Saue valla lapsed 
meelt heitku. Lapsi ootavad kaks 
vahvat suvelaagrit:

3. - 11.07.2006 VANA-ALLI 
MATKALAAGER
Toimumiskoht: 
Saaremaa-Hiiumaa
Info ja  registeerimine:  
Urme Ernits 51 61 148

15. - 20.07.2006 ELO SUUR-
LAAGER
Toimumiskoht: Klooga Noorte-
laager
Info ja registeerimine: 
56 685 858 Tiina Marjamaa

Juba septembrist on oodatud 
seltsimajja tegutsema nii huvi- 
kui sprodimängude korraldajaid.
Info: 51 40 761 Külliki Saar

Eero Kaljuste

Toimetuselt: Lisaks Vanamõisa 
külale, sai seekordsel toetus-
rahade eraldamisel positiivse  
hinnangu ning arendustoetuse  
samast RAK 3.5. meetmest 
Maidla küla, kus edukaks  
projektikirjutajaks oli Ene Mitt. 
Õnnitleme edukaid projekti- 
kirjutajaid ning külaaktiviste. 

Vanamõisa  seltsimaja  saab  varsti  valmis!
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31. mail korraldas Keskkonnamin-
isteerium Laagri kultuurikeskuses 
Alliku küla steriliseerimistehase kes-
kkonnamõju hindamise programmi 
avalikustamise.

Kohal olid keskkonnamõju hindamise 
(KMH) ekspertrühma liikmed, AS Steri 
esindaja, Saue Vallavalitsuse ning volik-
ogu esindajad ja arvukalt ümbruskonna 
elanikke – kokku umbes 70 inimest.

Steriliseerimistehase rajamise vastu 
protesteerivad külaelanikud olid nõupi-
damissaali kaasa võtnud plakatid, millel 
nende hoiakuid iseloomustavad hüüd-
laused ja nõudmised: „Elukeskkonna 
hävitajad kohtu alla“, „Küla tahab stres-
sipuhkust“, „Rahva tahe on kõrgeim 
võim“ jms.

Koosolekut juhtis ja täiendavaid selgitu-
si andis keskkonnaekspert Rein Ratas, 
keskkonnamõju hindamise käiku tut-
vustas ekspertrühma juht Arvo Käärd. 
Küsimustele vastasid ka kiirgusekspert 
Enn Realo ning AS Steri administrati-
ivjuht Sirle Elmet.

Lehekuu viimasel päeval oli jär-
jekordne võttepäev reality-show´s Al-
liku-Steri. Keskkonnaministeeriumi 
eestvõttel toimus Saue valda, Alliku 
külasse rajatud steriliseerimistehase 
keskkonnamõjude hindamise pro-
grammi avalikustamine. 

Tegelikult ei tohiks seda venima kippu-
vat protsessi nii küüniliselt labaste tele-
seriaalidega võrrelda, sest iseenesest on 
tegemist väga tõsise, isegi kurva prob-
leemistikuga. Seda enam, et seekordne 
üritus oli väga korrektne ning suhteliselt 
konstruktiivne. Kohal ei olnud kon-
doomi rõivastunud kõmureportereid ja 
emotsioone suudeti ohjata. Paraku on 
mõned teisi mitte kuulata tahvad ki-
sakõrid sellest valusast protsessist see-
biooperliku jandi teinud. 

Mult on küsitud milles näen võimalust 
maandada tekkinud pingeid külaelanike, 
vallavalitsuse ning tehasejuhtide vahel? 
Täna tuleb tunnistada, et seda pingete 
maandamist on väga raske, kui mitte või-
matu saavutada. Mõni aeg tagasi oli see 
lihtsam, paraku ei soovinud osapooled 
üksteist kuulata ega mõista. 

Midagi saab ära teha ainult dialoogis 
– teisi kuulates, võimalusel arvestades, 
oma jäikpositsioonides järeleandmisi 
tehes, kompromisse otsides, õiglust 
ning otstarbekust silmas pidades. Seda 
kõikide osapoolte poolt.

Alustagem lihtsaimast – kas osapooli on 
kaks või kolm? Ehk nagu Saue vallava-
nem Mati Tartu minu volikoguesinemist 
parandas – vald (vallavalitsus) on rahva, 
külaelanike poolel ja seega on osapooli 

vaid kaks – rahvas ning arendaja, AS 
Steri.

See on ilus mõte, ideaal, sest valla juh-
timine, ükskõik kas volikogu või val-
lavalitsuse tasandilt, peabki rahvast 
teenima ja seepärast võiks tõesti rääkida 
ühtsest jõust, ühest osapoolest. Paraku 
tuleb tõele näkku vaadata ning tunnista-
da – täna see nii ei ole. Vähemalt üks osa 
Alliku ja Vanamõisa külade elanikest 
vallavalitsust ei usalda. Nad näevad 
valla tegematajätmisi ja on pettunud 
tehase salajasest kerkimisest. Sestap 
on mõistetav, et täna tunnevad külaela-
nikud end valla juhtidest eraldiseisvana, 
omaette jõuna. Seega saab rääkida ik-
kagi kolmest erinevast osapoolest, kuigi 
see pole loomulik ja õige.
Need kolm osapoolt peaksid omavahel 
aktiivselt suhtlema ning protsessi aren-
guid omavahel kooskõlastama. 
Paraku alati ja kõigi osapoolte vahel 
koostööd pole olnud. Nii tegutsevadki 
osapooled iseseisvalt ning veavad mu-
rekoormat kui luik haug ja vähk. Suur-
esti on selle põhjuseks aga külaelanikud, 
välistades igasuguse dialoogi ning esita-
des vaid ultimatiivseid nõudmisi.

