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Ka Vanamõisas valmis 
avaliku kasutusega 
mänguväljak
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja

Küla lõkkeplatsi kõrval paiknev mänguväljak 
on esimene osa suuremast lõkkeplatsi territoo-
riumi arendamise projektist.

Maikuu alguses löödi kopp maasse ja alustati Va-
namõisa laste mängu- ja spordiväljaku ehitust. Tä-
naseks päevaks on valminud mänguväljaku osa, 
kus on  ronimislinnak koos kiikede ja liumäega, 
ronimispuud, tasakaalupoom, vastukaalukiik, 
vedrukiiged, karusell,  mängumaja ja liivakast 
ning kogu mänguväljakut piirab aed. 
Osaliselt valmis on ka elektritööd, parkla ja pal-
liplats ootavad asfalteerimist. Päris valmis saab 
väljak varasügisel, kui on plaanis teha ka ametlik 
avamine. Kuid juba praegu on väljak huvilistele 
avatud ja väikseid mängulisi on  uudistamas käi-
nud juba hulgaliselt. 
Lõkkeplatsi arendamise projekti rahastab suure-
mas osas PRIA. Kogusummast 938 028 kroonist 
30% kaetakse Saue valla eelarvest ning projekti 
juhib  MTÜ Vanamõisa küla.

Laagri nooremat põlvkonda 

Koduvald

Lastekaitsepäeval - 1. juunil 
avati Laagris Urva tänaval uhi-
uus mänguväljak. Võimalused 
ronimiseks, liu laskmiseks, kii-
kumiseks ja liivalosside ehita-
miseks on suurepärased, tõdes 
sihtgrupp ise.

Avamispäeva õnnistas selle aasta 
esimene tõeliselt soe ilm ja män-
guaedik kihas pisikestest põnni-
dest. Kuigi ametnikuhärrad olid 
plaaninud ka pidulikke kõnesid, 
siis reaalsuses sai vallavanem 
Mati Tartu soovida lapsukestele 
ilusat suve, seejärel hõivas põn-
nide tähelepanu Pipi. See kahe 
turritava patsiga tegelane rivis-
tas lapsi küll selili murule, küll 
hüppama ja mitte suureks kasva-
mise võlusõnu lugema. Komme 
ja õhupalle paisati väikestesse 
kätesse kilo ja kuhjaga. 

Tegevust igale vanusele
Erinevaid värvikirevaid män-
guelemente on uuel platsil nii 
väikseid, kui suuri, nii suurema-
tele, kui tillematele  huvilistele. 
Kommunaalspetsialist Indrek 
Brandmeistri väitel on tegemist 
tunnustatud sertifitseerimismär-
gisega mänguväljakuelementi-
dega, mis on laste jaoks igati tur-
valised. 
On traditsioonilised liulaskmise 
atraktsioonid ja liivakastid, aga 
ka põnevaimad turnimist ja roo-
mamist nõudvaid elemente. Kui 
mänguvõhm otsa juhtub saama, 
siis kõrvalasuval muruväljakul 
saab pikutades hinge tõmmata ja 
pilvi vaadata. 
Mänguplatsi palistavad pingi-
read, et emmedele-issidele ka 
mõnusamat äraolemist võimal-
dada.  Kaugemalt ja autoga tuli-
jatele on väljaku tagaotsas plekist 
sõpradele ka avalik parkla.

Kindel kodukord
Kodukorra järgi on mänguplats 
avatud üheksast hommikul ühe-
teistkümneni õhtul. Öisel ajal on 

seal viibimine keelatud, et mitte häi-
rida naabermajade elanike öörahu. 
Kuigi ka päevaste lastekilgete kohta 
on paar tõredamat naabrionu paha-
meelt avaldanud, siis tegemist on ju 
siiski elurajooniga ning lapsed ja pisi-
ke lärm käib elu juurde. Kui aga tõesti 
on öisel ajal platsil kutsumata külalisi 
näha, kutsub Brandmeister üles sot-
siaalsele kontrollile, keelust üle astu-
jatest tuleks teatada politseile.
Brandmeister kinnitab, et mänguplatsi 
hakatakse ka regulaarselt hooldama, 
muru niidetakse vastavalt vajadusele, 
liivaalasid riisutakse ja platsi korista-
takse vähemalt kord nädalas.

Pea miljoniline investeering
Ainuüksi mänguelementide eest tuli 
välja käia 485 tuhat, lisaks veel teed ja 
haljastus, valgustus ja aiapiirded jms. 
Ühtekokku tuli kompleksi eest tasuda 
ligi 885 tuhat krooni ja see on tõenäo-
liselt 2009. aasta suurim investeering 
Saue vallas. 
Tõsi küll, kõik need rahatähed ei tul-
nud maksumaksja taskust. Nimelt 
õnnestus vallavalitsuse keskkonna-
osakonnal kirjutada edukas rahataot-
lusprojekt EAS-ile. Seega investeeris  
vald oma eelarvest 473 tuhat krooni 
ja projektirahasid lisandus vallalaste 
rõõmuks 412 tuhat krooni.

Aasta projekt

rõõmustab atraktsiooniderohke mänguplats

ISSIGA MÄNGIMAS: 2-aasta ja 3-kuu vanu-
sel Laurellil on vedanud, tema issi  Ergo Sepa-
laan, viib oma tirtsu peale tööd tihtilugu uuele 
mänguplatsile. “Praegu tööd vähem ja rohkem 
aega lapsega tegelemiseks,” leiab mees. Laagri 
aleviku mänguplatsidega on noor isa rahul, 
vastselt avatu kiidab ta aga suurimaks ja põ-
nevamaimaks
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VaLLaVoLIkoGUs

Vallavolikogus 28. mail
Kinnitati kinnistu Rebase-Jaani I Rebasemäe katastriüksuse 
sihtotstarbe muutmine;
Otsustati anda MTÜ-le Hüüru Külaselts tasuta kasutusse 
Saue vallale kuuluvad Hüüru külas asuva Hüüru mõisa hoo-
ne ruumid, välja arvatud ruumid, mis on Hüüru Raamatuko-
gu kasutuses.

•

•

teed ja tänaVad

Tänavate aadressiandmed muutumas

Tallinn Saue vallas kohvil
Koduvald

22. mail väisasid Tallinna linnaametnikud Saue valla kollee-
ge arutamaks võimalikke koostööaspekte ja otsimaks lahen-
dusi ühist pingutust nõudvatele probleemidele. 

Peatuti Tallinna piire ületava ühistranspordi temaatikal, näi-
teks nr 18 bussi lõpp-peatuse probleemil, kus Tänassilma teh-
noparki tuleb hommikuti Tallinnast tööle palju inimesi. Kuna 
vahepeal on 2+2 realine Pärnu maantee, ei ole võimalik inimes-
tel turvaliselt teed ületada. Toimus arutelu 18-nda liini piken-
damisest Topi liiklussõlmeni.
Haridusküsimustes räägiti koolilaste pearahade maksmisest. 
Ettepanek-palvena pakkus Saue vald välja Tallinna laste õppi-
mine Laagri Koolis tasaarveldada Saue valla laste osalemisega  
Tallinna huvikoolides.
Vallaesindajad tundsid huvi, mida näeb Tallinna linn ette tee  
lõigu osas, mis jääb Vabaduse puiestee lõpust kuni Saue valla 
piirini, millest omakorda edasi on ette nähtud tulevane Saue 
valla kergliiklustee. Praegusel hetkel sellel lõigul kergliiklus-
tee puudub ning jalakäijate liiklemine on raskendatud.
Toimus ka arutelu Pargi & Sõida süsteemi arendamise teemal
Kõne all olid ka Tallinna Vee poolt eelmisel aastal Tallinna ja 
Saue valla piirile paigaldatud reoveearvestid. Laagris on prob-
leem, kus reovee hulka satub ka pinnasevesi, tänu millele tuleb 
reovee hind väga kõrge ega vasta reaalselt kanalisatsiooni mi-
nevale reovee hulgale. 

Hoolimata tõigast, et Saue vald ja Tallinn on jaganud piiri pik-
ki aastaid, ei ole säärast meeskondlikku koostöövormi seni ette 
tulnud. Esimesel kohtumisel küll veel murede lahendamiseni ei 
jõutud, küll aga leppisid pooled kokku, et moodustatakse vald-
konnapõhised töögrupid, kus ühistele teemadele lahendusi ot-
sima hakatakse.

Laagri Kooli lisa paralleelklassi loomine 
vallandaks jätkuva probleemideahela

PäeVakorraL

Koduvald

Õhtupoolse lisaklassi moodus-
tamisel ei suudaks kool täita 
Tervisekaitsenõudeid, kannata-
da saaks nii huvitegevus kui ha-
riduskvaliteet, rääkimata koo-
lipäevadest, mis veniksid laste 
jaoks väga pikaks ja väsitavaks.

Kevadine uute esimeste klasside 
komplekteerimine on tõstatanud 
taas diskussooni, et soovijate 
rohkuse tõttu võiks avada Laagri 
Koolis ühe lisaparalleeli (hetkel 
on neid kolm).  

Ruumikitsikus ei luba
Laagri Kool on projekteeritud 
648-le õpilasele. Kui lisada üks 
klassikomplekt igale vanuseast-
mele, siis oleks õpilaste arv 744. 
Laagri Haridus- ja Spordikesku-
se juhatuse liikme Raivo Vihveli-
ni sõnul tekiks kohene probleem 
olmeruumidega, sööklakohtade, 
garderoobikappide jms. 
Ka ei ole võimalik klassis õpilas-
te arvu suurendada, sest ruumid 
on ehitatud 24 lapse tarbeks ja 
tervisekaitseseadusega on ruut-
meetrite arv lapse kohta rangelt 
reguleeritud. 

