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Valglinnastumine toob valla 
jaoks kaasa sadadesse 
tuhandetesse kroonidesse 
ulatuva investeeringuvajaduse 
sotsiaalsesse infrastruktuuri. 

Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul on 
kehtestatud detailplaneeringute kohane 
elamute arv, mida lähitulevikus Saue 
vallas ehitama hakatakse, ca 1300, neist 
900 Laagri alevikus ja Alliku külas. 
“Lisaks on Saue Vallavolikogu poolt 
2005-2006. aasta jooksul lubatud maatu-
lundusmaale veel 100 elamu ehitamine,” 
selgitab abivallavanem ja usub, et ka 
30-40%- le endiste aiandusühistute 640 
krundile tulevad lähiajal ümberehituse 
taotlused. “Juurdetulevate elamute 
koguarvuks lähiaastatel võib prognoosi-
da üle 1600,” kinnitab Kalbre.

Statistiliselt elab ühes uues korteris 
(elamus) 3,6 inimest, seega suureneks 
Saue valla rahvaarv 5800	inimese võrra. 
(võrdluseks - hetkel on Saue valla ela-
nike arv ca 8200). 

Lasteasutused neelavad 
enamuse laekunud 
tulumaksust

Ühe lapse lasteaia koht maksab Kalbre 
arvutuste põhjal keskmiselt 3024.-EEK, 
koolikoht 1859.- EEK kuus.

“Kui võtta aluseks tinglikult 100 pe-
rekonda, kus igaühes elab 3,6 inimest, 
neist 15,4 % on eelkooliealised ja 16,8% 
kooliealised lapsed. (Alliku küla näitel), 
siis nende 100 perekonna laste koolihari-
duse ja lasteaia koha maksumuseks on 
ca 3,48	miljonit	aastas,“ toob abivalla-
vanem näite.

Saue valla maksumaksjate arv on 
4500, kelle brutotulust 11,9% laekub 
valla eelarvesse. 2007. aasta prognoosi-

tud tulumaksu laekumise summa on 80 
miljonit aastas. Ühe inimese kohta teeb 
see 17 778 krooni aastas. 

Ülal näiteks toodud 100 perekonna osa 
tulumaksu laekumisel valla eelarvesse,  
on	3,555	miljonit	krooni (juhul kui 
perekonnas on 2 maksumaksjat).

Tehniline infrastruktuur lisaks
Kalbre kinnitusel ei ole eelnevasse 

arvutuskäiku sisestatud veel lasteasu-
tuste ehitamiseks vajalike kulutusi. Ühe 
lasteaia koha ehitamine maksab tema 
hinnangul ca 325 000 EEK, koolikoha 
rajamine ca 228 700 EEK. 

“Võttes aluseks eelpool toodud 1600 
lisanduvat elamut, siis oleks ühe uue 
elamu kohta vaja teha lisainvesteerin-
guid 316	555	krooni,” kirjeldab Kalbre 
järgmisi kulutusi.

Lisaks on omavalitsusele seadusega 
pandud kohustusteks veel avalikult kasu-
tatavate teede ja tänavate väljaehitamine 
ja korrashoid, haljastuse, välisvalgus-
tuse, kanalisatsiooni tagamine, eakate 
hoolekande ja sotsiaalabi korraldamine 
ja kümneid muid ülesandeid. 

“Seega - lastele tehtavate kulutuste 
mahaarvamise järel jääb valla käsu-
tusse kõikide teiste vajalike ülesannete 
täitmiseks veel tervelt 802	krooni pe-
rekonna kohta aastas,“ kirjeldab Kalbre 
võimalikku stsenaariumi. 
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Kommenteerib vallavanem
Mati Tartu

Oleme jõudnud vallavalitsuses ja vo-
likogus ühisele seisukohale, et praegune 
kontrollimatu kinnisvaraarendus ei saa 
jätkuda. Kinnisvaraturul on küll märgata 
teatavat kainenemist, hinnad püsivad 
aga endiselt põhjendamatult kõrged. 
Tundub, et tänaseks on suurem enamus 
uue eluaseme omanikke oma eluaegsed 
pangalaenud kätte saanud, prestiižsed 
autod liisinud ja uusi laenuvõtjaid jääb 
üha vähemaks. Selline tendents lubab 
oletada, et terav vajadus lastesõime ja 
lasteaiakohtade järele jääb veel püsima 
umbes viieks aastaks ning hakkab siis 
tasapisi leevenduma tingimusel, et vald 
uusi detailplaneeringuid ei kehtesta. 

Meie arvutused näitavad, et kinnis-
varaarendajad on teeninud hiigelkasu-
meid. Ei pruugi olla eriline ehitusspet-
sialist, mõistmaks, et tänapäevase korteri 
ehitusruutmeeter ka parimaid materjale 
kasutades ei saa maksta üle 15000 
krooni. Kui sellise korteri ruutmeetri 
müügihind on aga 25000 krooni, siis 100 
ruutmeetrine korter toodab puhaskasu-
mit 1 miljon krooni. 

Tundub olevat üpris põhjendatud 
nõudmine, et kinnisvaraarendajad osa-
levad ka valla sotsiaalse infrastruktuuri 
väljaehitamisel - eelkõige lasteaedade, 
koolide, mänguväljakute, spordihallide 
väljaehitamisel. Kui jälgida müügikuu-
lutusi, siis sageli näeme järgmist teadet: 
“Müüa korter uues linnalähedases 
elurajoonis. Lähedal lasteaed, kool ja 
head sportimisvõimalused.” Kui siis 
korter on ostetud, selgub, et lasteaed on, 
kuid järjekorras on 450 last, kool suudab 
aga vastu võtta ainult pooled soovijatest, 
lähemasse bussipeatusesse on 3 km ja 
buss käib 2 korda päevas. Rääkida siin-

juures kinnisvaraarendajate ahistamisest 
on pehmelt öeldes küüniline.

Kahjuks on seadusruum küllaltki 
arendajakeskne ning valla loogilistesse 
nõudmistesse suhtutakse kui kinnisvara-
arendajate ahistamisse või veel hullem 
-väljapressimisse. Kohaliku omavalit-
suse võimalused tasakaalustatud arengu 
tagamiseks on planeeringuprotsesside 
juhtimine vallale soodsas suunas ja see 
on valla ainupädevuses.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse 
ühisnõupidamisel otsustati moodu-
stada ajutine volikogu komisjon, mis 
vaataks üle valla arengukava ja teeks 
ettepanekud selle muutmiseks nii, et 
edaspidiste detailplaneeringutega oleks 
tagatud normaalne elukeskkond uutele ja 
ka praegustele vallakodanikele. Ilmselt 
tuleb kõne alla ka valla ehitusmääruse § 
10 korrigeerimine, mis käsitleb üld-
planeeringut muutvaid detailplaneerin-
guid hajaasustusalas. Ehitusseaduse 
§ 13 ütleb: Detailplaneeringukohase 
avalikult kasutatava tee ja üldkasu-
tatava haljastuse, välisvalgustuse ja 
vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise 
kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni 
tagab kohalik omavalitsus kui kohalik 
omavalitsus ja detailplaneeringu koosta-
mise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole 
kokku leppinud teisiti. 

Oleme kõikide arendajatega sõlminud 
lepingud ehitusseaduses toodud kommu-
nikatsioonide rahastamiseks ja väljaehi-
tamiseks ning väljatöötamisel on lepingu 
vorm ka nn.” pehme infrastruktuuri“ 
(lasteaiad, koolid, spordirajatised, teen-
indusettevõtted jne) väljaehitamiseks. 

Jääb üle ainult loota, et kinnisvara    
arendajad mõistavad, et superkasumite 
aeg on möödas ja ei hakka neid lisakulu-
tusi klientide kaela sokutama.
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Istungist võtsid osa vallavolikogu 
liikmed Indrek Tiidemann, Tiiu Inger-
ainen, Valeri Alba, Eero Kaljuste, Jaanus 
Kallion, Lehte-Hilja Kullama, Aavo Mitt, 
Ville Pak, Veiko Pedosk, Ruth Piile, 
Leino Reinola, Kalle Reiter, Arnold 
Õispuu, Olvi Suurkütt, vallavanem Mati 
Tartu, abivallvanem Tiit Talvi, infojuht 
Anne-Ly Sumre, vallavolikogu sekretär 
Liis Aruoja.

Külalistena Margit Saluste, Pille 
Maasik, Indrek Kaunissaare, Illar Ebrus, 
Helger Rannu, Jüri Kirotamm, Jaak 
Järvekülg, Fred Talu, Ingemar Nyberg ja 
Markus Eek.

	Maanteeameti	info
Fred Talu ja Markus Eek tutvustasid 

K-Projekti poolt koostatava Paldiski 
maantee projekti hetkeseisu. Eelprojekti 
valmimise tähtaeg on 31. oktoober.

Rõhutati, et enne kui lõplikult ühe pro-
jektivariandi kasuks otsustatakse, tuleb 
veel avalikke arutelusid lähedalasuvate 
külade elanikega (planeeritud 2007 aasta 
augustikuusse.)

Volikogu võttis info teadmiseks
Salu	Kooli	tulevikuplaanide	
tutvustus
Helger Rannu, Salu Kooli direktor, 

tutvustas kooli ja selle tulevikuplaane.
Praegu on koolis 21 õpilast, 3 klassi ja 

õpilaskodu. Tulevikus plaanis ehitada uus   
koolimaja, mis mahutaks ka ulatusliku 

reahabilitatsiooni keskuse, kus pakutakse 
taastusravi teenuseid ka väljapoole kooli. 
Lisaks kuuluks kompleksi ka ujula. 
Valminud on juba uue maja eskiis koos 
majanduslike arvestustega. Ehitust fi-
nantseerimisel kasutatakse Euroopa Liidu 
fondide haridusmeetmeid ja eraannetusi.