Hävitav mantra ei vii õnnele

Külarahva mantrat – me ei taha tehast 
ja kadugu see siit – ei saa täna enam 
tõsiselt võtta.  Tehase planeerimise ja 
planeeringute kooskõlastuse ajal olnuks 
selle seisukohaga õige välja tulla. Para-
ku siis keegi seda külarahvalt ei küsinud. 
Täna aga, kui üks asi on valmis, on selle 
lammutamist nõuda destruktiivne tege-
vus. Saadagu aru – see on ebaseaduslik 

ning ebaeetiline. Samamoodi võiks su-
valise elamu või ettevõtte likvideerimist 
nõuda, argumenteerimatu põhjendusega 
– ei meeldi. Kaudselt propageerivad kü-
laealnikud sellise nõudmisega hävingut. 
Kui seal külasopis, kus Steri tehasehoo-
ne asub, soovida lagunevate ja kohati 
ilmselt eluohtlike hoonete lammutamist 
ning sellega räämas külapildi korrasta-
mist, siis sellest võib aru saada. Ent 
nõuda korralikult ehitatud uushoone 
lammutamist ja ühe institutsiooni likvi-
deerimist, on barbaarne. 

Jah, aga kiirgus, ütlevad nõudjad. 
Ometi on ju erinevatest allikatest tul-
nud tõestusi, et tervisele ohtlikku ki-
irgust tehasest ei tule. Kui käimasolev 
keskkonnamõjude hindamine tõestab 
vastupidist, siis on iseasi, siis muidugi 
tuleb tehas kas likvideerida või tootmine 
ohutumaks muuta. Täna on siiski kõigil, 
kes kuulata tahavad teadmnine, et see 
protsess on ohutu ning kellegi elule ja 
tervisele probleeme ei tekita.
Kas aga tahetakse spetsialiste kuulata ja 
neist aru saada? Külaelanike esindajad 
möönavad, et tegemist on spetsiifilise 
probleemiga ja nad ei saa sellest aru. 
Samas ei vaevutagi selgitusi kuulama. 
Nii kärati igale spetsialistile vahele 
märtsikuistel tutvustuskoosolekutel ja 
kuigi tehase juhil Jaanus Pikanil oli ette 
valmistatud põhjalik ning visuaalsete 
näidetega varustatud ettekanne tootmis-
protsessi olemusest ja rakendatavatest 
turvameetmetest, ei soovinud külarah-
vas teda kuulata. Eelistati sõimamist ja 
mõnitamist kõige näotumal viisil.

Õnnestunud loeng kurtidele kõr-
vadele

Mind üllatab, et ka ajakirjandus võt-
tis neid koosolekuid edastades üle 
ühepoolse, hukkamõistva tooni. Nii 
antakse 12. aprilli Harjumaas tutvustus-
koosolekust ülevaade vaid käremeelsete 
rahvajuhtide meenutuste kaudu. 
Mis puutub lehes võimendatud rahvajut-
tudesse nn Pikani füüsikatundidest, siis 
ise osalenuna julgen öelda – need jutud 
on täielik jama. Mingit rahva väsitamist 
ei olnud, ka mitte midagi ülikeerukat, 
tegemist oli väga heal tasemel, lihtsate, 
arusaadavate näidete ning lisamaterjali-
dega ettekandega, mis pigem oli üldhariv 
ja huvitav rahvaloeng kui kuiv kooli-
tund. Kuigi mul oli üliammusel koolia-
jal raskusi füüsika- ja keemiakursusega, 
sain mina Pikani esitatust küll aru. Sain 
teada palju uusi fakte ning isegi oma hu-
manitaarharidusega hakkasin üht-teist 
mõistma kaasaegsetest tehnoloogiatest. 
Ent ma ka soovisin teist inimest kuulata 
ning aru saada, sest mul ei ole kombeks 
ennatlikke otsuseid teha ning inimesi  
pimesi süüdistada. Paraku kõik neil 
koos-olekutel nõnda ei käitunud. 
Kes on tahtnud selgitusi kuulata, on 
neid ka saanud (tõsi küll, suure hiline-
misega) ning oleks pidanud tootmise 
ohutusest aru saama. Paraku ei taheta. 
Nagu ka nüüd ei tahtnud külarahvas aru 
saada mis protsessiga keskkonnamõjude 
hindamise näol tegemist on. 
31. mai avalikustamiskoosolekule tuldi 
nõudma, mitte läbi rääkima ja arutama. 
Vaadates nõudvaid plakateid ning kuuu-
lates inimeste küsimusi, jäi mulje, et 
rahvas arvas läbi viidavat järjekordset 
kärakoosolekut, kus kõik emotsioonid 
on teretulnud ning kõikidele küsimustele 
peab kohe saama endale meelepärase 

vastuse. Ometi oleks rahvaliikumise 
juht võinud vaeva näha ning eelnevalt 
selgitada – vaja on oma huvid ja soovid 
väga täpselt formuleerida ning need pa-
berile panna, siis neid programmi reali-
seerimise käigus ka arvestatakse. 

Külarahva esindajate algatusel ning 
advokaadifirma Tamme & Otsmann 
vahendusel Keskkonnaministeeriumile 
saadetud ettepanekud olid kõike muud 
kui konstruktiivsed. Saue vallavalitsuse 
ja volikogu erikomisjoni poolt tehti 
näiteks väga tõsist ettevalmistustööd 
– konsulteeririti spetsialistidega, vaieldi 
ettepanekute kattuvad osad omavahel 
selgeks ning esitati täpselt ja konreetselt 
formuleeritud ettepanekute pakkett. Ent 
nagu varematelgi koosolekutel ei taht-
nud rahvaliikumise aktivistid ka nüüd 
kuulata, vaid ainult ise rääkida ning nõu-
da. Nii ei kuuldudki, et mitmed soovid, 
mida taas ja taas erinevates sõnastustes 
omalt poolt esitati, olid vallavalitsuse 
ja volikogu erikomisjoni ettepanekutes 
juba kirjas.

Need on lihtsad, paraku kurvakstegevad 
näited sellest kuidas ka rahvast esindav 
külaliikumine ei taha koostööd teha, 
teiste osapooltega dialoogi astuda. Ja 
nii kerkibki kogu ses protsessis otstar-
bekuse küsimus – kas on mõtet üht ole-
masolevat asja lõhkuda, kas on mõtet 
veel rääkida, kui ei kuulata, kas on 
mõtet leheruumi veel ja veel raisata ... 
Maailm (ka väiksed maailmad – tänav, 
küla, vald, riik) saab areneda ikka vaid 
ratsionaalsete, loovate tegevuste läbi.