Õhtune vahetus?
Lapsevanemad on pakkunud 
lahenduseks avada klass õhtu-
poolses vahetuses. Koolijuhtide 
kinnitusel kaasnevad selle plaa-

niga mitmed probleemid. 
Peale ametlike õppetundide lõp-
pemist käib koolis tegevus edasi. 
Tegutsevad parandusõpperüh-
mad, toimuvad järelvastamised 
ja konsultatsioonid. Kõiki neid 
tugiteenuseid peab pakkuma ka 
teisele vahetusele, aga võimalik 
oleks seda teha õhtupoolse õppe 
puhul alles öötundidel.
Lisaks töötavad kooli ruumides 
erinevad huvihariduse ringid 
ja stuudiod. Kuna kooli aula on 
avatud, siis see takistab oluliselt 
õhtupoolse vahetuse õppetööd. 
“Kui aulas on klaveritund, siis 
kõrvalklassis matemaatika õp-
pimine on ilmselgelt häiritud,” 
usub Vihvelin. 
Õhtupoolne vahetuski vajab raa-
matukoguteenust ja meditsiinilist 
teenindamist. “Ja kehalise kasva-
tuse tunnid, näiteks suusatami-
ne, toimuksid siis õhtuse vahetu-
se ajal pilkases pimeduses,” toob 
direktriss Marje Eelmaa näite.
Koolijuhtide sõnul ei adu vane-
mad seda, et mida klass kõrge-
male, seda pikemaks muutuvad 
laste päevad. Ühelt poolt on nad 
lihtsalt väsinud, teisalt ei tohi 
vastavalt tervisekaitse nõuetele 
koolipäev kesta kauem, kui kella 
seitsmeni õhtul.
“Ja kui pikaks kujunevad siis 
õpetajate tööpäevad?” mõtiskleb 
Eelmaa. Tema väitel peavad osad 
aineõpetajad tunde andma läbi 
kahe vahetuse, mis tekitab vas-

tuolu töö- ja puhkeajaseadusega. 
Lisaks kulub töötasustamisele 
lisaraha õhtusel ajal, mida riik ei 
tasusta. 

Veel...
Kümneid lisanüansse, mis kaas-
neksid koolipere kasvamisega, 
on veelgi. 
Seadus ütleb, et õpilasel peab 
olema mugav koolipink või koo-
lilaud ja iste, mis vastab tema 
kasvule. Praktikas tähendaks 
see seda, et ka teisele vahetusele 
peab iga koolipäeva alguses pin-
ke ja laudu sobivaks kohenda-
ma ning järgmiseks hommikuks 
need ümber reguleerima päeva-
sele vahetusele.
Vihvelin toob näiteks turvalisuse 
küsimused. “Kui lapsi rohkem ja  
pressime aulasse veel lisakappe, 
siis varsti ei suuda me kontrolli-
da, kui seal vahel kedagi kiusa-
takse.” 
Rääkimata koolibussiliinist, mis 
tuleks siis kahes vahetuses edasi-
tagasi sõitma panna. Seegi nõuab 
lisa finantsressursse.

Koduvald

Ajalehte tellides, kiirabi või 
päästeteenistust kutsudes, re-
gistrites otsinguid sooritades ja 
muus asjaajamises tuleb edas-
pidi tähelepanu pöörata muu-
tuvatele aadressiandmetele.

Vabariigi Valitsuse määrus 251 
sätestab uue aadressiandmete 
süsteemi. Nimelt lisatakse kõi-
kidele tänavanimedele juurde 
tähis tn (ilma punktita). Kui 
varem võis posti tellida näiteks 
aadressile Pilliroo 8, siis edaspi-
di tuleks lisada tähis tn. 

Milleks selline muutus?
Valla maaregistripidaja Ene Le-
pist selgitab seda vajadusega 
ühtlustada aadressiandmeid. 
Kunagi erastamisaegadel pandi 
tänavatele nimesid üsna süstee-
mitult, esineb nii lihtsalt nime-
sid, kui tähisega t., kui tänav jne.
Teise põhjusena toob Lepist välja 
probleemid hajaasustusega, kus 
esinevad nii tänava- kui taluni-
med. Seetõttu on üsna keeruline 
aru saada, kas näiteks nimi Mäe 
tähistab tänavat või hoopis talu.
Lisaks tähise tn lisamisele, toob 
Lepist välja muudatuse nur-
gapealse aadressi tähistamisel. 

Näiteks Pilliroo ja Vesiroosi 
tänavate ristil asuvat aadressi 
peaks kirjutama nõnda: Pilliroo 
tn 51 // Vesiroosi tn 21, nime-
de vahel kaks kaldkriipsu, mille 
ette ja taha jäetakse tühik. 
Ridaelemu- ja garaaźiboksid, 
mida varem tähistati  näiteks 
Sae 6-1, tuleks nüüd kirja panna 
Sae  tn 6/1, üks kaldkriips vahel. 
Kellel on täheline aadress - näi-
teks Tuleviku 2a, siis lisand a tu-
leks tingimata märkida väikese 
tähega. 

Üleöö ei juhtu midagi
Praegu on valla maaosakond 
alustanud muutmistööd valla 

tänavate osas. Kui vastavad kor-
raldused on vallavalitsuse poolt 
väljastatud, saadetakse need ka-
tastrisse, seal tehakse parandu-
sed, saadetakse andmed kinnis-
tusametisse, seejärel on käes aeg 
muudatused sisse viia rahvasti-
kuregistrisse. Nii et ühe öö ega 
kuuga kõik Saue valla tänavate 
nimed korda ega muudetud ei 
saa. 
Inimesed ise ei pea kusagile 
jooksma ja uut aadressi registri-
tesse registreerima, ametnikud 
teevad kõik parandused ise ära. 
Küll aga soovitab Lepist juba 
uusi nõudeid kasutama ja harju-
tama hakata.

Laagri tänavad,   
mis on saanud 
uued aadressid:

Endine  uus aadress

Krunt nr 9 Meelespea tn 4
November Avamaa tn 7
Kruusimaa 1 Kuuse tn 7a
Kruusimaa 2 Kuuse tn 7b
Niine  Katmiku tn 7
Katmiku 7 Kuuse tn 51

 

Tuleviku tn                      
Salati tn
Meelespea  tn        
Nõlvaku tn
Selleri tn                    
Kaali tn
Põdrakanepi tn                   
Redise tn
Põdrasambla tn                 
Tomati tn

Põdratuka tn             
Sillaku tn
Viljaku tn                      
Valga tn
Tuulemurru tn                      
Rästiku tn
Sae tn                    
Katmiku tn
Rahnu tn                    
Kuuse tn

Laagri tänavad kirja, mis juba 
kinnistusametist läbi kantud:

Valmisaktiivsus oli kõrge
Martin Sulp
3. jaoskonnakomisjoni esimees

7. juunil 2009 toimusid Euroopa Parlamendi valimised, mis 
olid Saue valla jaoks kokkuvõtlikult aktiivsed. 

Oli väga palju 
neid, kes kasu-
tasid oma ko-
danikuõigust 
ning panid 
p ü h a p ä e v a l 
endile piduli-
kumad riided 
selga, viigitud 
lipsud ette, 
puhtaks nühi-
tud lakkkin-
gad varvaste 
otsa ja käisid 
valimisjaoskondades hääletamas oma lemmiku poolt. 
Selliseid aktiivseid inimesi oli Saue vallas 48,8%. Eesti kesk-
mine valimisaktiivsus oli 43,2%, mis tähendab, et Saue valla 
rahvas on tublim ja aktiivsem, kui keskmine eestlane. 
Numbriliselt oli Saue vallas valimisõigusega inimesi 6506 ja 
valimas käis 3175 inimest, neist e-hääletamisvõimalust kasu-
tas 602.
Saue vallas kõige rohkem valijate hääli saanud kandidaat, 
keda saata Euroopa Parlamenti, oli Indrek Tarand, tema edu 
teiste jälitajate ees oli mäekõrgune. Tarandile järgnesid Refor-
mierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. 
Sügisel on taas valimised ning sedapuhku valitakse inimesi 
kohaliku omavalitsuse volikogusse. Loodame, et Saue valla 
rahvas on siis veel aktiivsem, kui Europarlamendi valimistel.

Idee:
Vallavanem Mati Tartul on 

plaan sellele teemal korralda-
da sügisel suurem mõttetuba, 
kaasates nii lapsevanemaid, 
koolitöötajaid, kui teisi hari-

dusspetsialiste ja psühholooge.
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detaILpLaneerInGUte aVaLIk VäLjapaneknek

s aUe VaLLa detaILpLaneerInGUd maIs 2009

tULeVIkUpLaanId Hüüru külaellu uus hingamine?
Koduvald

Kas volikogu otsus anda ko-
halikule mittetulundusühin-
gule Hüüru mõis kümneks 
aastaks tasuta rendile taastab 
hoone omaaegse hiilguse ja  
annab sellele suurema tähen-
duse küla kultuuri- ja selt-
sielu osas?

MTÜ Hüüru Külaseltsi ja val-
lavalitsuse vahel sõlmitava le-
pingu kohaselt on seltsil õigus 
edaspidi kasutada mõisahoo-
net oma põhikirjaliseks tege-
vuseks ja mittetulunduslikel 
eesmärkidel, eelkõige vabaaja-
, meelelahutus- ning huviala-
tegevuse läbiviimiseks, küla- 
ja kultuurielu arendamiseks 
ning nimetatud eesmärkidel 
avalike ürituste korraldami-
seks. 
Leping sätestab ka seltsi mõi-
samaja hooldama, et oleks ta-
gatud pidev puhtus, kord ja 
korrektne välimus nii hoone 
sees kui väljas. 
Kui seltsil peaks tekkima va-
jadus anda ruume allkasutus-
se, siis sellest tuleb vallavalit-
sust tingimata informeerida ja 
kooskõlastada. Ka ei tohi maja 
haldamine takistada Hüüru 
raamatukogu tööd.

Rekonstrueerimisplaanid 
sügiseks
“Meie igajuhul tervitame seda 
otsust,” on MTÜ Hüüru Küla-
seltsi  juhatuse esimees Mati 
Tibar rõõmus. Tibari arvates 
on demokraatlik stiil, kui küla 
asjade üle otsustab ja koordi-
neerib siiski küla ise. “Et on 

nagu rohkem oma, see paneb 
tegutsema,” arvab mees. 
Seltsi põhikiri nimetab üheks 
eesmärgiks Hüüru mõisahoo-
ne renoveerimise ja arenda-
mise küla keskuseks. Eelmisel 
aastal tegid elanikud heakorra 
kuu raames mõisasaalis re-
monti. “Rõõmustavalt palju 
inimesi, ka noori, lõi kaasa,” 
meenutab Tibar. 
Samas on väga nukras olukor-
ras ka maja välisilme. Sarnaselt 
paljudele teistele külaseltside-
le kavatsevad ka hüürukad 
hakata otsima võimalusi hoo-
ne remontimiseks. Vallavalit-
sus on omalt poolt ära teinud 
ka ehituse eskiisprojekti, mis 
on aluseks rahataotlemisele 
erinevatest fondidest. “Sügisel 
hakkame jälle seltsiga aktiiv-
semalt koos käima, siis võta-
me selle teema ette,” märgib 
Tibar. 