Volikogu võttis info teadmiseks.
Saue	valla	ühisveevärgi	ja	kana-

lisatsiooni	kasutamise	eeskiri		-	
vastuvõtmine.

13 poolthääle, 1 erapooletu häälega ja 
ühegi vastuhääleta võttis Saue Vallavo-
likogu vastu määruse nr 05 – “Saue valla 
ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasuta-
mise eeskiri”.

Saue	valla	ühisveevärgi	ja	–kana-
lisatsiooniga	liitumise	eeskiri	–	
vastuvõtmine

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja vas-
tuhääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu 
määruse nr 06 – “Saue valla ühisveevärgi 
ja- kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.

veevarustuse	ja	reovee	ärajuhtimise	
teenuse	hinna	reguleerimise	kord	.

12 poolthääle, 1 erapooletu häälega ja 
ühegi vastuhääleta võttis Saue Vallavo-
likogu vastu määruse nr 07 – “Veevarus-
tuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna 
reguleerimise kord “ (1 volikogu liige ei 
hääletanud

Saku	valla	üldplaneeringust
Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.

MTÜ Nelja Valla Kogu sai 
toetust LeADeR tüüpi 
meetmest 873 951 krooni. 
Projekti kogumaksumuseks on 
993 951. -eeK. Projekti ajaline 
kestvus on kavandatud kuni 30. 
juuni 2008 aastal.

LEADER-tüüpi meetme eesmärgiks on 
kohaliku algatuse edendamine, aidates 
läbi maapiirkonna sisemiste arengu-
võimaluste parema kasutamise kaasa 
põllumajanduse ja metsanduse konku-
rentsivõime, keskkonna ning paikkonna 
eriti aga maapiirkonna elukvaliteedi 
parandamisele ja majandustegevuse mit-
mekesistamisele. 

1.06.2007.a toimus MTÜ Nelja Valla 
Kogu infopäev, kus tehti kokkuvõtteid 
1.veebruarist 2007.a. alanud projekti 
senistest tegevustest, analüüsiti teiste 
kogemusi ning tehti täpsustusi projekti 
ajakavas. 

Nelja Valla Kogu projekti fookus on 
suunatud meeldivama elukeskkonna 
loomisele ja olemasoleva looduslähedase 
keskkonna säilitamisele tegevuspiirkonna 
ehk Kiili, Saue, Saku ja Harku valla 
elanikele.

Kohalikud omavalitsused kannavad 
hoolt inimeste füüsilise ja sotsiaalse 
elukeskkonna, aga samuti ka ettevõtlus-
keskkonna ning tehniliste infrastruktuu-
ride arendamise eest. See kõik on vajalik 
muutmaks piirkonda atraktiivsemaks. 
Kohalikud elamis- ja ettevõtlustingi-
mused sõltuvad eelkõige, kohalike oma-
valitsuste investeerimistegevusest. 

Projekti raames luuakse eeldused uuen-
duste läbiviimiseks kohalikule tegevus-

grupile ja piirkonna elanikele. Määratle-
takse kohalikud ressursid ja potentsiaal 
nende kasutusele võtmiseks, mille 
tulemusena saab prognoosida uusi aren-
guvõimalusi. Kasutatakse integreeritud 
lähenemisviisi ehk püütakse leida koha-
like toodete ja teenuste vahelist koostoi-
met. Oluliseks vahendiks arenguprotsessi 
käivitamisel on uuringute läbiviimine 
ning perspektiivis nende tulemuste ra-
kendamine. 

Tegevuste fookus on suunatud altpoolt 
tulevale initsiatiivile ja kohaliku elanik-
konna kaasamisele ning partnerlusele.

Projekti raames on alustanud tegevust 
neli töögruppi. Vastutavate ekspertidega 
on sõlmitud lepingud tööde teostamiseks 
järgmistes valdkondades:

● Kergliiklusteede kaardistamine 
● Turismiarengustrateegia koostamine
● Ettevõtluse- ja Valglinnastumise 

strateegia väljatöötamine
● Ühistranspordi korraldamise 

põhimõtete väljatöötamine

Kõigi töörühmade eesmärgiks on eel-
poolmainitud valdkondades töötada välja 
strateegiad Saku-, Saue-, Kiili- ja Harku 
valla geograafilisel territooriumil. 

Töödega plaanitakse lõpule jõuda ok-
toobris 2007.

Projektis püstitatud peamiseks eesmär-
giks on valmistada ette järgmises etapis 
juba konkreetsed investeeringuprojektid 
kõigis neljas valdkonnas.

Üheks põhjuseks, miks projekt algatati 
on Eesti linnastumise protsessi muutu-
mine, seda eriti Tallinna lähipiirkondade 
valdades nagu ka käesoleva projekti tege-
vuspiirkonnas, milleks on Saku, Saue, 
Harku ja Kiili vald. 

Juba praegune rahvastiku kasv on 
süvendanud seda, et sotsiaalne ja 
tehniline infrastruktuur ei ole vasta-
vuses asustuse arenguga ning kvaliteetse 
elukeskkonna nõuetega.

Kasvanud on inimeste nõudmised 
elukeskkonnale ning suurenenud rahva 
mobiilsus, mis võimaldab tööl käia 
ka suuremate vahemaade tagant, mis 
konkreetsetes valdades ei ületa 16,5 km 
maakonna keskusest. 

Nelja Valla Kogu projektiga aidatakse 
kaasa kohaliku elu arendamisele, tege-
vuspiirkonna elanike heaolu suurenda-
misele ja maaelu säilimisele ning taas-
elustamisele. Kõik need komponendid 
kokku suurendavad sotsiaalset sidusust 
ning aitavad kaasa maamajanduse ja 
tööhõive eelduste arendamisele.

MeRLe LAAgeR
PROjeKTijUhT

merle.laager@mail.ee
6284 087; 51 62 086

vallavolikogus	24.	mailMüüa	Toyota	Corolla
vähe	sõitnud

perioodiliselt	hooldatud
(kaasas	hooldusraamat)

roheline	metallik,	
esivedu,

kesklukk	puldiga		
väljalaske	aasta	1996.

Hind	45000.-

Jõgisoo	küla
küsi	lisa

telef.6040882,5012512

AS RIGUAL “Maailma Viljad” 
otsib: 

müüjat-kaubapaigutajat 
Laagri Maksimarketisse

Töö kirjeldus:

kauba väljapanek
kauba vastuvõtmine  

suhtlemine klientidega
kauba väljaandmine

Nõudmised kandidaadile:

vanus alates 18 eluaastast 
eestikeel suhtlustasandil
aktiivsus, ausus ja täpsus

energilisus ja optimistlikkus

Ettevõte pakub:

Häid töötingimusi
Head kollektiivi

Korraliku töötasu

CV saata: age@rigual.ee 

Kontakttelefon: 
6056203, 56455384

Rae	Kivitehas	pakub	
tasuvat	alalist	tööd	vaidas
kaasaegse	tehnoloogiaga	
betoonkivide	tehasesse

alates	25.	juuni	2007

vahetuse	ülem–tehnoloog	
automaatliini	operaator

Tõstukijuht	kahveltõstukile	
ja	frontaallaadurile

Pakkija	poolautomaat-
seadmel	tõstukijuht.

Töötasu	alates	
15	000.-	krooni	kuus

tel	51	69	378	
e-mail	tiit@raekivitehas.ee

Käivitunud	on	MTÜ	Nelja	valla	Kogu	projekt:
Kohaliku	initsiatiivi	arendamine	–	lEadER-tüüpi	meede	Tegevusvaldkond	1	Elukeskkonna	parandamine

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja 
vastuhääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 037 – “Saku valla üldpla-
neeringust”

Katastriüksuse	sihtotstarbe	muut-
mised

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja 
vastuhääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 038 – “Kinnistu Uuetoa 3 
katastriüksuse muutmine”.

13 poolthääle, 1 erapooletu hääle ja 
ühegi vastuhääleta võttis Saue Vallavo-
likogu vastu otsuse nr 039 – “Kinnistu 
Neti katastriüksuse muutmine”.

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja vas-
tuhääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 040 – “Kinnistu Metsaraja 
katastriüksuse muutmine”.

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja 
vastuhääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 041 – “Kinnistu Kurve 1 
katastriüksuse muutmine”.

14 poolthääle, ühegi erapooletu ja 
vastuhääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 042 – “Kinnistu Keskküla 
katastriüksuse muutmine”.

lisatasu	maksmise	otsustamine
13 poolthääle, ühegi erapooletu ja vas-

tuhääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 043 – “Lisatasu maksmine” (1. 
volikogu liige ei hääletanud)

Komisjoni	moodustamine
12 poolthääle, 2 erapooletu hääle ja 

ühegi vastuhääleta võttis Saue Vallavo-
likogu vastu otsuse nr 044 – “Komisjoni 
moodustamine”.

Ametlik teadaanne: 
Alates 15. maist teostab saue vallas pinnasekattega teede remont- ja hooldustöid As Kovek 

Tel: 679 67 57
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Uus - senisest 2 korda laiem 
neljarealine Tallinn-Paldiski 
maantee peaks tagama 
liiklusohutuse kasvu ja 
teekeskkonna paranemise. 
samas tekitab see murelikku 
meelt naabruses elavates 
inimestes.

Kehtiv Harju maakonna planeering ja 
Saue valla üldplaneering näevad ette, 
Tallinn-Paldiski maantee laienemise 
olemasoleval trassil. Tegelikkuses võeti 
peamiselt Hüüru küla elanike seisukohti 
arvestades kaalumisele ka alternatiiv-
trassid. Projekti algusfaasis oli neid 7,        
millest projekteerija K-Projekti esindaja 
Fred Talu sõnul on on alles 3. Üks järgib 
tee praegust asukohta viaduktina, teine 
versioon möödub Hüüru külast idast ja 
kolmas lääne poolt. Viimane möödub ka 
Kiia külast lääne poolt.