Olav Kruus
Saue Vallavolikogu liige

Steriliseerimistehase keskkonnamõju hindamine avalikustamiskoosolekul
Asjaosalised andsid ülevaate KMH 
protseduuridest ning ajagraafikust, sel-
gitasid, et avalikustamise koosolekul es-
itatud ettepanekud protokollitakse ning 
otstarbekuse korral lülitatakse KMH 
programmi. Samuti tutvustas Rein Ratas 
seni laekunud ettepanekuid.

Kaks ettepanekutepaketti

Avalikustamiskoosoleku ajaks oli Kes-
kkonnaministeeriumile laekunud kaks 
kirjalikku esildist, milles mõlemas mit-
meid ettepanekuid. Alliku küla elanikke 
esindavalt advokaadibüroolt Tamme & 
Otsmann saabunud taotluses oli palutud 
hinnata steriliseerimistehases kasutatava 
kiirgusallika otsest ja kaudset mõju in-
imese heaolule. Samuti mõju erijuhtudel 
terrorirünnaku puhul ja kiirgusmõju ula-
tust kui kiirgusallikas satub väljapoole 
tehasehoonet.

Teise ettepanekute paketi oli esitanud 
Saue Vallavalitsus ja volikogu Steri er-
ikomisjon. 
Selles ühistaotluses sooviti, et KMH 
käigus kontrollitakse kiirguskambri 

ehituskonstruktsioone ning võimalikku 
kiirguse läbilaskevõimet, samuti ven-
tilatsioonisüsteemide vastavust sellele 
erilisele tootmisprotsessile. Sooviti and-
meid varasemate õnnetuste kohta sell-
elaadilistes tootmishoonetes ja pääste-
teenistuse valmisoleku kohta võimaliku 
kiirgusõnnetuse likvideerimisel, samuti 
analüüse kiirgusallika transportimisel 
tekkida võivate õnnetuste kohta ja ette-
panekuid riskide vähendamiseks.

KMH ekspertrühma juht Arvo Käärd 
ütles Koduvallale, et valla ühisette-
panekud olid väga läbi mõeldud, täpselt 
sõnastatud ning aitavad kindlasti kaasa 
keskkonnamõju põhjalikule hindamisele 
just Alliku objekti kontekstis. Neid ette-
panekuid ekspertrühm kindlasti arvest-
ab, kinnitas Käärd. Samas möönis ta, et 
külaelanikke esindava advokaadibüroo 
poolt tehtud ettepanekud olid kohati li-
iga üldsõnalised, mistõttu on ilmselt vaja 
advokaadivbürool oma ettepanekuid 
täpsustada ja konkretiseerida.

Avalikustamiskoosolek kulges üldiselt 

asjalikus tonis ja rahulikult, kuigi kohati 
ärritusid sõna võtnud külaelanikud selle 
peale, et nad kohe oma küsimustele vas-
tuseid ei saanud. Seepeale tuli koosoleku 
juhatajal veelkord selgitada, et tegemist 
on programmi käivitamise avalikusta-
misega, kus on võimalus esitada oma-
poolseid ettepanekuid. Seepeale ette-
panekud analüüsitakse ning programmi 
eesmärgile vastavuse korral lülitatakse 
hindamisprogrammi. Kui keskkon-
namõju hindamine on teostatud, toimub 
samasugune avalikustamiskoosolek, kus 
saab täiendavaid ettepanekuid teha ning 
alles seejärel kinnitatakse hindamise tu-
lemus, selgitas Rein Ratas.

Alliku ja Vanamõisa küla elanikud 
osalesid koosolekul väga aktiivselt, 
esitades mitmeid ettepanekuid ja arva-
musi. Siiski osutusid mitmed sõnavõtud 
pigem kujunenud olukorra ja hirmude 
kommenteerimiseks ning arvamusaval-
dusteks, aga ei sisaldanud konkreetseid 
ettepanekuid KMH programmi.

Mõningaid märksõnu avalikustamiskoo-

soleku küsimustest ja arvamussõnavõt-
tudest:

- Kinnisvara hindamine;
- Kiirgusallika transport ja viletsad 
teed;
- Kas uuritakse võimaliku kiirguse mõju 
küla elanikele ja ümbruskonnale;
- Kas on olemas metoodika stressi 
hindamiseks;
- Tuleb kontrollida kas seal tehases tege-
vus juba ei käi;
- Terrorismioht ja kiirgusallika sattu-
mine põhjavette;
- Päästeameti valmisolek võimakuks õn-
netuseks.

Huvitav on asjaolu, et kui märtsis-april-
lis pahandasid Alliku küla elanikud 
peamiselt snhendrik elle üle, 
et steriliseerimistehase rajamiseks ei 
viidud eelnevalt läbi keskkonnamõju 
hindamist, siis nüüdsel koosolekul kõlas 
rohkem kui ühest suust arvamus, et seda 
hindamist pole vaja teha. 

Toomas Org

Olematu dialoog kurttummade teleshow´s
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16. juunil lõpetas järjekordne lend noori Ääsmäe Põhikooli. 
Põhikooli lõputunnistuse said:
Ivar Agar
Anu Annert
Carmen Koppel
Kristi Kotkas

Eerik Paal
Jürgen Peterson
Liana Põldver

Taavi Reemann
Siim Sanglepp
Andre Simovart

1. klassi
Margo Horn
Rasmus Laurik
Laura Männaste
Margarita Oja
Mirjam Voitka

2. klassi
Johanna Muidre
Maarit Olbri
Dan-Markkus Pajula

Karola Teesalu

3. klassi
Birgit Brük
Karolin Horn
Eliisabet Sinimeri
Tanel Kasenurm

5. klassi
Maarja-Liis Tahk

6. klassi
Laura Pajula
Anett Pilder

7. klassi
Annika Kruus

8. klassi
Katiliina Pilder

Mari-Liis Tammik
Tomas Tibbing
Ivo Tori

2005/2006 õppeaastal lõpetasid Ääsmäe Põhikoolis kiituskirjaga: 

Valdade XIV 
svemängud 
Tule võistlema!