Külaseltsil koordineeriv roll

Seltsi põhikirjas on lisaks loet-
letud veel eesmärke: külatra-
ditsioonide alalhoidmine ja 
arendamine, küla kultuurita-
seme arengule kaasaaitamine, 
uute vaba aja veetmise võima-
luste loomine ja noorte külael-
lu kaasamine. 
Et mõis nüüd seltsi käsutada/
kasutada on, kannabki Tibari 
sõnul seda mõtet, et on üldse 
motiivi tegutseda. “Nüüd kui 
oleme saanud mõisa operee-
rimise õiguse, siis on meil ka 
kohustus olla aktiivsemad. Ja 
kohustus mobiliseerib” arvab 
Tibar.
Mingit ärilist eesmärki mõi-
sa enda käsutusse taotlemise 
juures seltsi esimehe sõnul ei 
ole. Oma küla inimestelt maja 
kasutamise eest raha küsima 
ei hakata, aga kui on väljas-
poolt huvilisi, siis ehk küll. 
Näiteks juba teist suve tegut-
seva teatriprojekti eest võiks 
mehe arvates küla heaks tasu 

võtta küll.  

Uued ideed teretulnud
Igasugune initsiatiiv küla-
elanike poolt uuteks ettevõt-
misteks ja ideedeks on Tibari 
sõnul teretulnud. “Eriti hea 
oleks saada külaseltsi liikme-
teks noori, tegutseda tahtvaid 
inimesi,” leiab Tibar. 
Seni jätkatakse traditsiooni-
liste üritustega - kevadel oli 
emadepäeva pidu, kindlasti 
toimub jaanipäev ja jõuluüri-
tused ning sügislaat.
Seltsi juhatuse kontaktid leiab 
veebilehelt www.huuru.ee.  
Hetkel on ka küla veebikodu 
natuke unarusse jäänud, aga 
sellegi vea lubab Tibar peat-
selt parandada.

Potentsiaal saada atraktiivseks 
keskuseks nii küla - kui kogu 
vallaelanike jaoks, on Hüürus 
olemas.

Soodus suvekursus 
puuetega inimeste 
hooldajatele 
Raplamaal Pirgu mõisas toimub 
30. juunist 2. juulini suvekursus 
puuetega laste- ja täiskasvanud 
inimeste hooldajatele ja omaste-
hooldajatele. Kolme päeva mak-
sumus on 350 krooni.

Kuigi kohalikud omavalitsused 
maksavad omastehooldajatele väi-
kest hooldajatoetust, on sisuliselt 
hoolduskohustuse täitmine vaba-
tahtlik sotsiaaltöö ja omastehoolda-
jad on jäänud Eesti sotsiaalhoole-
kande maastikul seni kõige vähem 
tähelepanu pälvinud inimesteks.
Seetõttu on Eesti Regionaalse ja 
Kohaliku Arengu SA koostöös Elu-
kestva Õppe Arendamise Sihtasu-
tusega Innove ja Eesti Maaomava-
litsuste Liiduga korraldab esimese 
Suvekursuse Tea, oska tule toime 
– TOTT! Käsitletavad teemad on: 
psühholoogiline ettevalmistus töö-
otsinguks, tööintervjuu, kandidee-
rimiseks vajalikud dokumendid ja  
nende täitmine, tööõigus jne.
Kolme päeva maksumus on 350 
krooni ja see sisaldab lisaks koo-
litusele ka toitlustust, majutust ja 
vaba aja veetmist. 
Osalemissoovist tuleks teatada 
e-mailile:  helle@erkas.ee või fak-
sile 694 3425 hiljemalt kolmapäe-
vaks, 26. juuniks k.a. Osavõtumaks 
peab olema laekunud 29. juuniks. 
Hilisem tasumine kokkuleppel.

Lisainfo: 
Helle Lepik 
694 3419; 506 8822. 

Saue valla territooriumil 
mais 2009 on algatatud järg-
mised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 
05.05.2009 korraldusega nr 
276 on algatatud Vanamõi-
sa külas Kooli kinnistul 
detailplaneeringu koosta-
mine, eesmärgiga kinnistu 
kruntimine, ehitusõiguse 

seadmine ühekorteriga väi-
keelamute rajamiseks ning 
kinnistul heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamisega lahenda-
mine. Planeeritava ala suu-
ruseks on ca. 2,2 ha.

Saue valla territooriumil 

mais 2009 on kehtestatud 
järgmised detailplaneerin-
gud: 
Saue Vallavalitsuse 
12.05.2009 korraldusega nr 
300 on kehtestatud Alliku 
küla Metsa tn 20a kinnistu 
detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 
19.05.2009 korraldusega nr 

309 on kehtestatud Hüüru 
küla Lehiste 2 kinnistu de-
tailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 
19.05.2009 korraldusega nr 
308 on kehtestatud Vana-
mõisa küla Villa-Veronika 
maaüksuse detailplanee-
ring.

Avalikul väljapanekul ole-
vate detailplaneeringute-
ga on võimalik tutvuda ka 
elektrooniliselt  Saue valla 
koduleheküljel: www.saue-
vald.ee/ehitus_planeerimi-
ne/detailplaneering/teated

Saue Vallavalitsus teatab, et 
29.06.2009 kuni 13.07.2009 
kella 8.00-16.30 (kolmapäe-
viti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) toimub Saue 
vallamajas, Veskitammi 4 

järgmiste detailplaneerin-
gute avalik väljapanek: 
Laagri alevik Veskitam-
mi tänava, Pääsküla jõe 
ja Kõltsari 2/III kinnistu 
vahelise ala   detailplanee-
ring. Detailplaneeringu ees-
märgiks on planeeringuala 
suurusega ca. 2,2 ha kujun-
damine pargiks. Linnaruu-
miliselt kavandatakse vähe-
se kasutusega alale parem 
võimalus lähiümbruse ela-
nikele. Uus haljastus, atrakt-

sioonid, mänguplats ja iste-
pingid. Planeeritavale alale 
käesoleva planeeringuga ei 
anta hoonetele ehitusõigust. 
Detailplaneeringu koosta-
ja OÜ Acto Consult, töö nr 
008001-07T-2.
Vatsla küla A/Ü Vatsla-1 
kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmär-
giks on kinnistu suurusega 
11608m² kruntimine, maa-
sihtotstarbe osaline muut-
mine tootmis-, transpordi- 

ja üldkasutatavaks maaks 
ning ehitusõiguse andmine 
puurkaevu ja pumbamaja 
tarbeks. Detailplaneeringu 
koostaja OÜ Harju Projekt, 
töö nr DP-22/08. 

Lähemat informatsiooni 
saab planeeringute spetsia-
listilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 

Esmakordselt 
kooli minevad 
lapsed saavad 
toetust 2500 krooni
Esmakordselt koolimineva lapse 
toetust makstakse lisaks riiklikule 
koolitoetusele Saue valla elanike 
registrisse kantud kooliminevale 
lapsele. 

Kui seni tuli toetuse taotlemiseks 
esitada vallavalitsusele pass ja koo-
litõend, siis nüüd ei ole seda enam 
vaja teha, toetus makstakse välja 
Haridusameti esitatud nimekirjade 
alusel. 
Seega - 2009. aasta sügisel koolimi-
nevatel lastel, kelle sünniaeg jääb 
vahemikku 1. oktoober 2001 - 30. 
september 2002, ei tule toetuse saa-
miseks lisadokumente esitada. 
Toetus makstakse välja nimekirja 
alusel ajavahemikus 1. augustist 30. 
oktoobrini sularahas või ülekande-
ga taotleja poolt hiljemalt 1. sep-
tembriks kirja või e-posti teel teata-
tud pangaarvele. Saue Vallavalitsus 
palub toetuse saamise viisist - sula-
rahas või ülekandega, anda teada 
hoolekandespetsialistile Laine El-
mikule telefonil 654 1145 või e-pos-
til laine.elmik@sauevald.ee.
Vanem, kelle laps läheb kooli kas 
enne seadusega kehtestatud kooli-
iga või peale seadusega kehtestatud 
kooliiga, esitab hoolekandespetsia-
listile isikut tõendava dokumendi 
ja koolitõendi või õpilaspileti.
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Liiklus Nõlvaku tänaval muutub ohutumaks

Laagri uus lõvikuningas on Raivo Kokser

Kultuuriprojektidele toetuse 
saamiseks taotluste esitamise 
tähtaeg on 15. august

oLULIsed tähtajad

Kõik, kes on huvitatud, et nende korraldatavad üritused saak-
sid Saue Vallavolikogu kultuurikomisjoni poolt üle vaadatud 
ja ehk ka finantseerimise osas aktsepteeritud, peaksid meelde 
jätma kuupäeva 15. august, mis on viimane projektitaotluste 
esitamise päev. 

Sel aastal on eriti tähtis kõikidest nõuetest kinni pidada, sest uu-
teks kuumadeks märksõnadeks on saanud  s ä ä s t m i n e  ja 
o t s t a r b e k u s .

Projektitaotluste esitamise nõuded:
1.Taotlus on esitatud vallavalitsusele tähtaegselt (postitempli 
kuupäev vastab tähtajale). Hilisemaid taotlusi läbi ei vaadata ja 
taotluse esitajatele ei tagastata.
2. Esitajaks on juriidiline või füüsiline isik.
3. Taotlus on seotud järgmiste valdkondadega: kultuur, haridus, 
sport, laste ja noorte vaba aja veetmisega seotud ürituste korral-
damine, keskkonnakaitse, jm üritused ning tegevused.
4. Vallavalitsus otsustab p e a l e taotluste läbivaatamist vallavo-
likogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjonis tegevustoetuse, 
selle suuruse või tegevustoetusest keeldumise.
5. Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumen-
tide esitamist.
6. Taotlus esitatakse Saue Vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil, 
kusjuures peavad olema täidetud k õ i k taotluse vormil olevad 
väljad. Kindlasti ei tohi unustada vallalt taotletava summa kõrval 
ka omafinantseeringu ja kaasfinantseeringu summat, mille täitmi-
ne on kohustuslik ja peab olema dokumentidega tõestatav.
7. Toetust ei eraldata töötasudeks, remondikuludeks, vara soeta-
miseks, toitlustamiseks, riiete soetamiseks, toimunud üritustele, 
aruandevõlglastele. 
Taotluse vormi, eelarve ja ka aruandluse vormi leiate Saue valla 
kodulehelt. 