Hetkel	keskkonnamõjude	
hindamise	faas

Projekteerimiskonsultant hindab kõiki 
kolme trassialternatiivi puudutavaid tegu-
reid, nagu näiteks keskkonnaaspektid. 
Kui eelprojekt koos vastavate hindamis-
tulemustega valmis on, pakub konsultant 
omapoolse sobivaima trassivariandi 
Maanteeametile. Erinevad hindamiskri-
teeriume on mitmeid - alates projekti 
maksumusest, piirkonna arenguplaani-
dest ja tehnilistest näitajatest lõpetades 
keskkonnaaspektidega.

“Praegu toodame infot, millise vari-
andi kasutegur oleks suurim võimalikult 
paljude inimeste jaoks,” selgitab K-Pro-
jekti Rootsi partnerfirma esindaja Markus 
Eek nentides samas, et sellise mahuga 
projektide puhul on paratamatu, et on 
ka negatiivselt mõjutatud inimesi “Mõni 
inimene tunneb kindlasti, et talle on 
liiga tehtud,” usub Eek. Samas kinnitab 

mees, et hindamiskriteeriumite puhul on 
suurem kaal just keskkonna küsimustel, 
otsesel mõjul nii kohalikele elanikele kui 
teekasutajatele. 

vallavalitsus	äraootaval	seisukohal

Abivallavanem Tiit Talvi kinnitab, 
et Saue Vallavalitsus ei oma praeguses 
olukorras, kus keskkonnamõjude hin-
damine pole lõpuni jõudnud, seisukohta 
sobivaima teetrassi kohta. “Alles selle 
tulemusena peab selguma, milline variant 
kõige vähem negatiivset mõju keskkon-
nale ja kohalikule elanikkonnale aval-
dab,” nendib Talvi. Tema sõnul vaatab 
vallavalitsus hinnangut andes üldist pilti. 
“Kuidas on hiljem tagatud säästlik ja nor-
maalne areng selles piirkonnas,” selgitab 
abivallavanem. 

Ta möönab samas ka seda, et info-
vood tööde tellijalt ja teostajalt on olnud 
kaootilised: “Teeseaduse kohaselt peab 
tee omanik (Maanteeamet) eelprojekti 
koostamise käigus küsima puudutatud 
isikute arvamust ja vastuväiteid, mil-
lega eelprojekti koostamisel võimaluse 
korral arvestatakse. Tänases olukorras 
on informatsiooni edastatud ainult Hüüru 
küla elanikele, teiste piirkondade osas 
tuleb nentida tõsiasja, et töö on jäänud 
puudulikuks.” 

Fred Talu K-Projektist suunab inimesed 
projekti veebilehele http://road.estdan.ee, 
kus tema arvates peaks inimestel olema  
võimalik projekti kohta selgitusi saada.

Markus Eek nendib, et seni, kuni trass 
ja liiklussõlmed ei ole lõplikult paigas, 
ei saa ka ennustada, kas mõni majapida-
mine tuleb lammutada, kuigi tõenäoliselt 
jääb tee mõnele majale väga lähedale. 
Eek´i sõnul on eelprojektidesse sisse 
kirjutatud ka maade ja kinnistute võõran-
damine vajadusel ja õiglase turuhinnaga. 

Trassivalik	selgub	2007	lõpuks

Keskkonnamõjude hindamisaruanne 
ja projekteerijate ettepanekud peavad 
lepingujärgselt valmima ning esitatama 
Maanteeametile hiljemalt 31. oktoobriks 
2007. “Seejärel tuleb jõuda konsensusele 
kohaliku omavalitsusega, alles siis saame  
meie anda lõpliku kinnituse,” selgitab 
Maanteeameti poolne projektijuht Andres 
Brakmann otsustuskäiku. Lõplik projekti 
kinnitamine jääb Maanteeameti päde-
vusse ja Brakmann usub, et trassivaliku 
otsus tuleb veel 2007. aasta jooksul.

Millal kopp Hüüru ja Kiia kandis 
reaalselt maasse lüüakse ei oska projek-
teerija Markus Eek öelda. Trassialterna-
tiivi lõplikust valikust sõltub edasine 
tööde maht ja lõpptähtaeg. Näiteks 
nõuavad 2 praegu kaalumise all olevat 
varianti- Hüüru külast ida ja lääne poole, 
muudatusi ka maakonnaplaneeringusse 
ja selle menetluse aega ei saa täpselt 
prognoosida. 

Ehitustegevuse lähim algus on Eek´i 
hinnangul 2010. aasta. Sama kinnitab ka 
Andres Brakmann Maanteeametist.
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juuli esimeses pooles 
alustav ja novembri alguseni 
vältav Veskitammi tänava 
rekonstueerimisprojekt 
parandab Laagri keskuse 
peatänava läbitavust ja 
turvalisust.

Juba 2006. aasta sügisel alustatud 
rekonstueerimisprojekti eeldatavaks 
maksumuseks on ca 30 miljonit, millest 
8,361 miljonit on Saue valla kanda. 

Tööde tellija Põhja Regionaalse Maan-
teeameti esindaja Enn Raadiku sõnul 
saab Laagri asula oma peatänava korda. 
“Liikluskorralduse uue skeemiga saavad 
jalakäijad mugavad ja ohutud tingimused 
liikumiseks, lapsed pääsevad paremini 
kooli tänu mitmetele ülekäigu radadele, 
kahele poole tänavat on planeeritud 
täispikkuses välisvalgustus, mis kind-
lasti pimedal ajal liiklusohutust tõstab,” 
kirjeldab Raadik projektist saadavat kasu 
vallakodanikule. 

Lisaks vahetatakse rekonstrueerimise 
käigus välja tee alla jäävad maaalused 
trassid, tänav saab mõlemale poole kõn-
niteed ja ülekäiguradade kohtadel saavad 
sõidutee keskel olema ka ohutussaa-
rekesed. 

Planeeritud on kaks ringristmikku- 
Saue vallamaja ette ja üle Pääsküla silla 
Laagri lasteaia juurde. “Oleme praegu 
väga hädas, kui piki Veskitammi tänavat 
kihutavat kiirusepiirangutest hoolimata 
rekkad. Ringteed võtavad kindlasti hoogu 

maha,” peab vallavanem Mati Tartu olu-
liseks liikluse rahustamist. 

Turvalisuse ja tee hea läbitavuse kon-
tekstis on oluline muudatus ka mõlemal 
pool sõiduridade äärde kavandatavad 
eraldi pöörderead, mis annavad või-
maluse ohutult manöövreid sooritada ja 
mitte liiklust kinni pidada. 

Raadiku kinnitusel saab ka Pääsküla 
sild projekti käigus laienduse, mille 
tulemusena kaob ainult ühe poole sõitjate 
eesõigus ja mõlemad suunad saavad 
olema võrdselt läbitavad. Ka tee suund 
muutub veidi, praegune järsk kurv sil-
laületusel pehmeneb. 

Mati Tartu usub, et trassiehituse käigus 
loodav ja seni Veskitammi tee jaoks 
üldse puudu olev sadevee kanalisatsioon 
on heaks uudiseks Laagri elanikele. 
Viimane peaks likvideerima sügis- ja 
kevadvihmade tekitatavad üleujutused ja 
vee kogunemise suurtesse loikudesse.

Palju	tolmu	ja	liikustakistusi

Hetkel ei ole veel selge, kummast 
Veskitammi tee otsast töid alustatakse. 
“Lõik on lühike ja aeg piiratud, ega siin 
palju mänguruumi ei ole,” nendib Raa-
dik, aga lubab, et projekti igas staadiumis 
jääb tee siiski läbitavaks nii jalakäijatele 
kui autodele. Raadik mõistab, et tekkiv 
tolm ja pidevad liiklusskeemi muuda-
tused tekitavad inimestele ebamugavust, 
aga loodab, et parema tuleviku nimel 
suudavad vallaelanikud kannatlikkust 
säilitada.

laagri	Tervisekeskuse	
suvised	vastuvõtuajad
18.06-31.08

e 8-14.00
T 8-12.00, 15-18.00
K 8-14.00
N 8-12.00
R 8-12.00

laagri	Tervisekeskuse	
lastekabineti	suvised	
vastuvõtuajad	
juuni-august

Lastearst puhkab:
4-17.06, 2-15.07, 13-20.08
Arsti puhkuse aegadel 
võtab vastu õde, vajadusel 
pöörduda perearsti poole.
e 15-18.00
T   9-12.00
K   9-13.00
N 15-18.00
R   9-12.00
Puugivaktsiini jaoks ei ole 
vaja enam etteregistreerimist

Ääsmäe	Tervisepunkti	
suvised	vastuvõtu	ajad
02.07-30.07

e 13-15.00 õe vastuvõtt
T vastuvõttu ei toimu
K 15-18.00 arsti vastuvõtt
N vastuvõttu ei toimu
R 13-14.00 õe vastuvõtt

Konsultatsioonid: 56 699 269 
Tervisepunkti telefonil 
(vastuvõtu ajal): 652 6544

Saue	vallaraamatukogu	
suvised	lahtiolekuajad	
30.06-31.08

e, T, N 10 -18.00  
K 10 - 19.00 
R 10 - 17.00  
L sULeTUD

Ääsmäe	raamatukogu	
suvised	lahtiolekuajad	
4.06-2.09

e-R 10-17.00
L,P sULeTUD

laagri	ujula	suvised	
lahtiolekuajad	
01.06-27.08

01.06-22.07 
e-P 15–22.00
23.07–26.08 sULeTUD
al 27.08 
e-P 15-22.00

Suvi	laagris	tuleb	natuke	tolmune	-	
algab	veskitammi	tee	rekonstrueerimine

Projekteerija:	Korralikku	teed	taha-
vad	kõik,	aga	mitte	oma	tagahoovi!