Saue valla võistkonnad üleriigi-
liste suvemängude võistlustele 
komplekteeritakse alljärgnevatel 
spordialadel:

Kergejõustik  -   Paikuse valla 
staadionil 8.- 9.juulil,
suundorienteerumine -  Metsakü-
las 8. juulil algusega kell18.00,
jalgrattakross -  Raeküla krossi-
rajal 8. juulil kell 15.00

Meie võrkpallimeeskond osa-
leb samuti finaalmängudel, mis 
toimuvad 8.- 9.juulil Paikuse 
põhikooli juures.  

Ootame osalema kõiki tublisid 
spordisõpru, kes on osalenud 
neil võistlustel eelnevatel aas-
tatel, samuti ka uustulnukaid.
  
Suvemängude programmi ja 
ajakava leiad  Eesti Maaspordi 
Liidu „Jõud“ veebilehelt  www.
joud.ee

Registreeru hiljemalt 29. 
juuniks 2006 (tel. 50 89 954 või 
e-post  
kuuseklubi@kuuseklubi.ee) 

Linda Roop

Saue vallas ei ole 
Kauni kodu kandi-
daate

Saue vallast ei esitatud selleaas-
tasele Kaunima Eesti kodu Har-
jumaa konkursile ühtki kandi-
daati. 

Nagu Saue valdki ei esitanud 
konkursile ühtegi objekti ka Lok-
sa ja Paldiski linnad ning Harku, 
Nissi ja Raasiku vallad. 

Võrreldes varasemate aastatega 
oligi tänavu konkursist osavõtt 
tagasihoidlikum, tõdeti Harju 
maavalitsuse pressiteates. 

„Ehk oli see tingitud lumevae-
sest ja külmast talvest, mis pea 
kõigi osavõtjate aedadesse oma 
jälje jättis. Samas rõõmustas ti-
hedam konkurents ühiskondlike 
objektide osas ning ka mitmed 
korteriühistud üllatasid meeldi-
valt,“ sõnas Harju maavanem, 
maakondliku konkursikomisjoni 
esimees Värner Lootsmann.

Harjumaa 2006. aasta Kauni 
Eesti kodu konkursile esitasid 17 
omavalitsust kokku 13 eramut 
või korruselamut, 10 maakodu 
ja 11 ühiskondlikku hoonet või 
ettevõtet. 

Eramute ja korruselamute kate-
goorias tunnistati võitjaks pere-
kond Dobrjanski kodu Järveküla 
külas, Rae vallas. Teise koha 
vääriliseks pidas komisjon Allan 

Raassalu elamut Pringi külas ja 
kolmandaks perekond Liivandi 
kodu Keila linnas.

Maakodude hulgast tunnista-
ti võitjaks perekond Uustalu 
Kaskemäe talu Kirivalla külas, 
Kõue vallas. Järgnesid Ly Ees-
maa ja Aare Kaoküla talu Padisel 
ning Sepa 4 korteriühistu Kuiva-
jõe külas, Kose vallas.

Ühiskondlike hoonete ja ette-
võtete hulgast tunnistati pari-
maks Maardu kalmistu, millele 
järgnesid AS EGCC klubihoone 
Manniva külas, Jõelähtme vallas 
ning trahter Tareke Kosel. 

Maakondliku konkursi iga kate-
gooria kolme paremat auta-
sustatakse Harju Maavalitsuse 
tänukirja ja Harjumaa ning 
Kodukaunistamise Ühenduse 
sümboolikaga seinaplaadiga. 
Lisaks esitatakse kategooriate 
võitjad ning Kelvingi küla, kui 
2005. aasta Harjumaa Ilusa küla 
konkursi võitja, Vabariigi Presi-
dendile autasustamiseks.

Harjumaa Ilusa küla heakorra-
konkursile saavad vallad oma 
parima küla esitada veel kuni 
20. juulini. Ilusa küla konkurss 
viiakse läbi Harjumaa Oma-val-
isuste Liidu toel ja eestvedamisel 
ning tulemused tehakse teatavaks 
isadepäevaks.

KV



Uued õigusaktid reguleerivad koduhool-
dust ja sotsiaaleluruumide kasutamist
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Saue Vallavolikogu võttis 25. mai  
istungil vastu rea sotsiaalvaldkonda 
reguleerivaid õigusakte – Koduhool-
duse osutamise tingimused ja kord 
Saue vallas; Sotsiaaleluruumide kasu-
tusse andmise kord; Sotsiaaleluruu-
midele üüri piirmäära kehtestamine.

Volikogu otsustest tulenevalt kehtes-
tas vallavalitsus 30. mail oma korral-
dusega Saue vallas osutatavate  
tasuliste sotsiaalteenuste hinnakirja. 
Hinnakiri kehtib 1. juunist 2006 ja 

vastavalt korraldusele on vallavalit-
susel õigus teha põhjendatud juhtu-
del hinnakirjast erandeid. Samuti on 
vallavalitsusel õigus sotsiaalnõuniku 
ettepanekul vähendada üksikjuhtumil 
sotsiaalteenuste hinda tulenevalt isiku 
majanduslikust olukorrast ja toime- 
tulekuvõimest.

Siinkohal avaldame kõik vastavad  
õigusaktid. Volikogu ja vallavalitsuse 
poolt vastu võetud õigusaktidega on 
võimalik tutvuda ka vallamajas.

SAUE VALLAVOLIKOGU 
MÄÄRUS
Laagri, 25.mai 2006 nr 009

Koduhoolduse osutamise tingi-
mused ja kord Saue vallas

Määrus antakse “Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse” § 6 
lõike 1 ja § 22   lõike 2  ning “Sotsia-
alhoolekande seaduse” § 13 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord sätestab koduhool-
duse osutamise tingimused ja korra 
ning teenuste loetelu (lisa nr 1).
(2) Määruses kasutatakse mõisteid 
järgmises tähenduses:
1) koduhooldus – hooldatavale 
hooldustöötaja poolt kodustes tingi-
mustes selliste põhi- ja tugiteenuste 
osutamine, mis tagavad hooldat-
avale toimetuleku oma harjumus-
pärases keskkonnas;
2) põhiteenus – teenus, mille mitteo-
sutamine ohustaks otseselt hooldata-
va toimetulekut kodus ja põhjustaks 
hooldatava hooldusasutusse suuna-
mise;
3) tugiteenus – isiku toimetuleku 
toetamine;
4) hooldustöötaja – kutsealase ette-
valmistusega koduteenust toetav 
isik, kes hooldab lepingu alusel 
hooldust vajavat isikut.
§ 2. Koduhoolduse  taotlemine
(1) Koduhoolduse taotlemiseks 

esitatakse avaldus Saue Vallavalit-
susele, kes otsustab avalduse ra-
huldamise või jätab avalduse rahul-
damata sotsiaalnõuniku ettepanekul 
oma korraldusega.
(2) Koduhooldust osutatakse Rah-
vastikuregistri andmetel alaliselt 
Saue vallas elavatele isikutele, kes 
oma tervisliku seisundi tõttu pole 
võimelised enese eest iseseisvalt 
hoolitsema.
(3) Eelisjärjekorras osutatakse 
koduhooldust hooldatavaile, kel 
puudub seadusjärgne ülalpidaja.