LaaGrI LIons kLUbI

Koduvald

6. juunil õhtul kogunes selts-
kond ülikonnastatud noori mehi 
Salzburgi restorani, Lions Klubi 
Laagri vahetas presidenti.

2008. aasta kevadel asutatud 
Laagri Lions Klubi esimene pre-
sident Eero Kaljuste andis  tiitli 
edasi oma mantlipärijale- Raivo 
Kokserile.
Lionismi üks põhikreedodest pa-
nustada ühiskonna hüvanguks ja 
aidata abivajajaid. Selles valguses 
jääb LC Laagri esimene president 
oma valitsemisaastaga rahule. 
Kõige olulisemaks peab mees 
seda, et klubi üldse loodi ja punt 
tegutseda tahtvaid mehi ei ole 
aastaga laiali pudisenud. “Mees-
tel on mõte ja arusaamine, miks 
nad klubis on ja mis eesmärgil,” 
usub Kaljuste. 

Teguderohke aasta
Kaljuste sõnul saadeti vastse klu-
bina möödunud hooajal ka ke-
nake hulk tegusid korda. Laagri 
Lasteajas heakorrastasid mehed 
territooriumi, paigaldasid poomi 
ja korvpalli korvi. Puuetega laste 
Salu Koolile Ääsmäel soetati män-
guväljakule kiik ja rühmatuppa 
pehme mööbel. Aktiivne oli osa-
lus ka valla üritustel ja nende kor-
raldamisel. Näiteks eelmise aasta 
suvelõpupeol grillisid mehed ise 
liha, nende naised kauplesid ise-
valmistet ehetega, korraldati ka 

oksjon. Aastalõpul rõõmustati 
vallarahvast advendikontserdiga 
Laagri Koolis.  
Selliste ettevõtmistega teenitak-
segi raha, et väetimaid aidata. 
Ka kogu Eesti lions liikumise 
prioriteetsesse eesmärki - toeta-
da puuetega inimestele suunatud 
Maarja küla- andsid Laagri lõvid 
18 500 kroonise annetuse.
Koostööd alustati ka Soome sõp-
rusvalla Pornaiste valla lionsi-
tega. Maikuus toimus esimene 
kohtumine ülelahe lõvidega ning 
ühisprojektina lubasid uued sõb-
rad organiseerida augustikuisele 
suvelõpupeole  ka soome käsitöö-
müüjad ja ehk isegi paar bussitäit 
niisama huvilisi.

Uue hooaja plaanid
Uus juht Raivo Kokser lubab oma 
presidendiaastal jätkata klubi 
loomise järel paika pandud prio-
riteetidega. “Üritame jõudumöö-

da aidata Salu 
kooli, mille moto on kujunenud 
üheks meie lemmikuks “iga päev 
ei pea tegema midagi suurt, aga alati 
võib teha midagi head”. Oleme kind-
lasti ka Laagri Lasteaiale edaspidi 
abiks. Noore klubina on meil õn-
nestunud nii mõnigi meeldejääv 
üritus korraldada, mille põhiees-
märgiks on raha kogumine abi-
vajajatele ja kindlasti kavatseme 
seda teha ka edaspidi,” kinnitab 
Kokser. 
Järgneval aastal on Eesti lionismi 
põhitähelepanu suunatud va-
nemliku hoolitsuseta lastele, keda 
on kahetsusväärselt palju meie 
väikese riigi kohta. “Üritame lee-
vendada iseseisvasse ellu astu-
misega kaasnevaid probleeme ja 
kui me kasvõi mõnelegi noorele 
suudame abi pakkuda, saab maa-
ilmast kindlasti killukese võrra 
parem paik,” usub Kokser.

ENDINE JA 
PRAEGUNE:
Eero Kaljuste 
/vasakul/ 
annab ameti-
aega üle uuele 
presidendile 
Raivo Kokser. 
Kokser on 
pikaajaline 
Saue valla 
ettevõtja 
aastast 1993. 

teeprojekt

Koduvald

Kui seni pidid jalgsi liiklejad 
Nõlvaku tänaval hakkama saa-
ma sõiduteed kasutades, siis 
augustikuuks valmiv uus as-
faltkattega kergliiklustee tõstab 
liiklejate ohutust ja mugavust.
 
Juba maikuus teostati Nõlvaku 
tänaval asfaltiaukude lappimi-
ne. “Talvel lagundas pinnase-
vesi teekatte päris ära, seetõttu  
tuli ette võtta suuremahulised 
asfaltremonttööd,” selgitab val-
la kommunaalspetsialist Indrek 
Brandmeister. Tee ei saanud küll 
kogu mahus uue asfaltiga üle 
kaetud, aga auklikud lõigud on 
lapitud ja graniitkillustikuga üle 
pinnatud.  Ca 450 meetrise lõi-
gu rekonstrueerimistööd läksid 
maksma 260 000 krooni.

Lisaks ehitatakse 
kergliiklustee
Brandmeistri sõnul on Nõlvaku 
tänaval senini olukord, kus aas-
taid pidid jalakäijad liiklema sõi-
duteel, kuna kõnniteed polnud 
olemaski. Juuli alguses ehitatak-
se rekonstrueeritud sõidutee kõr-
vale 3-meetri laiune asfaltkattega 
kergliiklustee, parandamaks ini-
meste liikumisohutust- ja muga-
vust. Kõnni- ja sõidutee on eral-
datud haljasribaga, teel saavad 

olema ka ülekäigurajad, Viljaku 
tänava otsa on projekteeritud 
ka väike puhkeala pargipinkide 
ja suure Laagri aleviku kaardi-
ga. Ka uus tänavavalgustus on 
projekteeritud, aga 2009. aastal 
kahjuks selle realiseerimiseks 
finantse napib.
Koos eelmisel aastal ehitatud 
kergliiklusteega Saku valla pii-
rist Vanasilla teeni, on Nõlvaku 
kergliiklustee valmimisega  on 
jalakäijatele ja ratturitele taga-
tud ohutu liiklemine Laagri 
keskusest Saku valla piirini.
Nõlvaku kergliiklustee ehi-
tuseks on välja kuulutatud 
hange, maksumus selgub juuni 
lõpuks. 

Vanamõisa-Laagri 
vaheline tee mustkatte all

Põhja Regionaalse Maantee-
ameti tellimusel teostas AS 
Talter Vanamõisa-Laagri riigi-
maantee mustkatte ehitustööd 
2,2 km lõigul. 
Nii sai lahendatud aastaid hal-
vas seisus olev teelõik ja nüüd 
on võimalik Vanamõisa ja 
Alliku küla elanikel autot lõh-
kumata Laagri alevikku ja ka 
Tallinna sõita. Samuti viiakse 
pärast jaanipäeva  musta katte 
alla Vanamõisa lõkkeplatsiga 
külgnev 0,3 km lõik.

Mine laulupeole oma valla 
lauljatele kaasa elama!
Saue valda esindavad laulupeol viis muusikakollektiivi:
Laagri Kooli  mudilaskoor ning Bel canto ja Laagri Kooli Laste-
koor  (mõlemal kooril juhendajad Piret Puusta ja Liivi Arro), Bel 
canto mudilaskoor ja Bel canto Kammerkoor (juhendaja Piret 
Puusta) ja Saue Valla Segakoor (juhendaja Aivar Leštšinski).

PROJEKTKOORI ME-
HED HÄÄLT TEGEMAS:  
Saue valla segakoor, milles 
muuhulgas laulavad ka 
vallavanem Mati Tartu ja 
volikogu liige Olav Kruus, 
on lauljatest inimestest 
koosnev eelmisest sügisest 
kokku tulnud koor, mille 
ellukutsumisel oligi üks 
eesmärk - laulda end laulu-
peole. 
See eesmärk sai täidetud!

XXV Laulupidu ja XVIII Tantsupidu - ÜhesHingamine 2-5 juuli

N, 2. juuli Raekoja platsil PILLIPIDU
R, 3. juuli kell 19.00 Kalevi staadionil TANTSUPEO I ETENDUS
L. 4. juuli kell 11 Kalevi staadionil TANTSUPEO II ETENDUS
  kell 14 LAULU- JA TANTSUPEO RONGKÄIK
  kell 19 lauluväljakul LAULUPEO I KONTSERT
P. 5. juuli
  kell 11 Kalevi staadionil TANTSUPEO III ETENDUS
  kell 14 lauluväljakul LAULUPEO II KONTSERT

Näiteid 2009. aasta eelarvest kultuuri- ja vaba-aja üritus-
teks rahuldatud projektitaotluste kohta:

  
Jüriöö Jooks / Saue-Jõgisoo Haridusselts / - 80 000 .-
Lastelaagri korraldamine /Ääsmäe Kultuuri - ja Spordi SA /  40 000.-
Saue valla suur suvelõpupidu / MTÜ Vanamõisa Küla / 150 000.-

sUVe sUUrsündmUs
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Lauluõpetaja Anne Adams: “Iga tüdruk 
peaks lapsele vähemalt hällilaulu laulda oskama”

tULeohUtUs

Viimane aeg on soetada kodu-
majapidamisse suitsuandurid
www.kodutuleohutuks.ee

Alates 1. juulist 2009. muutub suitsuandur kohustuslikuks igas ko-
dus. Kas oled selleks valmis?

Suitsuandurid on müügil kõikides hästivarustatud kaubanduskes-
kustes, ehituskauplustes ja tuleohutusseadmete tootjate esindustes. 
Soovitatakse pöörduda just viimaste poole, kuna seal pakutakse 
Sinu kodule sobivat terviklahendust ja osatakse anda professionaa-
lset nõu selle kohta, kuhu, kuidas ja milline andur paigaldada. Kõi-
ge lihtsama suitsuanduri hind jääb 100 – 150 krooni vahele. 

Kuidas suitsuandurit valida? 
Kaubandusvõrgus on saadaval mitut erinevat tüüpi ja erinevas 
hinnaklassis suitsuandureid. Kindlasti on mõistlik just Sinu kodu-
le sobiva väljavalimiseks konsulteerida tuleohutuse spetsialistiga. 
Kui Sul on suitsuanduri valikul raskusi, siis helista päästeala 
infotelefonil 1524 ja klienditeenindaja annab sulle vajalikku nõu. 
Keerulisemate küsimuste puhul edastatakse Sulle kontaktandmed, 
kuhu pöörduda.