20.	juunil	kell	18.00	annavad	
K-Projekti	esindajad	veskitammi	

Kultuurikeskuses	ülevaate	
Tallinn-Paldiski	mnt	teeprojekti	

praegusest	staadiumist.	
Kohal	on	ka	Maanteeameti	spet-
sialistid,	kes	on	avatud	inimeste	
arvamustele	ja	ettepanekutele.

Ka võib tekkida ajuti olukord, kus 
bussiliin nr 27 Laagri alevikku sisse ei 
sõida vaid jälgib bussiliini nr 18 marsru-
uti ning bussiliin nr 20A pöörab ümber 
enne silda Männimetsa tänaval asuva 
Laagri lasteaia juures. Operatiivinfot 
saab siis Raadio 2 liiklusinfo vahen-
dusel. “Palume inimestel jälgida ka 
meie valla kodulehte www.sauevald.ee, 
millelt jooksvalt ajakohast teavet saab 
leida,” palub Mati Tartu.

Ka praegne haljastus jääb projektile 
veidi jalgu, näiteks vallamaja esised 
kased ja osa kultuurikeskuse hekist 
tuleb maha võtta. Samuti Tuleviku tn 
1 ja 2 sirelihekk ning Kaali 2 ees asuv 
betoonmüür kuulub lammutamisele. 
Haljastus taastatakse hiljem samas 
mahus.

Koolialgus	nõuab	ettevaatlikkust

Üsna kindlasti võib väita, et 1. 
septembriks ei ole teeremont veel lõp-
penud. See tähendab aga elukorralduse 
muudatusi ka lastele ja lapsevanematele, 
kes Laagri kooli ja uue Veskitammi las-
teaiaga seotud on. Vallavanem rõhutab, 
et paar esimest kuud võiks turvalisuse 
kaalutlusel hoolimata suurest ajakulust 
oma pisikest ikka võimaluse kor-
ral kooli saata. Ja suurematele lastele 
liiklusohutuse põhitõed üle korrata.

“Mõistvat suhtumist!” loodab valla-
vanem kodanikelt ja kinnitab, et opera-
tiivinfot saab ka helistades vallamajasse 
654 1155 või Põhja Regionaalse Maan-
teameti telefonil 630 4801

KODUVALD
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Aprillikuu lehes oli teemaks heakord 
ja sellest tahaksingi kirjutada – küll mitte 
ainult inimeste seisukohalt.

Laagri alevik muutumas prügimäeks. 
Tundub, et puhas majaümbrus ja turva-
line keskkond peale laste ka lemmik-
loomadele on võimatu soov?

Vedelevad klaasikillud, süstlad, vanad 
autorehvid, lauajupid ja palju olme-
jäätmeid – on esimene pilt, mis vaatab 
vastu, kui avame oma koridori raudukse, 
mis kaitseb meid selle eest, mis õues. 
Miks käime ringi silmaklapid peas ja 
ei näe, milliseks on muutunud meie 
elukeskkond? Sest isegi hooliv vallako-
danik ei suudaks seda prügi koristada, 
selleks jääb puudu ajast ja ka julgusest 
– jumal teab, mille võid katkiselt klaa-
sikillult või nurgas vedelevalt süstlalt 
“koristamise tasuks” saada. 

Hiljuti lisandunud probleem on ka 
lagunevad varemed Laagri alevikus nagu 
kõige drastilisem näide on endise „Scot-
land Yardi“ pubi ümbrus, eriti läbikäi-
dav tagumine külg. Sealne abihoone on 
täiesti räämas ja varemetes, kus turnivad 
lapsed, siiani õnneks pole suuremat 
õnnetusjuhtumit seal juhtunud, lisaks 
veel vana seakasvatuse farm Redise tn. 
garaažibokside taga, mille seisukord 
on halvenenud ja vahe-laed on kokku    
varisenud – ka see koht on olnud las-
tele mängimise kohaks, mis nüüd tuleks 
sulgeda avalike huve silmas pidades.

Ja kui inimene astub suuremast sodist 

lihtsalt üle, püüdes püsida kõnniteel, siis 
lemmikloomadega on teine lugu – neil on 
tungiv vajadus nuuskida just selles nur-
gas, kus päikese käes sillerdavad värskelt 
lõhutud pudeli killud, või selle kuuse all, 
kuhu noor Laagri elanik on maha jätnud 
oma kasutatud süstla. Iga vähegi suurem 
lage muruplats alevikus on aga hõivatud 
noorte spordihuviliste poolt- ükskõik kas 
mängitakse seal siis palli või kihutatakse 
rollerite, mopeedide või ATV-dega (ka 
see on Laagri alevikus tavapäraseks saa-
nud!) ja nende vahele koeraga jalutama 
minna ei ole esimesel juhul viisakas ja 
teisalt on see lihtsalt ohtlik.

Lihtne lahendus oleks koer autosse 
panna ja sõita asulast välja, kus loomake 
võiks ohutult veidi jalgu sirutada, kuid 
– kuhu? Milline maaomanik ootab lah-
kelt oma metsa/põllule jalutama võõraid 
koertega? 

Lahenduseks oleks koerte jalutusaia 
ehitamine Tallinna linna eeskujul, kus 
oleks võimalik pere lemmikloom tur-
valiselt jooksma lasta, ilma et peaks pide-
valt valvel olema, kaitsmaks oma looma 
teravate kildude, süstalde, üle muruplat-
side kihutavate ATV-de ja mopeedide 
eest.

KARL RAiDMA  
KOeRAOMANiK, LAPseVANeM 

jA MUReLiK VALLAKODANiK

vallakodanik	kirjutab

Saue	vallavalitsus	teatab	-	Marutaudivastane	vaktsineerimine	
17.	juunil	vaktsineeritakse	laagri	alevikus	koeri	ja	kasse	marutaudi	vastu	(tasuta)	järgmistes	kohtades:

Saue	vallamaja	kõrval	parkimisplatsil		kella	10-11.00		Kuuse	põik	ja	Redise	tänava	vahelisel	alal	kella	11-12.00	Nõlvaku	vana	poe	kõrval	kella	12-13.00
	NB!!!	Kompleksvaktsiin	on	150.-	(kui	on	soovi)	muidu	Marutaudi	vaktsiin	tasuta.

Selliseid	inimesi	leidub	meie	keskel...?
iNiMeNe jA 
KiRVes:
keegi südamlik 
inimene arvas 
selle kuuse olevat 
kultuurikeskuses 
juures ilmselt 
liiga  segava - 
raius lihtsalt öö 
varjus maha 

iNiMeNe jA 
MAsiN:
kui inimesel 
on arusaamatu 
vajadus mööda 
kõnniteed auto 
treppi ajada, 
siis muru peale 
parkides võiks 
südametunnistus 
siiski endast 
märku anda

asfaldiaugud	parandatud	ja	ülekäi-
gurajad	uuendatud

Laagri alevikus on kümneid aastaid 
tagasi pandud kitsad ja ühekihilised 
asfaldikatted juba nii läbi, et igal ke-
vadperioodil tekkib tänavale auke nii 
kiiresti, et ei jõua nende ümber märkegi 
püstitada, seepärast on aukude lappimine 
igakevadine tegevus. Maikuus saigi 
remonditud asfaldiaugud Laagri aleviku 
tänavatel. Samuti on vallal 10 ülekäigu-
rada, mille tänavakatte märgistus sai 
samuti uuendatud. Loodame, et lapsed 
lastakse ikka turvaliselt üle tee.

 
Bussipeatused	tehti	korda
Renoveeriti Viljaku bussipeatus ja 

Laagri lõpp-peatus. Nende bussipeatuste 
ümbrus on olnud aastaid klaasikilde täis 
ja seetõttu ka üsna ebaturvalised paigad. 
Kuna nende peatuste hooldamiskohus-
tus läks kevadest vallale, siis otsustas 
vallavalitsus bussipeatused renoveerida 
vastupidava vineermaterjaliga tugev-
dati ka konstruktsioone ja nüüd püsivad 
loodetavasti bussipeatuste seinad kauem 
küljes Sellega ei lõppe veel bussipeatuste 
heakorra küsimuste lahendamine, plaanis 
on lähipäevil paigutada ka paviljonidesse 
uued prügikastid, kuna vanad prügikastid 
on purunenud suure klaasipurustamise 
tööde tagajärjel. 

 
võitlus	rolleri-	ja	aTv-huligaanidega
 Eelmisel aastal sai uuendatud Pääsküla 

jõe jalakäijate silla laudis ja paigaldatud 
silla juurde märgid, et silda võib ületada 
vaid jalakäija, kuid nüüdseks on juba 
laudis kulunud ja sild hakkab ka lagu-

nema, kuna seda ületavad täiskiirusel ka 
rollerihuligaanid. Sama mure on raudtee 
alt Maksimarketi poole mineva tunneli 
juures. Seal on nähtud ka selliseid ATV 
huligaane kes lapsega ema, kes juhti 
manitseda julges, peksuga ähvardati. 
Saue Vallavalitsus suhtub sellisesse käi-
tumisse taunivalt ja on otsustanud rajada 
huligaanide takistuseks tõkkeid ja jul-
gustame ka aleviku elanikke politseile ja 
Falcki patrullile juhtumitest teada andma.

 
Heakord	ja	haljastus	
 Mitmeid aastaid teostab heakorra 

töid AS Kovek. Vald niidab mitmeid 
maatükke jõe ümbruses ja Laagris, mis 
on reformimata riigimaatükid, sest muidu 
kõrguks nendel üle meetrine umbrohi. 
Kindlasti on üheks prioriteediks Pääsküla 
jõeäärne haljasala, mis on säilitatud 
aleviku keskel puutumatu rohealana ja 
selle ümbruse niitmine ja koristamine 
saab järjepidevaks tegevuseks, et ka 
lapsevanemad oma lastega julgeks seal 
liikuda. 