§ 3. Koduhoolduse teostamine
(1) Koduhooldust teostab vastava 
kutsealase ettevalmistusega hool-
dustöötaja, kellega sõlmib, muudab 
ja lõpetab töölepingu vallavanem.
(2) Koduhooldust teostatakse Saue 
Vallavalitsuse ja hooldatava va-
helise kirjaliku kodus hooldamise 
lepingu (edaspidi lepingu) alu-
sel, kus täpsustatakse osutatavad 
teenused, hooldamise aeg ja tingi-
mused ning poolte õigused ja ko-
hustused kooskõlas Eesti Vabariigi 
õigusaktide ja käesoleva korraga.
(3) Lepingu tingimused kuuluvad 
läbivaatamisele vähemalt üks kord 
aastas lähtuvalt hooldatava va-
jadustest. 
(4) Hooldustöötaja võib teostada 
koduhooldust samal perioodil kuni 
10 hooldatavaga sõltuvalt nende to-
imetulekuvõimest, abi vajadusest ja 

elukohtade vahemaast.

§ 4. Finantseerimine
(1) Koduhooldusteenuste hinnad 
kehtestab Saue Vallavalitsus. Klien-
di osalustasu määramisel arvest-
atakse teenuse mahtu ja kliendi ma-
janduslikku olukorda.
(2) Tasuta koduteenust on õigus 
saada kliendil, kes on toimetuleku-
toetuse saaja või kelle sissetulek on 
väiksem kehtivast miinimumpal-
gast.
(3) Juhul, kui koduhooldust vajab 
isik, kelle seadusjärgsed ülalpidajad 
ei täida oma ülalpidamiskohustust, 
on vallavalitsusel õigus nõuda ko-
hustuste täitmist kohtu kaudu.
(4) Koduhoolduse korraldamise ja 
koduhooldustasude üle arvestuse 
pidamise eest vastutab sotsiaal-
nõunik.

§ 5. Rakendamine
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Val-
lavolikogu 21.detsembri 2000.a 
määrus nr 16 “Koduteenuste loetelu 
ning nende osutamise tingimused ja 
kord”.
(2) Määrus jõustub 01. juunil 2006

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees

Saue Vallavolikogu 25.mai 2006 
määruse nr 009 “Koduhoolduse 
osutamise tingimused ja kord 
Saue vallas”

lisa nr 1

1. Koduhooldusteenuste loetelu
1.1 Põhiteenuste hulka kuuluvad:
1.2 Arstiabi korraldamine (side pida-
mine pere- ja eriarstidega, transpordi 
korraldamine arsti vastuvõtule või 
haiglaravile suunamise korral);
1.3 Ravimite, hooldus- ja abivahen-
dite saamise korraldamine ning too-
mine vastavalt kliendi vajadustele;
1.4 Toiduainete ja muude esmatar-
bekaupade kojutoomine (toidu-
kaupade toomine vähemalt kord 
nädalas, muud kaubad vastavalt va-
jadusele vähemalt kord kuus);
1.5 Abistamine toidu valmistamisel 
(vajadusel vähemalt kord nädalas 
suurema koguse toidu valmista-
mine, jahutamine ja portsjoniteks 
jagamine säilitamiseks);
1.6 Valmistoidu kojutoomine (va-
jadusel vähemalt kord nädalas söök-
last kliendi nõudega);

1.7 Nõude pesemine vajadusel 
(vähemalt kord nädalas);
1.8 Kommunaal- ja teiste maksete 
tasumine (vastavalt laekunud arve-
tele ja maksetähtaegadele);
1.9 Asjaajamise korraldamine (vas-
tavalt tekkinud vajadusele, info 
edastamine kliendi vajadustest val-
lavalitsusele ja asjaajamine muude 
ametiasutustega);
1.10 Dokumentide vormistamine 
(abistamine isikutunnistuse, passi, 
pensioni- või puudedokumentide 
vormistamisel ning ametiasutusse 
toimetamisel);
1.11 Kütte hankimise korraldamine 
(kütte tellimine, küttepuude lõh-
kumise ja kütte varju alla paneku 
korraldamine);
1.12 Kütte tuppa toomine (nädala 
vajadus, vähemalt kord nädalas);
1.13 Tubade koristamine (vastavalt 
vajadusele, vähemalt kord kuus);
1.14 Joogivee tuppa toomine (näda-
la vajadus, vähemalt kord nädalas);
1.15 Pesu pesemise korraldamine 
(vähemalt kord kuus, sotsiaal-
keskuses pesu pesemise teenuse 
eest tasub klient vastavalt kehtivale 
teenuse hinnale);

1.16 Hügieeni korraldamine (klien-
di abistamine vannitamisel, dušši all 
pesemisel või sauna transportimisel 
ning saunas pesemisel; saunapileti 
ja duššikasutamise eest tasub klient 
vastavalt kehtivale teenuse hin-
nale);

2. Tugiteenuste loetelu
2.1 Kirjavahetuse korraldamine 
(vastavalt vajadusele);
2.2 Ajakirjanduse tellimine (vasta-
valt vajadusele poolaasta või aas-
tatellimuse vormistamine);
2.3 Pesu triikimise korraldamine 
(vähemalt kord kuus; sotsiaal-
keskuses pesu triikimise teenuse 
eest tasub klient vastavalt kehtivale 
teenuse hinnale);
2.4 Juuksuri, fotograafi, õmbleja, 
korstnapühkija jne kojukutsumine 
(klient tasub vastavlt teenuse osuta-
ja hinnakirjale);
2.5 Transpordi- ja muud teenused 
vastavalt abivajaja soovile ja kehti-
vatele teenustasudele.

Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 
30. mai 2006 korraldusega nr 
519 “Saue vallas osutatavate 
tasuliste sotsiaalteenuste hin-
nakirja kehtestamine”.

Saue vallas osutatavate tasu-
liste sotsiaalteenuste hinnakiri

1. Koduhooldusteenused:
1.1  ühe tunni hind 54.- krooni;
1.2  ühe tunni soodushind (mini-
maalne kliendi osalustasu) 10.- 
krooni;

2. Sotsiaalmaja baasil osutatavad 
sotsiaalteenused:
2.1  pesu pesemine, kuni 5 kg: 

-Pensionär/puudega inimene: 20.- 
krooni
-töötav pensionär/puudega inimene: 
30.- krooni;
-lastega pere, üksikema vm toimet-
ulekuraskustes isik: 20.- krooni;
-eraisik: 50.- krooni;
2.2 pesu kuivatamine, kuni 5 kg: 
10.- krooni;
2.3 pesu triikimine, 1 kg: 10.- kroo-
ni;
2.4 dušši kasutamine, 15 min.: 5.- 
krooni;
2.5 akende pesemine sotsiaalmajas/
kodudes (3 suurust): 5.-15.-krooni 
aken;
2.6 suurpuhastus (vaipade puhasta-
mine, põrandapesu jne): 

- pensionär/puudega inimene: 20.- 
krooni/tund;
- töötav pensionär/puudega inimene: 
30.- krooni/tund;
2.7 transporditeenus pensionäridele/
puuetega inimestele:
- tööpäeval: 2.- krooni/km;
- peale tööpäeva, nädalavahetusel, 
riiklikel pühadel: 3.- krooni/km + 
50.- krooni tund;
2.8 transporditeenus eraisikute/fir-
made tellimusel:
- tööpäeval: 4.- krooni/km + 50.- 
krooni tund;
- peale tööpäeva, nädalavahetusel, 
riiklikel pühadel: 5.- krooni/km + 
100.- krooni tund. 

SAUE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Laagri, 25.mai  2006 nr 008

Sotsiaaleluruumide kasutusse 
andmise kord

Määrus kehtestatakse “Elamuseaduse” 
§ 8 punkti 2 ja § 371 lõike 1, “Sotsia-
alhoolekande seaduse” § 14 lõike 1 ja 
Saue valla põhimääruse § 55 lõike 2 
alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Sotsiaaleluruumide kasutusse and-
mise kord reguleerib Saue vallale kuu-
luvate sotsiaaleluruumide kasutusse 
taotlemist ja kasutusele andmist.
(2) Sotsiaaleluruum on eluruum, mis 
antakse alalisse kasutusse paragrahvis 
2 sätestatud eesmärgil ja tingimustel.
(3) Sotsiaaleluruumide nimistu koos 
üüri piirmääradega kinnitab Saue Val-
lavolikogu (edaspidi volikogu) oma 
otsusega. 
(4) Sotsiaaleluruumide kasutusse 
andmise korraldab Saue Vallavalit-
sus (edaspidi vallavalitsus) käesoleva 
korra alusel.

§ 2. Sotsiaaleluruumi kasutusse 
andmise tingimused
(1) Sotsiaaleluruumi eesmärk on 
võimaldada sobiva eluruumi kasuta-
mine isikule, kes pole võimeline seda 
endale iseseisvalt tagama.
(2) Sotsiaaleluruumi võib kasutusse 
anda:
1) sikule, kelle elukohaks Eesti Rahv-
astikuregistri andmetel on Saue vald;
2) isikule, kes pöördub tagasi inter-
naatkoolist või lastekodust ja kelle 
elukohaks enne internaatkooli või 
lastekodusse asumist oli Saue vald.
3) kinnipidamiskohast vabanenud 
isikule, kelle elukohaks enne kinnipi-
damist Eesti Rahvastikuregistri and-
metel oli Saue vald.
(3) Sotsiaaleluruum antakse kasutusse 
vallavalitsuse motiveeritud korralduse 
alusel. Vajadust korralduse andmiseks 
tuleb eeldada, kui:
1) isik vajab kõrvalabi või hooldamist, 
kusjuures seda ei ole võimalik või ot-
starbekas korraldada tema kasutuses 
olevas eluruumis;
2) isiku kasutuses olnud eluruum on 
hävinud või muutunud elukõlbmatuks
3) isiku kasutuses olev eluruum kuu-
lub teisele isikule ja talle on esitatud 
nõue selle vabastamiseks.

§ 3. Sotsiaaleluruumi taotlemine
(1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi 
taotleja) esitab kirjaliku, põhjendatud 
taotluse Saue valla sotsiaalnõunikule 
(edaspidi sotsiaalnõunik) .Taotluses 
märgitakse:
1) taotleja nimi;
2) isikukood;
3) elukoht; 
4) andmed pere koosseisu kohta;
5) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus.
(2) Sotsiaalnõunik korraldab iga taot-
leja kohta toimiku koostamise, kuhu 
lisaks lõikes 1 nimetatud avaldusele 
lisatakse alljärgnevad dokumendid 
(olemasolul):
1) koopia passist või isikutunnistus-
est;

2) elanikeregistri tõend alalise eluko-
ha ja perekonna koosseisu kohta;
3) koopia Arstliku Ekspertiisi Komis-
joni otsusest või pensionitunnistusest;
4) tõend tervisliku seisundi kohta;
5) koopia tõendist lastekodust või er-
ikoolist või kinnipidamiskohast vab-
anemise kohta;
6) kontrollakt taotleja või tema per-
ekonna majandusliku olukorra kohta 
(andmed vara ja sissetulekute kohta, 
näiteks kinnistusraamatu väljavõte, 
palga- ja pensionitõendid jms);
7) muud otsuse tegemiseks vajalikud 
dokumendid vastavalt vallavalitsuse 
ettepanekule.
(3) Kui taotluses esineb puudusi, 
selgitab sotsiaalnõunik seda isikule 
ja annab   puuduste kõrvaldamiseks 
tähtaja.
(4) Nõuetekohase taotluse esitab sot-
siaalnõunik koos toimikuga Saue Val-
lavolikogu sotsiaalkomisjonile.
(5) Komisjon vaatab esitatud taot-
lused läbi, hindab taotleja vastavust 
paragrahvis 2 sätestatud tingimustele 
ja teeb vallavalitsusele ettepaneku 
isiku sotsiaaleluruumi vajajana arvele 
võtmise või sellest keeldumise kohta.
(6) Sotsiaaleluruumi vajajate üle 
arvestuse pidamist korraldab sotsiaal-
nõunik