Kuidas suitsuandur tulekahju avastab? 
Tulekahjule reageerimise järgi jagatakse suitsuandurid kahte 
tootegruppi: ioon- ja optilised suitsuandurid. Kuigi tööpõhimõttelt 
on need pisut erinevad, täidavad mõlemad ühtmoodi efektiivselt 
oma põhifunktsiooni.
Ioonsuitsuandurid avastavad eriti efektiivselt erinevaid lahtise lee-
giga põlengukoldeid – näiteks pannil süttinud õli. Seda tüüpi an-
durid on ka kõige odavamad ja kättesaadavamad, nende hind jääb 
100 ja 150 krooni vahele. 
Optilised suitsuandurid aitavad eriti efektiivselt avastada hõõgu-
misega seotud tulekoldeid – näiteks ülekuumenenud elektrijuht-
med. Sellised andurid põhjustavad vähem valehäireid. Optiliste 
andurite hinnad algavad 260 kroonist. 
Kuna nende kahe anduri tööpõhimõtted teineteist täiendavad, 
oleks kõige turvalisema tulemuse saavutamiseks mõistlik paigal-
dada erinevatesse ruumidesse erinevat tüüpi andurid.

Suitsuanduri toiteallikas
Kuigi koju on paigaldatud suitsuandurid, juhtub üsna tihti, et 
unustatakse nende töökorras olekut regulaarselt kontrollida või siis 
vahetada seadme patareisid. Seetõttu on kasulik paigaldada suit-
suandurisse võimalikult pikaealised patareid. 

Mitu suitsuandurit peaks kodus olema?
Töökorras suitsuandur muudab kodu oluliselt turvalisemaks. See-
ga – mida rohkem andureid, seda kindlam. 
Miinimumnõue:
ühekorruselises elamus tuleb suitsuandur paigaldada eelkõige ma-
gamistubade uste lähedusse. Mitmekorruselises elamus tuleb lisaa-
ndurid paigaldada veel igale korrusele. 

Suitsuandurite paigaldamispõhimõte: 
Suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapää-
suteedele. Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest õn-
netused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigaldatud 
suitsuandurid reageerivad ka teistes ruumides puhkenud tulekah-
judele.
Suitsuandurit ei soovitata paigaldada vannituppa ega kööki, kus 
toidu valmistamisel eralduv kuum aur ja suits võivad põhjustada 
valehäire. 
Suitsuandur tuleks paigaldada lakke võimalikult toa keskele (kau-
gus seinast, valgustitest ja ventilatsiooniavadest vähemalt 50 cm.). 
Ühe anduri kontrollala on maksimaalselt 60 m². Suitsuandurit ei 
tohi paigaldada seintele, sest selliselt ei suuda andur täita oma 
tööfunktsiooni. 

Kihnu Virve Lauluklubis - nagu vanaema oleks külas!
Koduvald

Hooaja viimases, Veskitammi 
Kultuurikeskuses 15. mail toi-
munud Lauluklubis laulis ja 
naerutas rahvast üle Eesti tun-
tud memm väikesaarelt - 
Kihnu Virve.

Tegemist oli üle aegade popu-
laarseima Lauluklubi üritusega 
üldse, piletid müüdi maha loetud 
päevadega ja kultuurikeskuse 
saali mahutati ära üle 130 inime-
se. “Osa inimesi istus suisa puu-
pinkidel, muidu ei mahtunud 
ära, nii suur oli huvi,” selgitab 
maja perenaine Viia Gudelis. 

Perenaise sõnul oli üritus hästi 
soe ja huumorirohke. “Seekord 
saime lisaks laulmisele ka kõhu-
täie naerda,” meenutab Gudelis. 
Laulude sekka rääkis Kihnu Vir-
ve lugusid oma pikast eluteest. 
Ja isegi kui jutuks olid raskemad 
hetked, siis suutis memm seda 
edasi anda nii mahlakalt ja mõ-

nusalt, et saal rõkkas naerust. 
Seekordsele lauluklubi üritusele 
lisas vürtsi veel Vigala Meeskvin-
teti esinemine.
Juba kuuendat hooaega lõpetav 
Lauluklubi üritustesari koondab 
kord kvartalis kohale muusikat ja 
koos laulda armastavaid inimesi. 
“Kokku toob neid võimalus oma 
tuttavate laudkondadega kohtu-
da ja lobiseda ning muidugi laul-
da,” märgib perenaine. Tema sõ-
nul on lauluhuvilised nii Laagri 
lähikonna seltskonnad kui ka üle 
valla, seekord isegi Haapsalust ja 
Rakverest. Laulikutes lüüakse su-
valine lehekülg lahti ja üheskoos 
lauldakse maha kõik lemmiklau-
lud.
Enamasti on aeg ja koht ka tant-
sule. “Noh, eks neid pintsakuid on 
meil ikka vähe,” nendib Gudelis. 
“Aga kui on, siis on jalakeerutus 
omal kohal!”
Lauluklubist on varasematel ae-
gadel läbi käinud sellised artis-
tid nagu Mihkel Mattissen, Erich 
Krieger, Ivo Linna, Erki Otsman, 

Meribel Müürsepp  ja Ukus 
Suviste,Tallinna Kammerkoor, 
Inseneride Meeskoor jpt.

Üritustesari stardib taas sügisel. 
Siis juba koos selleaastase Lau-
lulahingu saate finalistide sek-
ka jõudnud kooriga – Haapsalu 
Kammerkooriga.

Kultuurikeskus tänab üritustesar-
ja toetajaid: BalSnack, Lahe Roos, 
OÜ Daliborist ja firma Nenel

Koduvald

Juunikuu algus oli Veskitam-
mi Kultuurikeskuses täidetud 
taaskord lauluviisidega, Laag-
ri Kooli juures tegutseva Anne 
Adamsi muusikastuudio tüdru-
kud pidasid laululaagrit.

Anne Adams, keda emmed-issid  
on näinud ehk lava peal solis-
tina üles astumas, on eelmisest 
sügisest õpetanud Saue valla 
lapsi Laagri Koolis tegutsevas 
omanimelises muusikastuudios.  
Üheksa kuud on laule valitud ja 
harjutatud ning enne 17. juunil 
toimunud kontserti käisid noo-
red lauluhuvilised kuus päeva 
süvitsi “trenni tegemas”. 
Kultuurikeskuses toimunud 
laagripäevadel said lapsed harju-
tada mikrofoni laulmist ja tajuda 
võimendust, räägiti erinevatel 
laulmisega seotud teemadel - 
kuidas häälepaelu hoida ja aren-
dada, kuidas mitte liiga teha oma 
häälele. 

Lauloskust võimalik treenida
Adamsi sõnul on laulminegi 
omamoodi trenn. Tema ei kuulu 
kindlasti nende laulupedagoogi-
de hulka, kes julgeks lapsele pan-
na sildi külge, et viisi sa ei pea, 
otsi mingi teine tegevus. “Kuul-
mist saab arendada ja kuni teatud 
piirini on võimalik häält treenida, 
selle jaoks on oma metoodikad ja 
tehnikad,” teab Adams.  
Tema hoole alla sügisel koondu-
nud grupist on enamus õpilasi 
seni vaid koolitunnis laulmisega 
piirdunud, nüüd aga peale in-
dividuaalõppe tunde, valmis ka 
juba laval soololauluga üles as-
tuma. “Kindlasti võib juhtuda, et 
mõni koht ei tule veel puhtalt või 
on muid vokaalseid raskusi - ka 
lavanärv vajab ju arendamist ja 

praktikat. Aga kui ta suudab sinna 
sisse panna oma hinge, mõistab, 
mida ja millest ta laulab, siis oleme 
õigel teel,”arvab õpetaja. Tähtis 
pole tema sõnul mitte keeruliste  
laulude vaevu äralaulmine tämb-
rist ja laulu sisust hoolimata, vaid 
igas laulus selle esitusväärsuse 
leidmine ja musitseerimine, enda 
isikliku tämbri arendamine.
Ta on kindel, et iga tüdruk on või-
malik laulma panna, kasvõi niipal-
ju, et oma lapsele tulevikus hälli-
laulu lauda oskaks ja julgeks. “See 
sõltub väga palju  lapse hoiakust ja 
tahtmisest ka, “ teab Adams. 

Koolitundidest on vähe
Miks muidu täitsa korraliku hää-
lematerjaliga laps kooli laulu-
tunnis esisolistide sekka ei satu, 
on Adamsi hinnangul põhjuseks 
muusikaõpetuse formaliseeritus. 
“Tunde on vähe, lapsi palju, kõik 
on reglementeeritud. On normid, 
mille sisse peaks mahtuma, arves-
tamata individuaalseid hääle või-
malusi,” selgitab Adams. Seepä-
rast mõistab ta ka lauluõpetajaid, 
kes enamasti oma energia nende 
kõige silmatorkavamate võime-
tega õpilastele suunavad. Sellegi-
poolest ütleb tema kogemus, et ka 
need seni varju jäänud lapsed pa-
neb individuaalne töö ja treening 
laulma.  “Õpetuse võib meil jagada 
kaheks- esiteks laulutunnid väga 
musikaalsetele ja teiseks muusika-

list kuulmist ja vokaali arendavad 
tunnid. See tähendab, et iga lapse 
puhul alustame tööd sealt, kus 
tema arengu jaoks kõige rohkem 
abi oleks,” kirjeldab Adams indu-
viduaalõppe protsessi.

Lauluvõistlus või laulurõõm?
Oma laululaste konkursivõitude 
asemel hindab Adams hoopis lau-
lurõõmu. “Ma ei taha võitude pea-
le õpetada, aga kui laps ise tahab 
osaleda, siis ma kindlasti toetan ja 
aitan,” ütleb Adams.  Tema arva-
tes ei ole võistlusvaim paha, aga 
palju oleneb hindajatest ja võist-
luskriteeriumitest. ”Kui zhüriis 
on näiteks inimesed, kes põhimõt-
teliselt ei anna häid hindeid ing-
lise keelsele laulule, arvestamata 
laulja esitust, siis on see ju osaleja 
jaoks traumeeriv,” toob Adams 
näite. Talle tundub ka, et näiteks 
laulupeole saamise kadalipp oma 
ettelaulmiste ja parimate selgita-
misega, võib mõnelt lapselt laulu-
rõõmu hoopis võtta.
Seda laulmislusti ja oma pedagoo-
giametit tahaks Adams jätkata ka 
sügisel - võtta ehk juba praegus-
tele õpilastele lisaks päris uued 
muusikahuvilised. “Minu jaoks 
on see ka nagu väljakutse, kas suu-
dan leida võtme või koodi, mille-
ga konkreetse lapse oma hääl üles 
leida ja õigesti tööle panna,” ütleb 
Adams.