Seda segavad oluliselt elupõlised 
alkohoolikud, kes kuidagi ei viitsi peale 
pudeli lõpetamist seda prügikasti visata. 
Paigaldame lähiajal ka uusi prügikaste nii 
jõe äärde kui ka Maksimarketi vahelisele 
lõigule, et oleks piisavalt kohti kuhu tühi 
pudel ja jäätisepaber visata 

Juhul kui muru on niitmata võtke 
ühendust otse AS Kovekiga ja kui näete 
puudujääke heakorra osas, siis kirjutage 
aadressil heakord@sauevald.ee

iNDReK bRANDMeisTeR
KOMMUNAALsPeTsiALisT 

Kommunaalvaldkonna	töövõitudest

Kommenterib	Saue	valla	konstaabel		
andre	Raud:	
Oma elukeskkonna ümbruse kor-

rashoid sõltub ikkagi Laagri elanikest 
endast, sest üldjuhul ei tule keegi, 
kuskilt Narvast oma sodi meie ukse alla 
loopima. Inimestel peab siiski endal 
ka natuke kodanikujulgust olema, et 
teha märkus naabrile, kes viskab prügi 
tänavale või lastele, kes loobivad prügi 
maha.

Kui kodanik näeb kuskil maas vede-
levat süstalt, tuleks see ikkagi ära 
korjata, mitte jääda lootma teistele. See 
ei kujuta endast üldjuhul mingit ohtu, 
kui talle peale ei astu ja endale kuhugi 
kehasse ei torka. Süstla võib täitsa 
julgelt võtta maast üles pabertaskuräti-
kuga. Võite olla kindlad, et ükski viirus 
ei hüppa Teile süstla pealt kätte, kui Te 
ennast sellega ei torka. Kui Te leiate 
koeraga jalutades koha, kus on palju 
sodi ja prügi, siis tuleks Teil kui valvsal 
ja korralikul vallakodanikul pöörduda 
valla keskkonna- ja korrakaitse spet-    
sialisti poole. Kui aga avastate koha, kus 
vedeleb maas palju süstlaid ja nõelu, 
siis võiks sellest teada anda kohalikule 
konstaablile, sest see võib-olla tõesti 
koht, kus narkomaanid ennast süstimas 
käivad.

Ka ATV-dele ja motorolleritele 
kehtivad liikluseeskirjad nagu kõikidele 
teistele mootorsõidukitele: 

ATV ei tohi sõita suusarajal, ker-
gliiklusteedel, mõisapargis, staa-
dionil, alevikus majade vahel. Maas-
tikusõidukite liiklemise eeskiri § 10 
sätestab maastikusõidukitega liiklemise 
keelu, milline keelab sõita teel, välja ar-
vatud jõgede, teede ja muude takistuste 
ületamiskohtades ja lumega kaetud teel, 
mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt 
läbitav. Välja arvatud ATV-d, mis on 
registreeritud, läbinud vastava tehnilise 
kontrolli ja omavad riiklikku registreeri-
mismärki. ATV  ei tohi sõita kiiremini 
kui 50 km tunnis. Kui märkate aleviku 

vahel sõitmas-kihutamas ATV-d ei tasu 
seda ise hakata peatama. Võimaluse 
korral välja uurida, kes on ATV omanik 
ja konstaablile teatada või helistada 110, 
kes saadab välja politseipatrulli olukorda 
kontrollima.

Mopeediga võivad sõita alates 14 
eluaastast kõik isikud õuealal ja väljas-
pool õueala 14-15 aastased isikud, kellel 
on kaasas ohutu sõidu tundmist tõendav 
dokument. Üldkehtivaid liikluseeskirju 
peab jälgima ka mopeedijuht. Mopeedi-
dega ei tohi kihutada mänguplatsidel ja 
kõnniteedel, vaid selleks tuleks kasutada 
jalgrattateid või sõidutee parempool-
set rada. Kui vallakodanikud tunnevad 
ennast ohustatuna mopeedide poolt, 
siis tuleks neil kõigepealt ise proovida 
noortele selgitada nende rikkumisi ja kui 
sellest abi ei ole pöörduda politsei poole.

Kommenteerib	vallavanem	
Mati	Tartu
Niisiis - Laagri on muutumas 

prügimäeks. Puhas majaümbrus on muu-
tunud haruldaseks, rämpsu ja klaasikilde 
vedeleb igal pool. Julgen arvata,et kõik 
korterid Laagris on erastatud ja enamu-
ses majades ka majaühistud moodus-
tatud. Leian, et oma kinnistu puhtuse 
ja korra eest peab hoolitsema kinnistu-
omanik ise.

Mis puutub räämas Scotland Yardi 
tagusesse kuuri ja vana sigala ohtlikku-
sesse, siis oleme nendest objektidest ka 
nende omanikega rääkinud. Teeme seda 
veelkord ja loodame, et olukord paraneb.

Lemmikloomade jalutusväljaku raja-
mine on arukas idee ja oleme seda ka 
vallavalitsuse nõupidamisel arutanud. 
Oleme aga praegu kahjuks võlgu oma 
laste ees, sest mitmetes külades puudu-
vad laste mänguväljakud. 

Arutame aga lemmikloomade jook-
suväljaku rajamist 2008.aasta eelarve 
koostamisel ja loodame, et volikogu 
selle ka heaks kiidab.
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Mis oleks Ääsmäe Olvita
see oleks kui mootor kolvita
ta liikuma paneb Ääsmäe elu 
kus on Olvi, seal on melu!
 
Olvi, palju õnne juubeli puhul! 
Ole ikka sama tubli edasi ja aita elu   

Ääsmäel veel rohkem elama panna! 
 

Ääsmäe	Külakogu

Olvi Suurkütt on suurte organisaator-
like võimetega väga tegus naisterahvas. 
Ta paneb alati õla alla, kus on vaja 
aidata. Ta on üdini aus, heatahtlik, huu-
morimeelne. Pole ime, et ta juhib juba nii 
mitmeid aastatid Harju Pensionäride üh-
endust. Oma muude tegevuste kõrval on 
ta korraldanud mitmeid üleharjumaalisi 
pensionäride üritusi, milledest olen ka ise 
osa võtnud. Ta on kutsunud sinna esine-
ma väga huvitavaid inimesi, kes pen-
sionäridele avavad uusi neile huvipak-
kuvaid tahke. Olvi on Ääsmäe toekas 
tantsumemm. Ma arvan, et mõnessegi 
nooremasse on Olvi süstinud tantsu- ja 
liikumispisikut. Mul on heameel, et nii 
tegus daam on meie volikogu liige. Ta 
tunneb muret oma Ääsmäe probleemide 
pärast, mida toob ka volikokku ja mitte 
ainult. Õige rahvasaadik ei muretse mitte 
ainult oma piirkonna pärast, vaid peab 
vaatama valda tervikuna. Just Olvi on 
see, kes sellega suurepäraselt hakkama 
saab. 

Soovin Saue Vallavolikogu poolt 
Olvile veel pikkadeks aastateks tugevat        
tervist, eesti maanaise jonni oma taht-
miste läbiviimisel ja palju helgeid päevi.

Indrek	Tiidemann,	
volikogu	esimees

LAAgRi
lIlIaN  vaSaR  22.04.2007
GENT  GRoSS  30.04.2007
MIa-GRETE  TaSa 26.04.2007
MaIko NIINEPuu 26.04.2007
EREl  lÕHMuS 10.05.2007
HElERI  SINIvEE 11.05.2007        
ERlING vESSE kukk 16.05.2007
IlMa MaIa RITaT 11.05.2007        
JulIJaNa SavINova  24.05.2007

TUULA    
TIMoN  valI  02.05.2007

ALLiKU
REBEka oJavESkI  05.05.2007
aNNaBEl aJaNGu 03.05.2007 
MaRIETTE  SavIauk 27.04.2007  

hÜÜRU
aNdREa  lEMBER 07.05.2007
   
TAgAMeTsA 
oSkaR    kIIlBERG 04.05.2007

KiiA
kaRl-ERIk  RÜÜTlI 07.05.2007

PalJu	ÕNNE	vÄIKESTElE	valla-
KodaNIKElE	Ja	valla	EaKaTElE
JuuNIKuu	HÄllIPÄEvalISTElE

Keskkonnamõju hindamise aruanne 
kiideti heaks 29. mai 2007.a, ning    
käesolevaga teatab Keskkonnami-
nisteerium avatud menetluse jätka-
misest, mille raames on avalikkusel 
võimalik tutvuda ajavahemikus 22. 
juuni – 06. juuli 2007 
järgmiste dokumentidega: 

AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise 
taotlus;

- avatud menetluse korras AS-i Steri 
esitatud taotluse suhtes tehtava 
keskkonnaministri otsuse eelnõu koos 
seletuskirjaga;

- muud menetluses kogutud asjasse-
puutuvad olulised dokumendid.

AS-i Steri taotluse ja ministri otsuse 
eelnõu kohta ettepanekute ja vastuväi-

dete esitamise tähtpäev on tutvumise 
viimane kuupäev 06. juuli 2007. 

Dokumentidega on võimalik tutvuda 
kolmel aadressil: 

- Saue Vallavalitsuses aadres-
sil Veskitammi 4, Laagri alevik,            
Harjumaa, telefon 654 1130;

- Saue Linnavalitsus aadressil Tule 7,  
Saue, telefon 679 0170;

- Keskkonnaministeeriumi keskkon-
nakorralduse ja tehnoloogia osakonnas 
aadressil Narva mnt 7a, 16172 Tallinn, 
telefon 626 2982.