§ 4. Sotsiaaleluruumi üürileping
(1) Sotsiaaleluruumi kasutusse and-
miseks sõlmib vallavalitsus üürilepin-
gu. Üürnikuga koos saavad õiguse 
sotsiaaleluruumi kasutada ka tema 
perekonnaliikmed. Sotsiaaleluruumi 
allkasutusse andmine on keelatud.
(2) Sotsiaaleluruumi üürileping sõlmi-
takse tähtajatult. Vähemalt kord aas-
tas hindab komisjon isiku vastavust 
paragrahvis 2 nimetatud tingimustele. 
Isiku tingimustele mittevastavuse kor-
ral teeb komisjon vallavalitsusele ette-
paneku lepingu lõpetamiseks.
(3) Hoolimata isiku vastavusest para-
grahvis 2 tingimustele võib komisjon 
teha ettepaneku lepingu lõpetamiseks 
juhul, kui sotsiaaleluruumide vaja-
jaid on rohkem, kui olemasolevad 
sotsiaaleluruumid on võimelised ma-
jutama ja arutuse all olev isik on: 
1) mõjuva põhjuseta jätnud tasumata 
üüri enam kui kahe kuu ulatuses; 
2) mittesihipäraselt kasutanud või olu-
liselt rikkunud tema kasutuses olevaid 
sotsiaaleluruume;
3) oma süülise käitumisega tõsiselt 
häirinud kaaselanike elu.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 
nimetatud juhul antakse vabanev sot-
siaaleluruum üürile teisele sotsiaalelu-
ruumi vajajana arvele võetud isikule, 
arvestades komisjoni ettepanekut.
(5) Üürilepingu tingimuste täitmist 
kontrollib sotsiaalnõunik.

§ 5. Sotsiaaleluruumi kasutamise 
eest tasumine
(1) Kõik sotsiaaleluruumi kasuta-
misega seotud eluasemekulud tasub 
üürnik.
(2) Üürnikul on õigus taotleda eluase-
mekuludeks toetusi üldistel alustel.

§ 6. Rakendussätted
(2) Määrus jõustub 01.juunil 2006.a.



Õnnitlused kõige pisematele vallakodanikele!

SIMONA RÕÕMUSAAR		 23.04.2006				 Maidla	küla

RICHARD  RANDMAA	 	 27.04.2006				 Laagri

MATI  VETTNER		 	 5.05.2006			 	 Vanamõisa	küla

ROSETTE  GABOR	 	 10.05.2006				 Alliku	küla

LYSETTE  HEINSALU	 	 12.05.2006				 Valingu	küla

HELENA  HÄRM	 	 	 14.05.2006				 Tuula	küla

JEGOR  GRINKEVITŠ	 	 19.05.2006				 Laagri

ENELIINA-LOTTA  
             SÕNAJALG	 	 23.05.2006				 Laagri

KETLIN RIBELIS		 	 24.05.2006				 Laagri

KARMEN  KASK	 	 	 1.06.2006						 Kiia	küla
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Vallaametnike puhkused
maakorraldaja Marika Sepp –  26. juuni - 21. juuli

maanõunik Mall Varus –  17. juuli - 11. august

sotsiaalnõunik Mare Jallai – l3.- 21. juuli

lastekaitsespetsialist Liivi Lents – 17. juuli - 9.august

vallavanem Mati Tartu – 26. juuni - 28. juuli

vallasekretär Edith Mäe – 26. juuni - 5. juuli; 17. juuli - 9. august

abivallavanem Tiit Talvi –  3. juuli - 4. august

Täiendav info vallavalitsusest tel: 6 541 130

Laagri tervisekeskuse 
suvised vastuvõtuajad 

1. juuni 2006 - 31. august 2006 

E   8.00 – 14.00
T   8.00 – 12.00  15.00 – 18.00
K  8.00 – 14.00
N  8.00 – 12.00
R  8.00 – 12.00

Kojukutsete registreerimine 
8.00 – 12.00

Telefonid:  6 796 882
                  50 90 582 

Vabad kohad RSK “Kuuse” suvelaagris

Rahvaspordiklubi “Kuuse” spordi- ja puhkelaager toimub, 10. - 16.07 
2006 Kloogaranna Noortelaagris.

Laager asub mere ääres, seal on kaasaegne söökla ja  ööbimine  kõigi 
mugavustega peamajas .Kõik päevad on täidetud sportliku tegevuse-
ga ujumine kaks korda päevas,, poistele  jalgpalli treeningtunnid.

Oodatud on 10 - 14 aastased  spordihuvilised tüdrukud ja poisid.
Suvelaagri maksumus Saue valla lastele on 1300.- krooni. 

Registreeru hiljemalt 31.06.2005!

INFO tel: 50 89 954 ja e-post: kuuseklubi@kuuseklubi.ee

Võsu noortelaager
Laagris ootavad sind 7-14 aastased laagrikaaslased ja toredad 
juhendajad.
Programm pakub:
• Mitmeid huvitavaid meisterdamis- ja kunstitöökodasid
• Kohtumisi sõpruslaagrite ja lõkkeõhtu külalistega
• Päikest ja ujumist- ilmataadiga kokkuleppel
• Maatikumänge ja seiklusrada
• Stiiliõhtuid ja öödiscosid
• Ja palju muud- kaasaarvatud aktiivset ja vahvat suve, hul-
galiselt uusi sõpru ja meeldejäävaid mälestusi.