MUUsIka
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EEs ja  pErEkonna nimi LEHTE-HiLja kULLama aaVo miTT ViLLE pak VEiko pEDosk monika rUsing EHa LÕHmUs
amETikoHT

Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige

asUTUs (TööanDja)
Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald

amETipaLga asTE ja
amETipaLk

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole  Ei ole

kinnisVara
Eramu Saue vallas, 
korter Saue vallas, 
korter Tallinnas

Maatulundusmaad (6) Saue vallas Ei ole Elamumaa Saue vallas elamumaa, Harku vallas Maatulundusmaa Leisi vallas, 
korter Saue vallas (abikaasade 
ühisvara)

aUToD, VEE- ja 
ÕHUsÕiDUkiD

Ei ole Sõiduautod Opel Astra (2) 
(1997 ja 2003)

Ei ole Ei ole Citroen Berlingo (2005) Sõiduauto Mercedes-Benz (1989) 
(abikaasade ühisvara)

akTsiaD Golden Beck OÜ osak 
100x100kr, 10 000 kr
Seesam Life Insuranse SE  
pensionifonid osakud 24 00 kr

Ei ole OÜ Kadarbiku Köögivili osak 
10 000 kr

Arco Vara lihtaktsia 
7000 12 600 kr

Ei ole Ei ole

pangaarVED: pank, 
arVE Liik

Swedbank arveldusarve, 
SEB arveldusarve

Sampo Pank deebetarve, 
SEB deebetarve

Sampo Pank 2 arveldusarvet, 
SEB arveldusarve

Swedbank 3 arveldusarvet, 
Swedbank hoius 

Swedbank  arveldusarve, 
SEB arveldusarve

VÕLaD pankaDELE ja 
EraÕigUsLikEELE

isikUTELE

Ei ole Ei ole SEB 1 529 550,59 kr Sampo Pank 88 500 eur, 
Hansa Liising 500 000 kr
Sampo Liising 1 200 000 kr

Danske bank 1 210 000 kr Ei ole

mUUD VaraLisED
 koHUsTUsED

Ei ole AS Hansaliising (2 liisingut), 
hüpoteegid maa ostuks

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

mUUD rEgULaarsED
TULUD

OÜ Laagri Tervisekeskus palk, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis Ants Pak Kadarbiku talu palk, 
Kadarbiku Köögivili OÜ palk, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis

Arco Investeeringute AS 
töötasu, Arco Vara AS töötasu, 
Saue Vallavolikogu liikme 
hüvitis

Bramham Trade AS põhipalk, 
Saue vallavolikogu liikme hüvitis

Korteriühistute Kuuse 43, Kuuse 
41, Kuuse 26, Kuuse 22 ja Kuuse 
18 juhatuse esimehe tasu, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
Eesti Korteriühistute Liit 
juhatuse liikme tasu

EEs ja  pErEkonna nimi LEino rEinoLa kaLLE rEiTEr arnoLD ÕispUU oLVi sUUrkÜTT rEin riga oLaV krUUs

amETikoHT
Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige

asUTUs (TööanDja)
Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald

amETipaLga asTE ja
amETipaLk

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

kinnisVara
Maatulundusmaa Kaiu vallas, 
elamumaa Saue vallas

Elamu Saue vallas, 
talu Vigala vallas 
(mõlemad abikaasade ühisvara)

Elamu Saue vallas, 
korter Kuressaares,
korter Laitses

korter Saue vallas Laudakompleks Keila vallas, lauda-
kompleks ja maaomandid Kernu 
vallas, laudakompleks ja maaomand  
Saue vallas, põllumajandusmaad (5) 
Saue vallas, metsamaa Kernu vallas, 
asjaõigusega koormatud maa Kernu 
vallas, elamu ja maaomandid (2) 
Saue vallas, töökoja- ja kontorihoone 
ja maaomand Saue vallas, lauda-
hooned (2) Saue vallas, hoone ja 
maaomand Saue vallas

Elamumaa Saue vallas, 
elamumaa Ridala vallas, 
maatulundusmaa Ahja vallas

aUToD, VEE- ja 
ÕHUsÕiDUkiD

Sõiduauto Honda HRV (2000) Ei ole Sõiduauto Chevrolet Camaro 
(1985), GMC Sierra (1997), 
Oldsmobile Royal Delta (1981), 
Termi Nordic (2006)

Ei ole Sõiduauto Mitsubishi Pajero (1987) Sõiduauto Volkswagen Golf 
(1993)

akTsiaD
Ei ole AS Sagro 1132x1000, kokku 1 132 

000 kr; Koruka OÜ 375x100, kokku 
37 500 kr; Fronton OÜ 15x1000, 
kokku 15 000 kr; 
Investeerimishoius 4000 eur

Rolltrans OÜ osalus 50%; 60 000 kr
Astro Service OÜ osalus 100% 
150 000 kr

Ei ole OÜ Rever 26 940 osa, 
kokku 2 694 000 kr

Ei ole

pangaarVED: pank, 
arVE Liik

SEB arveldusarve ja krediidiarve SEB arveldusarve ja krediidiarve, 
Swedbank arveldusarve

Swedbank arveldusarve, 
Sampo Pank arveldusarve

Swedbank arveldusarve SEB arveldusarve ja väärtpaberikonto, 
Swedbank 2 arvelduskontot

SEB arveldusarve ja krediidiarve, 
Sampo Pank arveldusarve

VÕLaD pankaDELE ja 
EraÕigUsLikEELE

isikUTELE

Ei ole Ei ole Sampo Pank 900 000 kr Ei ole Ei ole SEB 19 173 eur 
SEB 15 415 eur

mUUD VaraLisED
 koHUsTUsED

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Liising 300 000 kr Ei ole

mUUD rEgULaarsED
TULUD

AS Entek palk, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis,
Turbateabe OÜ palk

AS Sagro palk, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
AS Kovek nõukogu hüvitis,
AS SEB Varahalduse intressid

Rolltrans palk, 
Astro Service juhatuse liikme tasu,
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis,
Harju Maakohus 

Pension, 
Saue Vallavolikogu liikme 
hüvitis

Juhatuse liikme tasu, intressitulud, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
Tallinna Teeninduskool töötasu, 
töötasu ja honorarid tegevusest 
FIE-na

Korruptsioonivastase seaduse alusel avalikustatakse Saue vallavolikogu ja vallavalitsuse 
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid Saue valla lehes “Koduvald” ja veebilehel
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EEs ja  pErEkonna nimi Toomas kaLa priiDU kaLBrE arnE kUUm aino mUsT TiiT TaLVi

amETikohT Vallavalitsuse liige Abivallavanem Vallavalitsuse liige Eelarve- ja raamatupidamisosakonna juh. Abivallavanem

asUTUs (TööanDja) Saue Vallavalitsus Saue Vallavalitsus Saue Vallavalitsus Saue Vallavalitsus Saue Vallavalitsus

amETipaLga asTE ja
amETipaLk

Ei ole 20. palgaaste, ametipalk 26 200 krooni Ei ole 18. palgaaste, ametipalk 22 100 krooni 20. palgaaste, ametipalk 26 200 krooni

kinnisVara Korter Keila linnas ja aiamaja Keila vallas Maatulundusmaa Varbla vallas, elamumaa 
(abikaasade ühisvara) Saue linnas

maatulundusmaa Saue vallas,
maatulundusmaa Märjamaa vallas, 
maatulundusmaa Saku vallas (17/24),  
korteriomand Järvakandi vallas

Ei ole Elamu Tallinnas, 
suvila Keila vallas

aUToD, VEE- ja 
õhUsõiDUkiD

Sõiduauto Volvo (1999), 
sõiduauto Saab (1991)

Sõiduauto Ford Sierra (1993),
sõiduauto Hyndai Getz (1998)

Ei ole Ei ole Sõiduauto Volvo S60 (2008)

akTsiaD
Ei ole Ei ole Kuum Grupp OÜ 1x150 000, 150 000 kr Tallink Grupp, 1056 aktsiat 

1056x5,16, 5448,96 kr
Kohustuslik pensionifond Sampo

pangaarVED: pank, 
arVE Liik

Swedbank deebetarve Swedbank deebetarve, SEB deebetarve, 
Sampo pank deebetarve,  SEB hoiarve

Nordea Pank arveldusarve, 
Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve, 
Sampo Pank arveldusarve

Swedbank arveldusarve, 
SEB arveldusarve ja tähtajaline hoius,
Nordea Pank arveldusarve

Swedbank arveldusarve

VõLaD pankaDELE ja 
EraõigUsLikEELE

isikUTELE

Ei ole Ei ole SEB 600 000 kr,  
Nordea Pank 150 000 kr

Ei ole Ei ole

mUUD VaraLisED
 kohUsTUsED

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

mUUD rEgULaarsED
TULUD

T&T Võru OÜ töötasu, 
Saue Vallavalitsuse liikme tasu

AS Kovek nõukogu liikme tasu, 
Saue Linnavolikogu liikme 
kompensatsioon

Saue Vallavalitsuse liikme tasu Ei ole AS Kovek nõukogu liikme tasu, OÜ Laagri 
Haridus- ja Spordikeskus nõukogu liikme 
tasu, Sotsiaalkindlustsuamet vanadus-
pension, Loode-Eesti Jäätmekäitluse AS 
nõukogu liikme tasu

EEs ja  pErEkonna nimi jÜri EsinUrm TiiU ingErainEn EEro kaLjUsTE jaanUs kaLLion Lisainfo

amETikohT
Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige Vallavolikogu liige

asUTUs (TööanDja)
Saue vald Saue vald Saue vald Saue vald

amETipaLga asTE ja
amETipaLk

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

kinnisVara Korter Saue vallas, maja Kose vallas Korter Saue vallas Kinnistud (3) Saue vallas, korter Saue 
vallas ja 445/3437 osa majast

Korter Saue vallas, 
elamumaa Saue vallas

aUToD, VEE- ja 
õhUsõiDUkiD

Sõiduauto Mazda 6 (2007) Sõiduauto Ford Mondeo (1993),
sõiduauto  VW Passat (1992)

Sõiduauto VAZ 2106 (1989), 
maastikuauto UAZ 469B (1985)