AS-i Steri kiirgustegevusloa muut-
mise taotluse avalik arutelu korral-
datakse 11. juulil kell 18 Vana-
mõisa Seltsimajas Allika tee 10, 
Alliku küla, 76401 Harjumaa.

laaGRI	  
Leida Ainsalu  3.06 91
Benita Sion  23.06 89
Johanna Muuk 15.06 88
Irma Rebane  13.06 85
Jevdokia Reinmann 16.06 84
Vladimir Rjabov 17.06 80
Harald Penberg 21.06 80
Gunda Koel  24.06 80
Regina Valner  27.06 80
James Paal  30.06 80
Ella Merioja  04.06 75
Leida Tabur  14.06 70
Elgi Pedriks  22.06 70
Kulno Põder  30.06 70

JÕGISoo	KÜla 
Johann Takki  17.06 92
Eldor Reinson  11.06 84
  
HÜÜRu	KÜla 
Leida Meriküll 05.06 75

Diabeet ehk suhkurtõbi on 
energiaainevahetusehäire, 
mis on tingitud kõhunäärme 
vähesest insuliinitootmisest 
või insuliini toime 
nõrgenemisest ja insuliini 
eritumise puudulikkusest.

See on tõsine ja krooniline haigus, 
mille all kannatab Euroopas enam kui 
25 miljonit inimest ning maailmas ca 
230 miljonit inimest. Eestis on põeb 
diabeeti ca 70 000 inimest

Diabeetikute igapäeva elu juurde 
kuulub pidev dieediarvestus, süsti-
mine, ravimid, veresuhkru mõõtmine 
jne. Kõik see tekitab stressi ja muret 
oma toimetuleku ja tervise pärast. 
Motivatsiooni leidmine diabeediga 
tegelemiseks tänapäevases kiires 
elus on kindlasti olulise tähtsusega. 
Kindlasti on diabeetikutele palju abi 
kuulumisest diabeedi organisatsiooni, 
et mõista diabeediga kaasuvaid prob-
leeme ja saada tekkinud küsimustele 
vastused. Tunne, et oled omade hulgas 
annab julgust ning kindlustunnet. 

Tänaseks kuulub Eesti Diabeediliitu 
22 diabeetikute seltsi ja seltsingut. 
EDA on panustanud koolitustesse, 
õppematerjalide koostamisse (nii eesti 
kui venekeelsed). Brošüüre saab oma 
endokrinoloogilt  ning kohalikest dia-
beetikute seltsidest.  

Samuti on inimesed oodatud nii suh-
kruhaiguse,  kahtluste kui küsimuste 
korral pöörduma otse Diabeedikesku-
sesse (Sütiste tee 17, Tallinn) või 
Eesti Diabeediliitu, mille kohta võib 
lähemalt lugeda Eesti Diabeediliidu 
kodulehelt www.diabetes.ee

diabeetikud	saavad	
abi	diabeedikeskusest

Kaugel see oli, kui majas oli 
vaikus ja toad pimedad. Täna 
tegutsetakse täies hoos. 

Grillihooaeg lõpetas küll noorukese 
inglise keele vestlusringi ja Meeste 
Sauna & Sigariklubi, aga flamenco 
tantsuring ja külanaiste trenn kütavad 
ruumid soojaks suveni. Nende ringide 
tarbeks paigaldatakse veel enne jaa-
nipäeva seltsimajja peegelsein. Võima-
likuks aitas selle unistuse teha Kohaliku 
Omaalgatuse programm. 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
ja MTÜ Kodukant Harjumaa on võtnud 
eesmärgiks tuua oma koolitusi Tallin-
nast välja ja viia neid läbi just kohalikes 
seltsimajades, kus on olemas selleks so-
bivad tingimused. Vanamõisa Seltsimaja 
on üheks neist. 17. mail toimus MTÜ-de 
raamatupidamise jätkukoolitus Alliku 
külas Vanamõisa Seltsimajas. 

 „Oma kodukohas koolitusel käia 
on hoopis midagi muud kui Tallinnas 
ummikutes rüseleda ja aega sõidule 
kulutada”, arvas osaleja Laagrist. Õdus 
õppetöö ja mõnusad kohvipausid ning 
Hüüru veski maitsev supp olid kõik 
omal kohal. 

25. ja 26. mail oli Seltsimaja noorte 
päralt, Liikumine Kodukant korraldas 
oma noorteprojekti „Ettevõtlikud noored 
külades” koolituse Harju- Rapla ja 
Järvamaa piirkonna noortele meie majas. 
Noorteprojektis osaleb kokku üle Eesti 
20 noore, sealhulgas ka kaks noort Vana-
mõisa külast Katri Reskov ja Sandra 
Marjamaa. Noorteprojekti eesmärk on 

kaasata noori kohaliku külaseltsi tegem-
istesse, pakkudes noortele eneseteostuse 
võimalusi, tõsta noorte eneseusku ja 
siduda noori rohkem oma kodukohaga 
ning asutada külakeskustesse noortetu-
basid.

Peale selle, et oleme avanud ruumid 
koolitajatele, rendime ruume ka külarah-
vale pidude,  sünnipäevade ja muude 
ürituste korraldamiseks. 

Täitunud	on	soov	avada	seltsimajas	
näitusi

Seltsimaja on plaaninud tuua külla 
erinevaid foto-, maali- ja käsitöönäitusi 
ja nüüd hakkab ka see teostuma. Kokku-
lepped näituste pidamise osas on peetud 
Mall Metsaga, Eesti Teatri- ja Muusika-
muuseumiga ning Rahvusraamatukogu-
ga. Esimene näitus leiab aset juunikuus 
ja kannab nime „Kabaree, kabaree”. 

Näitusel saab kogeda eestiaegse 
meelelahutuskunsti säravamaid hetki. 
Fotodel kujutatakse kogu maailmas ringi 
rännanud Eesti kabaree-, varietee- ja 
revüüartiste, kelle etteasted kuulusid 
ennesõjaaegses Tallinnas iga väärikama 
restorani ja klubi programmi. Näituse 
kunstnik on Liina Unt. Näitus lõpetab ka 
seltsimajas tegutsevate ringide hooaja.

Kaunist ja meeleolukat suve kõigile

VANAMõisA seLTsiMAjA
PiReT PihTjõe

 

vanamõisa	Seltsimaja	on	pidevas	arengus	

Õnnitlused	olvile

aIla	KÜla		
Linda Kesa  13.06 87
Salme Kurell  04.06 85

PÄllu	KÜla 
Adele Nüüd  02.06 85

TaGaMETSa	KÜla	              
    Heino Välk  13.06 81

valINGu	KÜla	
Selma Viisileht 17.06 81
Ellen Lillemäe 22.06 80
August Oja  20.06 75

ÄÄSMÄE	KÜla	
Olvi Suurkütt  06.06 70
  
allIKu	KÜla
Harry Jamul  19.06 85

vaTSla	KÜla
Gondo Olevsoo 14.06 80

Keskkonnaministeerium	teatab	aS-i	Steri	kiirgustegevus-
loa	taotluse	ning	loa	eelnõu	avatud	menetluse	jätkumisest
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On silmi kissitama panev 
maiõhtu. Termomeeter näitab 
kuumarekordeid ja isegi 
külakassid on närtsinud moega 
ja viitsivad vaevalt mööduja 
suunas loiu pilgu heita.

Vanamõisa seltsimaja jahedas saalis 
sahmib ringi kirjudes maani seelikutes 
naisteparv. On esmaspäev. Flamenko 
tantsu päev.

Hispaaniast pärit flamenkotantsu ring 
alustas Vanamõisas tööd 8 kuud tagasi. 
Seltsimaja juhataja Piret Pihtjõe sõnul 
oli see temperamente tants talle juba 
ammu huvi pakkunud ja kui leidus Sauelt 
treener Kerttu, kes oli valmis tantsuvõhi-
kutest huvilised oma hoole alla võtma, 
siis pikalt aru ei peetud. 

vanuseskaala	13-70-ni
Naisi tuleb trenni Tuulast, Allikult, 

Vanamõisast, Hüürust ning Saue lin-
nast ja Kumna külast. Kokku sapsutab 
seelikut ja kõpsutab spets raudninaga 
kingi saaliparketil 11 inimest. Noorim 
tantsijatar on 13 aastane  ja vanemat 
generatsiooni esindab auga kevadel 70. 
sünnipäeva pidanud Gilda. 

Algselt oli plaan ka memmedele oma 

tantsuaeg teha, aga kuna flamenko tem-
perament esimesel korral teised uudis-
tajad ära ehmatas, jäi Gilda koos paar 
põlvkonda noorematega trenni tegema. 
“Mulle on tantsimine nagu puhkus, tun-
nen end siin hästi,” kinnitab vanaproua, 
kes usub, et tema tantsutahe on Jumalast 
antud.

Konjaki	ja	sigari	eest	esinema
Juba kolmandal tegutsemiskuul esines 

grupp, kes ennast Chicas Bonitaks 
nimetab, Vanamõisa küla jõuluüritustel. 
Kevadeks oli tantsuoskus veelgi pare-
maks lihvitud ja Jüriöö jooksul ja valla 
perepäeval Ääsmäel esinemine läks juba 
suuremate apsakateta. Ka suvelõpu peol 
tahab Chicas Bonita silmailu pakkuma 
tulla. Pireti kinnitusel ollakse valmis 
esinemispakkumisi ikka vastu võtma, 
konkreetset taksi pole välja kujunenud. 
“Heast konjakist ja sigarist on küll,“ 
naerab Piret.

alternatiiv	jõusaalile	ja	
metsajooksule
Temperamentne on sõna, mida Kerttu 

ja Piret üksmeelselt flamenko iseloomus-
tamiseks nimetavad. Ja Kerttu usub, et ka 
traditsioonilises põhjamaa naises on pei-
dus emotsioon ja selle tantsuga võlutakse 

see ka esile. 
Tõepoolest, naiste ninaotsad tõusevad 

automaatselt taeva poole, silmadesse 
sigineb natuke saatanlik pilk ja liigutus-
tesse jõud, niipea, kui esimesed helid 
saali voogavad. Naeratavad kujuteldavale 
publikule, sest trennisaalis vaatavad 
tantsijad tõtt hetkel roosa seinaga, mille 
Piret loodab küll lähitulevikus pee-
gelseinaga asendada.