Laager toimub:  23.- 29. juulini
Hind: Saue valla noorele 1000.-

Laagrisse saab registreerida 20. juunini telefonidel:
51 70 584  (Imbi)  ja  53 491 082  (Jaanus)

Tasumine pangaülekandega: Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse 
arvele 10220008874011, SEB Eesti Ühispank (näidata lapse nimi ja 
laagri toimumise aeg).

OSTAME KINNISTUID 

MAAD. MAJAD. SUVILAD 

OÜ IROLIN  
tel: 50 46 333, 6 510 900 
e-mail: alex@irolin.ee 

Mais 2006 meie hulgast lahkunud

HERBERT  VIRK             11.07.1923 - 13.05.2006
AUGUST  VILGATS        22.11.1932 - 16.05.2006
OLGA  MARTÕNOVA     24.12.1933 - 27.05.2006

Mälestame sõbralikku ja töökat naabrivanaema

LEHTE HEINSAART
14.01.1926 – 6.06.2006

Laagri, Kuuse tänava vanad ja uued naabrid

Harjumaal on iive 
jätkuvalt positiivne 

Harju Maavalitsuse perekon-
naseisuosakonna andmetel 
registreeriti Harjumaal mai-
kuus 105 lapse sünd, surmaak-
te koostati kokku 92.

Poisse sündis mais 63 ja  
tütarlapsi 42. Esmasündinuid 

Laagri, 25. mai 2006 nr 045  

Sotsiaaleluruumidele üüri 
piirmäära kehtestamine

Võttes aluseks “Elamuseaduse” 
§ 371 lg 1, Saue Vallavolikogu 
25. mai 2006 määruse nr 008 
“Sotsiaaleluruumide kasu-
tusse andmise kord” § 1 lg 3 
ning “Halduskohtumenetluse 
seadustiku” § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 
1, Saue Vallavolikogu 
o t s u s t a b :

1. Kehtestada Saue Vallavoli-
kogu poolt sotsiaaleluruumiks 
nimetatud munitsipaalkorterite  

üüri piirmääraks 10.- krooni 
ruutmeetri kohta.

2. Avaldada käesolev otsus 
Saue valla ajalehes “Kodu-
vald” ning valla veebilehel.

3. Käesolevat otsust on või-
malik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavaks-
tegemisest.

4. Otsus jõustub teatavak-
stegemisest.

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees

oli 47, teisi lapsi 39, kolman-
daid 14, neljandaid ja viiendaid 
kaks ning kuuendaid üks. Kaksi 
kutest vennad sündisid pere teise ja  
kolmanda lapsena.

2006. aasta esimese viie kuuga 
on Harjumaa juurde saanud 
548 uut ilmakodanikku, see on  
üheksa last rohkem kui möö-
dunud aastal samal ajal. Uutest  
ilmakodanikest on 249 tüdrukud 

ja 299 poisid. Kõige enam on 
lapsi sündinud Viimsi vallas (68 
last), Maardu linnas (51 last), 
Rae vallas (45 last) ja Harku  
vallas (43 last).

Viie kuuga on Harjumaal kokku 
koostatud 484 surmaakti. Lahku-
nute keskmine vanus oli mees-
tel 69 ja naistel 78 aastat, teatas 
Harju Maavalitsus.



Katusetööd
kivikatused, valtsplekk-katu-sed, 
lamekatused, profiilplekk-
katused, sarikatööd, katuseak-
nad, vihmaveesüsteemid ja 
lisatarvikud

Katusematerjalide müük
www.kindelkatus.ee
Harjumaa Pikamäe tee Aila 
76401           
Telefon: 50 10 945
Faks:      6 717 660
E-post:   kindelkatus@hot.ee
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AS Keila Kaabel on Keilas asuv elektrikaableid 
tootev ettevõte. 
Seoses tootmismahtude suurendamisega võtame 
konkursi korras oma meeskonda

TOOTMISLIINIDE OPERAATOREID

Nõudmised kandidaatidele:
tehniline taiplikkus 
kohusetundlikkus, iseseisvus ja töötahe 
valmisolek vahetustega tööks 
eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil

Omalt poolt pakume:
väljaõpet kohapeal 
tulemustele vastavat töötasu
kindlat ja stabiilset töökohta

Info telefonil: 6 747 466
e-mailil:         info@nkkeila.ee

HANSAHOUSE OÜ 

Otsib uude avatavasse tehasesse Jõgisool mehi ja 
naisi, keda huvitab ehitus ja puutöö. Võimalik
ka väljaõpe kohapeal. 

Kontor asub Tallinnas, Veerenni 56 
CV võib saata  aadressil ann@hansahouse.com 
Helista 7 122 070 või tule ise kohale! 

Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusette-
võte

 AS Protten F.S.C. 

asukohaga Keilas, tööle õmblejaid, äärestaja. 
Ka väljaõppe võimalus. 
Tel: 6 747 567 

AS Saajos Inexa on Harju Elektri gruppi kuuluv metal-
list ehituse- ja laevade tuletõkke uksi tootev ettevõte. 
Müügikäibest 80 % moodustab eksport ja olulisemad 
turud on Soome, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa ning 
Holland. 
                 Pakume tööd

- KEEVITAJATELE 
- TOOTMISTÖÖLISTELE 

Pakume kindlat pikaajalist tööd arenevas firmas, 
konkurentsivõimelist palka ja väljaõpet kohapeal.

Asukoht: Keila
Info tel: 6 747 650,  faks: 6 747 610
saajos@saajos.ee    www.saajos.ee

AUTOKATTE OÜ 

võtab Saue tootmisbaasi tööle

TÖÖLISE 
Väljaõpe kohapeal 

Info:  6 709 046
          50 16 033
Pärnasalu 27 / Pärnasalu põik 6A, Saue
autokate@hot.ee
www.autokate.ee

KODUVALD             Saue valla infoleht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus    Toimetaja: kt: Jaan-Hendrik Toomel    
Toimetus:    Veskitammi 4,     E-mail:      koduvald@sauevald.ee     Järgmine Koduvald ilmub 25. juuli. 
Laagri alevik, 76401 LAAGRI   Tel:            50 45 178;      50 71 177    Reklaami ja kaastööd palume saata 20. juuliks. 

Kohapeal õlle müük! 