Ei ole

akTsiaD
Tallink Grupp 55 aktsiat, 
55x816, 5277,29 kr
SEB Kasvufond A-osak 32 805 kr
SEB Pensionifondid 405 314,33 kr
SEB Investeerimisfond 44 453,15 eur
Eurodynamik Serifikaat 57 986,30 kr

Ei ole AS Alliku OS 1 A-aktsia 100 kr, kokku 100 
kr, 311 B-aktsiat 100 kr, kokku 31 100 
kr, OÜ Kalsep osalus 100% 42 000 kr, OÜ 
Roadservice osalus 50% 20 000 kr, OÜ 
Roadservice Ehitus osalus 50% 20 000 kr, 
OÜ Roadservice Grupp osalus 50% 200 
000 kr

SEB 15 aktsiat volikogu esimees 
INDREK TIIDEMANN- 
deklaratsioon esitatud 
siseministrile

pangaarVED: pank, 
arVE Liik

SEB 2 arveldusarvet Swedbank arveldusarve, 
SEB arveldusarve

Swedbank arveldusarve ja krediidiarve SEB arvelduskonto,
Swedbank arvelduskonto

vallavanem MATI TARTU- 
deklaratsioon esitatud 
siseministrile

VõLaD pankaDELE ja 
EraõigUsLikEELE

isikUTELE

Ei ole Ei ole Swedbank 834 000 kr Ei ole vallavalisuse liige TOIVO MOO-
RAST- deklaratsioon esitatud 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusele

mUUD VaraLisED
 kohUsTUsED

Liisinguleping 23 020,81 eur Ei ole Ei ole Ei ole

mUUD rEgULaarsED
TULUD

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
Kovek AS nõukogu liikme tasu, 
Skanska EMV AS palk ja lisatasu, 
Laagri HS OÜ nõukogu liikme tasu

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
Laagri Lasteaia juhataja töötasu

OÜ Kalsep töötasu, 
Saue Vallavolikogu liikme hüvitis

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, 
Ääsmäe Kultuuri- ja Spordisihtasutuse 
palk, Ääsmäe Põhikool palk
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K ooLILõpetajad

Üheksandikud pidasid tutipidu ja lõid lõpukella

TUTIPIDU: ühel reedesel hommikul, kui vallaametnikud parasjagu kambas nõu pidasid, 
imbus ruumi kentsakas jõuk kaisukarude, õhupallide ja veepritsidega tegelasi. Pulgakom-
mid suunurgas ning  põlvikud ja põlvpüksid lapsepõlve pikenduseks üll. 
Tutvustamise käigus selgus, et tegu oli Laagri Kooli üheksandikega, kes tutipäeva raames 
valla peal ringi lippasid. Noored pidasid väikese monoloogi oma mõnusast lapsepõlvest 
Laagri Koolis ja kui vallavanem küsis, et kuidas edasi? siis kõlas üksmeelne - veesõda!

ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI 
9. KLASSI LÕPETAJAD
AASTAL 2009

Margus Alber
Regina Herman
Rauno Jalukse
Martin Kõrvas
Margit Mitt
Maria Niinepuu
Laura Pajula
Anett Pilder
Roger Rehepapp
Elvis Sikkar
Hedwig Suvi
 
Klassijuhataja 
Piret Tillo

Laagri Lasteaia juhtkond 

„Üks väike rõõm 
las olla igas päevas

Üks pilk või naer üks õis 
või värvilaik.

Üks lauluviis või 
killukene päikest taevas

või sõna hää, 
mis muudab kauniks kõik“.

On kevad 2009 ja Laagri Lasteaias on 
jälle möödas üks aastaring. Õppe- ja 
kasvatustegevuse juhtlause, fraas 
ansambel Ruja repertuaarist: „üks 
väike rõõm las olla igas päevas“  
sobib hästi ilmestama meie lasteaia 
selle õppeaasta tööd. 
„Rõõmus päeva algus, laste jaoks 
päeva huvitavaks muutmine, lapse 
rõõmutunne mängides, rõõmuga 
igale lasteaias korraldatud ürituse-
le, lasteaia juubeliaasta“  jpm. märk-
sõnadega kirjeldasid  õpetajad aasta 
juhtlause täitumist.

Õppeperiood mitmekülgne ja 
teguderohke 
Oktoobris/novembris suutsime 
edukalt läbi teha sisehindamise ja 
selle tulemusel seisavad ees uued 
ülesanded ja eesmärgid. 
Jaanuaris pidasime lasteaia 40. juu-
belit. Märtsis kinnitasime lasteaia 
uue õppekava, mis on kooskõlas 
riikliku õppekavaga. Õppekava 
koostamine on olnud pikaajaline 
protsess ja nõudnud pühendumist 
nii õpetajatelt kui ka juhtkonnalt. 
Lisaks sellele anname alates oktoob-
ri kuust regulaarselt välja lasteaia si-
seinfolehte „Varese vestlused“, kus 
kajastub iga kuu kokkuvõte lasteaia 
tegemistest.
Jäädvustamist väärivaid hetki on 
olnud sel aastal veelgi: perepäevad 

rühmades; tähtpäevateemalised 
lastehommikud; tervise- ja spordi-
päevad;  jõuluetendused ja rühma-
näidendid; jõululaat; liikluse õppe-
filmi valmimine; teatripäev Kiilis; 
rühmade ekskursioonid; muusi-
kalavastus Pöial - Liisi; Saue valla 
karikas sportmängudes; Audentese 
lasteaedade spordipäeval märki-
misväärsed kohad. Lasteaiaga jätsid 
hüvasti 37 last, kes sel sügisel alus-
tavad kooliteed. 

Personal on  tubli ja püsiv
Õpetajad on end usinasti koolita-
nud ja saadud teadmisi õppetöös ra-
kendanud. Suureks õnnestumiseks 
loeme seda, et meie kollektiivi tuli 
sel õppeaastal kaks uut ja toredat 
õpetajat,  kes teevad oma tööd süda-
mega. Edukalt on käima läinud ka 
personali tunnustussüsteem. Oleme 
uhked, et meie majas on Harjumaa 
aasta õpetaja 2008 tiitli nominent. 
Laagri Lasteaia auraha „väike va-
res„ andsime välja  kaks korda ja 
„suur vares“  ühe korra. Vabariigi 
aastapäeval said vallavanema juures 
tunnustust meie kolm tublit töötajat 
aktiivse lasteaia töö edendamise 
eest. Aprillis toimunud ülemajaline 
personali rahulolu uuring kinnitas, 
et meie majas on meeldiv töötada ja 
töötingimustega ollakse väga rahul 
ning juhtkond viib asutust edasi po-
sitiivses ja uuenduste suunas.

Vanemad ja lapsed rahul
Lastevanemate rahulolu uuring kin-
nitab, et Laagri Lastead on mainekas 
ja suudab tagada lapsele vajalikud 
oskused ja vilumused. Koolieelikute 
tagasisideme põhjal on lapsed laste-
aia töötajatega rahul. Neile meeldi-
vad lasteaia mänguasjad, võimle-
mis- ja muusikatunnid. Lasteaias on 

laste arust toredad üritused, vahvad 
kaaslased ja maitsev toit. Lastele 
meeldib kõige rohkem mängida ja 
palju õues olla.

Koostöö
Meie koostöö partnerid – Veski-
tammi Lasteaed, Harku hooldeko-
du, Saue vallaraamatukogu; Laagri 
Kool, eakateklubi Pihlamari soovi-
vad meiega ka edaspidi koostööd 
jätkata. Samuti täname ka meie las-
teaia hoolekogu liikmeid suurepä-
rase koostöö, toetuse  ja abi  eest. 
Iga asutus peab teadma, kuhu ta lii-
gub, millised on eesmärgid järgne-
vaks aastaks. Meie suureks sooviks 
oleks, et lapsevanemad  tunneksid 
ise rohkem huvi oma lapse tegevus-
te vastu lasteaias ja leiaksid aega 
oma lapsega rääkida ning laseksid  
lapsel endal jutustada kõigest, mis 
südamel ja meelel. Kui me laseme 
lastel jutustada ja lugusid rääki-
da, siis õpivad nad oma mõtteid 
nii väljendama, et täiskasvanuil on 
neist kergem aru saada.  Samal ajal 
on võimalik välja selgitada ka laste  
huviobjekte, nende probleeme ja 
mõtteid.

Mida oodata suvelt? 
Lasteaia õu on veel täis kilkeid, nae-
ru ja liikumist – laste meeletut ener-
giat. Lapsevanemad ja ka õpetajad 
jagavad aga juba oma viimaseid 
energiavarusid pere, kevad- ja põhi-
töö vahel  unistades puhkusest.
Nüüd aga suvele vastu! Lubage en-
dale kõike, mis talvel tegemata jäi: 
ujuge võtke päikest, lugege mõni 
hea raamat, reisige ja olge koos nii 
palju kui võimalik.

Rõõmsat suve! 
Kohtumiseni  augustis!

Pilla-palla pillerkaar 
Ääsmäe lasteaias

Aastaring Laagri Lasteaias 

Silvi Priivits
Pesamunade rühma õpetaja

28. mail toimus Ääsmäe lasteaias kevadine laste tantsu-ja 
laulupidu „Pilla-palla pillerkaar“. 

Pidu algas rongkäiguga, mis oli nagu tõeline, seal oli sini-
must-valge lipp, pillimehed, tõrvikud, rahvariietes piduli-
sed ja kõlas laul. Saabujaid võetu vastu rõõmuhõigetega. 
Piduliste hulgas olid Hiiretips oma rotist peiuga, koheva 
punase sabaga Rebaseplika Rita, Lugeja-Vares, Jänku-Juta 
ja vihmauss Villu.
Esimestena esinesid meie lasteaia kõige väiksemad tantsu-
laululised – Pesamunad. Õpetaja Lana-Maria juhendamisel 
tantsiti mitu toredat tantsu ja lauldi paar lõbusat laulukest. 
Pesamunadega vihtus tantsu ülemeelik rebaseplika, kes 
pidi tantsu keerutades oma kohevast sabast peaaegu ilma 
jääma. 
Sipsikute rühma lastega esines koos salapärane uss, aga 
kuna lapsed mõistsid ussisõnu, saadi omavahel hästi hak-
kama ja ussist tüli ei tõusnud, hoopis vastupidi – uss proo-
vis hoopis koos lastega laulda ja tantsida. 
Rõõmupallid olid tõelised rahvalauljad-tantsijad, kel sõnad 
peas ja sammud selged. Nende Kaera-Jaani rütmis tundis 
ennast hästi Jänku-Juta, kes kepsles koos lastega usinasti 
kaasa. Rõõmupallide esinemise ajal juhtus selline naljakas 
asi, et rotihärra tuli endale hiireneiut naiseks kosima ja lõ-
busa laulu saatel andiski imeilus hiirepiiga oma jah-sõna. 
Viimane laul lauldud, viimane tants tantsitud, saabus ül-
latuskülaline – vihm! Aga vihmasabin ei suutnud rikkuda 
väikeste ega suurte piduliste tuju. Natuke sabistamist, eh-
matamist, et mis siis nüüd..., kui juba suitses grill ja piknik 
võis alata. Üllatused polnud aga veel lõppenud, äkki oli pi-
duliste hulgas lõbus karvane külaline – Jeti, kaasas autotäis 
jäätist. Jeti tegi trilli ja tralli, koos aeti vihm minema ja toodi 
päike jälle pilve tagant välja!
Mängud mängitud, laulud lauldud, tantsud tantsitud, jäätis 
söödud, vorstid otsas, mindi ema-isaga, õe-vennaga koju, 
muljetest rääkima.
Selle aasta kevadpidu sai läbi. Järgmisel aastal uued laulud, 
uued tantsud... Ilusat suve kõigile!