Lisaks naiselikule kehatunnetusele 
ja koordinatsioonile annab flamenko 
treeneri sõnul väga korraliku koormuse. 
“Palju on jalgade tööd ja vastavalt rühma 
tasemele saab varieerida erinevate koor-
muse ja keerulisusega elementidega,” 
kirjeldab Kerttu.

Et trennikoormus on korralik, kinnitab 
ka saalitemperatuur, mis on poole tun-
niga seljatanud seltsimaja õhuvahetus-
süsteemi. Kuhjaga kirge ja tõelist tant-
sulusti on kruvinud kraadiklaasi pügala 
vähemalt numbrini 30. Aksessuaaridena 
mõeldud lehvikud saavad pooleminutil-
istel tantsupausidel näidata oma praktilist 
väärtust. Klaas vett ja seelikusabaga üle 
märja kaela. Trenn jätkub.

KODUVALD

vanamõisas	möllab	esmaspäeviti	hispaania	temperament

hommikul ostetud rattakiiver 
peas, mögafon ühes ja käärid 
teises käes, seisab vallavanem 
Mati Tartu kusagil Keila ja 
Tuula küla vahepeal. Viskab 
pilgu sajapealisele ratturite 
seltskonnale ja alustab: "Mul 
on väga hea meel teid kõiki siin 
näha.”

Nii algas 2. juunil Saue vallas esma-
kordselt toimunud rattaretke ametlik osa.
Laagist startinud ja peale Vanamõisa, 
Valingut ja Keilat ning peaaegu 20 km 
distantsi oli sportlik jõuk jõudnud kol-
lase-musta lindini, mis teed tõkestas. 
Toimekad asjapulgad olid tee otsa püsti 
sikutanud posti, kus igamees sai lugeda: 
Keila-Tuula terviserada. 

Vallavanem avaldas oma järgnevas 
sõnavõtus lootust, et nimetet rada õige 
pea valla ja Keila linna koostöös ka 
asfaltkatte alla saab ja rulluisutajad, 
rulatajad, ratturid ning kõik teised rõõm-
salt seda Keila jõeäärset 4 km pikkust 
trajektoori vallutama tulevad. Volikogu 
esimehe Indrek Tiidemanni kaasabil 
lõigati sümboolselt rada takistav riba 
tükkideks ja tee oli vaba. 

Tee oli vaba tegelikult küll juba 
keskpäevast saati. Reipaid rattureid, kes 
üleskutse peale laupäeva lõunaks end 
sadulasse ajanud, oli mitut masti - ük-
siküritajaid ja terve poole suguvõsaga 
kokku tulnuid, mehi naisi, lapsi ratastel 
ja ratta järel kärudes. 

Igaüks	omas	tempos	ja	meeleolus

 Kuigi võistlusmomenti retkel kül-
jes polnud, spurtis osa seltskonda eest 
minema, neile järgnes pikalt looklev 
rivi rahumeelselt ümbrust ja iseennast 
nautivaid inimesi. “Iga päev sõidan au-
toga siit läbi, aga mitte kunagi pole aega 
ringi vaadata,” ohkas üks. “Emme-emme 
ära sõida nii kiiresti, vaata hobused!,” 
hõikas pisike tüdrukutirts. “Pagan, kruus 

algas ja mul käib sadul all ringi,” kurtis 
teismeline noormees sõbrale. “Noh, 
kas võtame mäe ära,” utsitas üks issi 
esimesel tõusul pisipoega, mille peale 
väike lõug enesekindlalt püsti aeti ja 
jalgadesse jõudu juurde leiti. 

Hingamisehtked	supi	ja	ajalooga

Esimene peatus Vanamõisa lõkkeplat-
sil tuli 7 km takka. Rattaspetsialistide 
lühikesed nõuanded kiivri alla talletatud, 
oli suund Vanamõisa veski juurde. Kü-
larahva valmis seatud värskenduslaualt 
lausa hingati poolikud õunaviilud alla ja 
kohalikku ajalugu tutvustava daami esi-
nemine vääris ratturite seas tubli aplausi. 

Sirged teed olid seks korraks ka otsas 
ja edasi peksid oksad kergelt vastu põski 
ja metsavahelisel teel mahtus korraga 
rajale vaid üks. Väike peatus Valingul ja 
veidi pikem Keila muuseumi juures, kus 
tervitamas olid tulnud ka Keila linnapea 
ja muuseumi juhataja. 

Tuula rahvas, kes rattureid oma lõk-
keplatsil koos Hüüru puhkpilli orkestriga 
ootamas oli, ületas ratturite lootusi 
mitmekordselt. Kui ikka juba kolm tundi 
füüsilist koormust seljataga, siis tekitab 
aurava supikatla nägemine õndsustunde. 
Hernesupp maitses nagu vanaema tehtud 
ja Kadarbiku mahlad andsid viimaseks 
teelõiguks vajaliku energia-laksu. 

Finisheerumine toimus otse Ääsmäe 
perepäeva platsile, kus rändurid veidi 
väsinud silmadega laste rahvatantsu 
piilusid. Kõvemad tegijad jäid samasse 
ka perepäeva pidusse, neid kel võhm ot-
sakorral, jaotas sõbralik bussijuht külast 
külla kodu suunas.

Et aga pilt räägib alati rohkem kui sada 
sõna, siis hetki ja emotsioone pildigalerii 
näol leiab www. fotoalbum.ee, album 
rattaretk02.06 rubriigis suvesport.

KODUVALD

PiDULiK heTK:
Vallavanem ja 
volikogu esimees 
avavad 4 km 
pikkuse Tuula-
Keila terviseraja 
sümboolse lindi 
läbilõikamisega

TsiPA VÄsiNUD
pisike rattur 
väljateenitud 
puhkepausil- 
õunad pihus, pilk 
päikeses

TUMMiNe 
KAUsiTÄis:
Tuula rahvas 
võttis retkelised 
vastu aurava 
supikatla ääres. 
jutud käsid 
et polnudki 
purgitoode, 
- maitses nagu 
"päris hernesupp" 

esiReAs: gilda tantsuhoogu 
vanus ei peata

Rattaromantika	Saue	valla	moodi



JuuNI  2007     koduvald  lk 7sÜNDMUseD

juba teist kevadet lavastab 
Laagri Lasteaia muusikaõpetaja 
Ruta Kukkur mudilaste ja 
lapsevanemate rõõmuks 
väikseid muusikaliprojekte.

Ruta, kes on muusikaõpetaja ametis 
olnud juba 12 aastat, pani tähele, et ko-
gemus, mis saadi suurtel lauluvõistlustel 
ja festivalidel osaledes, kippus olema 
lastele väsitav. “Neil üritustel on lapsi 
palju, rohkem on pinget ja asjad käivad 
nagu konveieri peal,” nendib Ruta ja 
toob näite, et raske on 5-aastasele mu-
dilasele selgeks teha, et peale peaproovi 
peab ta oma esinemisjärjekorda ootama 
vahel näiteks 4-5 tundi. 

Et laululust lastes ja endas kaduma ei 
läheks, tuli Ruta alternatiivsele mõt-
tele korraldada hoopis oma lasteaias 
muusikaüritusi. “Mitte võistlusi, vaid 
laulupäevi,” selgitab õpetaja. Ta usub, et 
oma pisike saal, oma koht tuttaval pingil,  
süstib lastesse positiivsust ja võistluspa-
bina asemel võib pisike lihtsalt laulust 
rõõmu tunda.

Kui eelmisel aastal oli muusikal 
Punamütsikese ainetel, siis sel aastal 
etendunud Metsarahva Laulukool, on 
stsenaariumi mõttes täitsa omalooming. 
Koostöös kasvataja Sirje Salumetsaga 

valiti tegelased 
ja laulud. “Vaa-
tasime ikka selle 
järgi ka, et mis 
loomakostüüme 
on aegade 
jooksul lasteaia 
varudesse tek-
kinud ja millised 
loomalaulud 
üldse eesti las-
telaulude repertu-
aaris olemas on,” 
kirjeldab Ruta. 

Nii toimetasidki laval pea kõik looma-
riigi esindajad - pisikestest mesilindu-
dest ja jänkulastest alates ning karude ja 
huntideni välja. Kõige pisemad, kes laval 
häbelikult seelikuäärt rullides lauluhäält 
kuulda lasid, olid napilt 4 aastased, keda 
toetasid juba lõpurühmade kogenumad 
kasvandikud. 

Rutal on heameel, et lasteaial on 
olemas ka oma mikrofonid, sest noorele 
lauljale on väga oluline harjuda kuulama 
oma häält ka läbi mikrofoni. “Mõni 
ehmatab esimest korda kohe päris ära ja 
hea viisipidaja võib esiti mikrofoni kum-
malisi hääli teha,” muheleb Ruta.

Etendust vaatama olid kutsutud nii 
lapsevanemad, teised lapsed kui ka 

JaaNITulEd	SauE	vallaS	
22.	juunil	Ääsmäel kell	21.00
Tantsuks mängib ansambel Untsakad, 

rahvalikud mängud ja puhvet

23.	juunil	vanamõisa	lõkkeplatsil	19.00
Õhtut juhib Olev Ulp, tantsuks mängib:ansambel Miraaź

Sportlikud jõukatsumised, suurtele ja väikestele
23.	juunil	Hüüru	mõisahoovis	kell	19.00	

õhtut juhib Sven Sumberg, rahvalikud mängud, külagrill. 

23.	juunil	Tuula	külas	Kaldamäel	kell	18.00
Kavas erinevad jõu- ja osavusmängud suurtele ja väikestele 
Töötab puhvet, õnneloos. Tantsuks ansambel “Rännumees”.

laagri	lasteaias	etendus	
muusikaliprojekt	
Metsarahva	laulukool

näiteks Laagri eakate naiste ühenduse 
Pihlamari memmed. Esinemas käidi ka 
Varbola Lasteaias ja see õnnestus lasteaia 
juhataja Tiiu Ingeraineni sõnul suurepära-
selt “Lapsed olid ise ka nii vaimustuses, et 
uurisid, kuhu võiks veel esinema minna.” 

Õpetaja Ruta möönab, et selline ettevõt-
mine toob kaas päris palju lisamässamist. 
”Aga kui näed laste silmadest, et nad 
naudivad seda koos laval musitseerimist, 
siis mõnulen ise ka,” kinnitab Ruta, kes 
peab lapsi klaveril saates ennast vägisi 
tagasi hoidma, sest suu kipub omatahtsi 
kaasa laulma. 
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Tantsujuhendaja Piret 
Kuntsi kasvandikud 
lunastasid läbi kahe kevadel 
toimunud eelvooru pääsme 
10. Noorte  Tantsupeole.

1.-2. klassi segarahvatantsurühm, 
Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihta-
sutuse noorte segarühm, väikesed 
võimlejad ja õpetajate rahvatant-
surühm on viimase aasta elanud 
tantsupeo ootuses. Esitatavad tantsu-
kavad on paigas juba ammu, neid on 
nüüd harjutatud läbi sügise, talve ja 
kevade. 

Ääsmäe Kooli juhiabi Helje Kala 
sõnul on juba valmis ostetud ka 
laste esinemiskostüümid- rahvari-
ided, mille jaoks kool sel aastal raha 
eraldas. Naine tunnustab ka koolidi-
rektorit, kes on abivalmilt toetanud 
tantsijaid nii ruumide kui transpor-
diga.

Helje, kes on ise ka õpetajate 
rühma liige, kinnitab, et kuna nende 
rahvatantsu trennid toimusid vaid 
kord nädalas, siis on tantsupeole 
jõudmine suur saavutus. Õpetajate 
rühma kuuluvad enamuses peda-
googid ja ka mõned lapsevanemad. 
Kõik naised. “Mehi ju ei ole. Kus 
nad on? Mehed on metsas..., “ muhe-
leb Helje. 

Ta ise naudib pühapäevaseid 
kooskäimisi, sest tema sõnul on 
see mõnus ajaveetmine, saab hea 
trennikoormuse ja vähetähtis pole 
ka võimalus oma kolleegidega 
töövälisel ajal suhelda.  

Helje usub, et tantsupeol osale-
mine saab olema üks vahva ko-
gemus. “Tulge vallarahvas kõik 
vaatama, nii tantsuetendusi kui rong-
käiku!, viskab ta üleskutse õhku.

10. Noorte Tantsupeo proovid al-
gavad 25. juunil ja üritus kulminee-
rub 30.juuni ja 1. juuli etendustega 
ja rongkäiguga. 
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Ääsmäe	tantsi-
jaid	võib	suvel	
näha	suurel	laval

KAssisT KAsVATAjA: Lisaks lastele on ka 
muusikaõpetaja ise loomakostüümi pugenud

MiRALDA KUiMeT     
17.08.1917-07.05.2007
heLLe-MAiA seLge 
3.01.1929-08.05.2007
PeeTeR sUUR         
13.08.1956-07.05.2007
VAiKe TADeR          
21.04.1923-11.05.2007
jAAN  ViiLUP            
24.01.1943-14.05.2007
heLgA  RAUs  
31.07.1924-02.06.2007

31. mail Laagri kooli poolt 
korraldatud ürituse eesmärk 
oli anda lastele võimalus oma 
lemmikut teistele näidata ja 
saada spetsialistide nõuandeid, 
kuidas koduloomi kasvatada ja 
koolitada.

“Oli tibusid, kasse, koeri, isegi üks 
nirk, rotte, merisigu, kilpkonni,” loetles 
kooli huvijuht Taigur Tooming kokku 
tulnud lemmikuid. Tema sõnul oli regis-
treeritud ka üks madu, aga kuna ilm oli 
roomaja jaoks liiga jahe, jäi see eksooti-
line isend nägemata 

Koertele anti ka võimalus oma os-
kused takistusradadel proovile panna, 
aga tegemist ei olnud siiski mingi suure 
võistlusega. “Jagasime lihtsalt koerad 
kolme kategooriasse - suured, keskmised 
ja väiksed, parimatele andsime siis ikka 
rosetid kaela ka,” rääkis Taigur. 

Mees kinnitas, et huvi oma lemmiku 
teadlikumaks kasvatamiseks on loomapi-
dajatel täitsa olemas. “Jagasime komme 
ja Loomade Hoiupaiga infovoldikuid, 
maiustuste järele oli nõudlus tunduvalt 

lemmikloomapäev	tõi	kokku	sadakond	lemmikut	-	
koertest	tibupoajani

väiksem, kui voldikute järele,” toob 
Taigur näite. 

Kuigi tegemist oli esmakordse sünd-
musega, siis positiivse vastukaja ja ro-
hke osavõtu taustal plaanitakse sarnast 
ettevõtmist kindlasti ka korrata.
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Ürituse pildigaleriiga saab tutvuda 
http://www.laagrik.edu.ee/galerii/2006/
lemmikloom/lemmikloom.html

MEIE	HulGaST	
laHKuNud

NooRTElaaGER	HIIuMaal	KÕPuS	
Laagris ootavad sind 7-14 aastased laagrikaaslased 

ja toredad juhendajad.
Programm pakub:

päikest ja ujumist ilmataadiga kokkuleppel
maastikumänge ja seiklusradasid 

külastame kauneid kohti Hiiumaal
aktiivset ja vahvat suve, 

hulgaliselt uusi sõpru ja meeldejäävaid mälestusi. 

laager	toimub:	22.07-28.07.2007
Hind: 1600 krooni, Saue valla lapsele 1200 krooni

Laagrisse saab registreerida 10. juulini 53 450 497 (Helje) 
51 70 584 (Imbi) ja 53 491 082 (Jaanus) 

Tasumine pangaülekandega: Ääsmäe Kultuuri ja Spordi 
Sihtasutuse arvele 10220008874011, SEB Eesti Ühispank 
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  KODUVALD saue valla sõnumileht
väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, vae 2, laagri

e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

vuuK	EHITuS	oÜ

ÜldEHITuSTÖÖd

telefon:	50	11	444
e-post:	

vuukehitus@hot.ee

SIlM	SIIa!!!
	 oSTaN	MaId	Ja	KINNISTuId		

RaHa	MaKSaN	KoHE!
PaluN	HElISTa

ÜTlE	KaTaSTRITuNNuS	Ja	HINd
MoB.	TEl.	50	11	600	aRdI

Maa.kinnistud@mail.ee

ostame	Harju-	ja	
Raplamaal	kuni	

2,5	miljoni	krooni	
eest	kinnistu	või	osa	sellest,	

mida	saab	jagada	
väiksemateks	tükkideks.

Teeme	detailplaneeringud	
ja	maamõõdutöid	

Harju-ja	Raplamaal

oÜ	Hedolink
Narva	mnt.38,	
Tallinn,10152

tel.	6485474,	mob.56471931,	

jAANiLAAT
17. juunil kell 9-16.00

Veskitammi 
Kultruurikeskuse 

juures

Kaupa igale maitsele 
firmadelt üle Eesti!

info 58050167

MÜÜGIL 
SUVELILLED, 

TAIMED JA AMPLID

Kuuse 9, Laagri

lEIlIRuuMIdE	
SISEvIIMISTluS

TÖÖ	IluS,	
HINNad	

MÕISTlIKud

tel:	566	73502
ja			561	37905

Ärihoone	laagri	keskuses	aadressiga	veskitammi	3	
ootab	kliente!

Majas	esimesel	korrusel	on	
lihakauplus,	Toidu-	ja	alkoholikauplus,	veskitammi	Bistroo.	
Teisel	korrusel	on	veskitammi	Pubi	ja	Second	Hand	kauplus.

	Meie	äride	avamise	ajad:	
lihakauplus	E-R	9-18		l	9-16

Toidu-ja	alkoholi	kauplus	E-P	9-21
veskitammi	Bistroo	E-R	10-17	

Second	Hand	E-R	11-18		l	11-16
veskitammi	Pubi	E-N	11-23		R	11-01		l	12-01		P	12-23

	
Teisel	korrusel	avatakse	varsti	piljard.	Tere	tulemast!

KaEvE-	Ja	
PlaNEERIMISTÖÖd	

TRaKToRIGa

olEMaS	Ka	
HÜdRovaSaR

Kontakt	
50	52	660	
60	30	403	

PAigALDAMe TV- jA 
sAT ANTeNNe

hiNNAD sOODsAD, 
gARANTii

TeL. 556 93858

AS Saajos Inexa on Harju Elektri gruppi kuuluv metallist ehituse- ja 
laevade tuletõkke uksi tootev ettevõte. 

Müügikäibest 80 % moodustab eksport ja olulisemad turud on Soome, 
Rootsi, Inglismaa, Saksamaa ning Holland. 

otsime	oma	meeskonda

- PaINuTaJaT	lehtmetalli painutuspingile, 
- TooTMISTÖÖlISI pulbervärviliinile ja ustekoosteliinile

-	laoTÖÖTaJaT saabuvate materjalide vastuvõtt, kontroll ja 
ladustamine, laost materjali komplekteerimine-väljastamine 

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

Asukoht: Keila Info tel 6747 650, Faks: 6747 610 
saajos@saajos.ee; www.saajos.ee