L aULUpIdU ääsmäeL Ü LeVaade



 jUUNI 2009 LK  9

KroonIka

Palju õnne eakatele 
vallaelanikele
LAAGRI  
Leida Ainsalu  03.06 93
James Paal  30.06 82
Harald Penberg  21.06 82
Vladimir Rjabov 17.06 82
Jevdokia Reinmann 16.06 86
Benita Sion  23.06 91
Vilma Helimets  06.06 81
Gunda Koel  24.06 82
Tamara Jõe  14.06 70
Endel Siimut  29.06 80
Olga Sarap-Kont 16.06 80
Vilma Helimets  06.06 81

ALLIKU  
Harry Jamul  19.06 87
Silvia Jaaguman  13.06 75

AILA  
Salme Kurell  04.06 87
Linda Kesa  13.06 89
Leo Kuresaar  02.06 75
Jaan Tomson  11.06 70

JÕGISOO  
Eldor Reinson  11.06 86
Peeter Tammiste 29.06 70
Johann Takki  17.06 94

HÜÜRU  
Enno Nõmm  05.06 70

PÄLLU  
Adele Nüüd  02.06 87

TUULA  
Luule Tungal  16.06 75

TAGAMETSA  
Heino Välk  13.06 83

VALINGU  
Selma Viisileht  17.06 83
Ellen Lillemäe  22.06 82

VANAMÕISA  
Lempi Tammist  13.06 75

VATSLA  
Gondo  Olevsoo  14.06 82

ÄÄSMÄE  
Heljo Lees  12.06 70

Palju õnne valla  
kõige pisematele 
LAAGRI  
Evelyn Fischer  28.04.2009          
Helen Fischer  28.04.2009         
Roland Tomson  01.05.2009          
Eva Maria Kraam 05.05.2009         
Tony Tuul  16.05.2009  
Amelie Maria Heinmets 20.05.2009 
Robert Tõnismaa  09.05.2009
Livia Järvela  27.05.2009   
            
VALINGU  KÜLA
Mirten Riko Vendla 12.04.2009           

KIIA KÜLA
Hendrik Väälma 07.05.2009             

ALLIKU KÜLA 
Andre Tammik  24.04.2009          
Dione Leandra Mark 16.05.2009          
Marten Hallik  10.05.2009

MAIDLA KÜLA          
Kristo Hunt  08.05.2009     

VANAMÕISA KÜLA          
Sandra Aasjärv  26.05.2009   

IN MEMORIAM
Eike Tikerpuu  01.05.2009
Ants Urban  19.05.2009
Zoja Boikova  24.05.2009
Hugo Veersalu  23.05.2009

 

Toolidisainer presenteeris oma nahast lapsukesi

Rattaretkelised väntasid päikese välja
Koduvald

Porilaudadega jalgratas ja vihmakeep olid selleaastasel 
6. juunil toimunud Saue valla rattaretkel asendamatud akses-
suaarid. Vihmaselt alanud retk päädis siiski päikesepaistelise 
lõpuakordiga Vanamõisa lõkkeplatsil.

Ca 150 vihmatrotsivat ratturit kogunes keskpäevaks vallamaja 
juurde, 35 kilomeetrit Saue valla teid ootas läbi sõtkumist. Ilma-
üllatused olid küll nii mõnegi põlluvahe tee mudaseks keeranud 
ja paar velomeest said ka küljed maha pandud, aga suuremaid 
sekeldusi, peale mõne sõitja pea laest jalatallani poripritsmetest 
kaunistuste, ei juhtunud. 
Distantsil Laagri-Hüüru-Vatsla-Tugamanni-Tutermaa-Vanamõi-
sa tehti ka peatuseid, tutvustati kohalikku ajalugu  ja täideti kõh-
tu. Rajameister Eero Kaljuste oli trassi valides sekka pistnud nii 
metsa- kui põlluvaheteid. “Mööda asfalti sõites ei näe ju pooli 
asjugi,” tõdeb mees.
Kuigi tegemist ei olnud ralliga, siis esimesena finiśee-
runud Hüüru mehe Priit Laansalu spidomeeter näi-
tas viimase spurdi kohta ajaks 47 km tunnis. “Väga 
mõnus sõit oli, näe ilma sõitsime ka ilusaks. Järjest 
soojemaks läks, kott on asju täis, tuli seljast järjest vä-
hemaks võtta,” kommenteeris Laansalu. 
Mees oli retkele kaasa haaranud ka pundi lapsi- omi ja laenatuid, 
tõdedes, et retkel osalemise suur motivaator oli ka võimalus las-
tega koos aega veeta. 
Rattaretk oli toimumiskorralt juba kolmas. “Neljas tuleb ka. 
Kindlasti. Kohtume järgmisel aastal,” lubasid korraldajad.

PÕSKEDEST 
PÕLVEÕNDLANI PORINE: 
porimustrid näol ei paistnud kedagi 
heidutavat. Tegelikult nentisid suu-
red inimesed, et need väikesed pigem 
otsisid ise üles kõik loigud ja mülkad, 
mis teele jäid, et siis võiduhüüete saa-
tel neist läbi kimada

VANIM OSALEJA: arvatavalt 
suurima aastatepagasiga retkeline 
oli 72-aastane Maie Uhtlik Saue 
linnast. Memmele paigaldati alles 
veebruarikuus südamestimulaator 
ja juba neli kuud hiljem rassis ta 
läbi koos noortega ca 35 km tras-
si. Arstile oma spordipäevast ta ei 
hinganudki, küll aga nentis, et  va-
hepeal võttis ikka võhmale ja ratast 
tuli käekõrval talutada. Edaspidi-
seks on tal korraldajatele ettepanek: 
seenioritele rattaretke raames oma- 
lühem distants. “Küll siis minusu-
guseid rohkem tuleks,” arvab Maie

EI OLE HALBA ILMA: 
... on vale riietus, ütleb rahvatar-
kus. Pildil olev punt on teinud 
omad (õiged) järeldused ja kileta-
nud end kenasti sisse

IMPOVISEERITUD 
VÄLIKOHVIK: 
värske õhk ja vändatud kilo-
meetrid tekitavad kahtlema-
ta kõhus kergelt õõnsa tun-
de. Matkalistele pakutud 
suppi ja supikõrvast nau-
diti spartalikes tingimustes  
otse ratta kõrval külitades. 
Ega kausisisene sellepärast 
veel vähem meki...

s portLIk meeLeLahUtUs

K UnstInäItUs

Koduvald

Maikuu viimasel nädalavahe-
tusel sai Hüüru mõisas vaada-
ta ja osta kohaliku kunstniku 
Liis Aarne vahvaid nahkseid 
istumisaluseid.

Huultekujuline punane tumba, 
karukäpajälgedega istmeduo, 
erkkollased  munakujulised 
toolikesed - istumisrõõm kind-
lasti ka, aga silmailu ja huvitav 
vormimäng kahtlemata.
“Tuleb tunnistada, et oma töid 
tehes ei tegele ma inimeste istu-
misprobleemi lahendamisega. 
Loomulikult saab neil istmetel 
ka istuda, kuid nende tööde 
peamine mõte on kuskil mujal. 
Võib-olla ma otsin seda õhkõr-
na hingekest, mis peitub mater-
jali ja töö sees,” tutvustab autor 
oma loomingut ise. Autor usub, 
et kui inimene jääb seisma mõne 

ta töö ette, vaatab ja suunurka 
tuleb pisukegi naeratus ja tal te-
kib soov sirutada puudutuseks 
käsi, siis sel hetkel toimub koh-
tumine.
Hüürus toimunud personaal 
näitus oli omaaegse Riikliku 
Kunstiinstituudis tööstuskuns-
ti tudeerinud Liis Aarne jaoks 
neljas. Väljapanekut väisasid nii 
autori oma sõpruskond, kui ka 
hulk külaelanikke ja juhuslikke 
möödasõitjaidki. 
Pühapäeva õhtul toimunud 
mängulise oksjoni käigus leid-
sid paljud istumisalused süm-
boolse hinnaga omale uued 
omanikud. Peamiselt 500 ja 700 
krooni maksnud nahksed taie-
sed, mis otsast lõpuni autori 
enese mõtte- ja kätetöö , uhkel-
davad nüüd nii mõneski Hüüru 
küla kodus. 
Hüüru rahvas juba oskab origi-
naaldisaini hinnata.

KASSETTPOLSTRI VILJELEJA OMA LOOMINGUGA: Liis Aarne 
kasutab töödes nn kassettpolstritehnikat, mis on istumisel mõnusalt 
pehme ja parajalt vajuv, kuid tõuseb peale kasutamist jälle endisesse 
vorm ega väsi kiiresti. Aastaid pehme mööbli suurvorme -unikaalseid 
diivaneid loonud kunstnik tegeleb nüüd väiksemate vormidega, kuns-
titeose mõõtu istmetumbasid teeb autor nii oma lõbuks kui ka tellimus-
töödena
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Pangateenused 
igas postkontoris

Hüürus tehakse teatrit selgi suvel

      

 
 
• Kauplejaks registreerimine: suvelaat@gmail.com
   tel: 53 458 450, 6780921
• Käsitöölistele, kes on registreerinud enne 15. augustit 2009
  kohamaksu ei ole! Ettevõtetele hind kokkuleppel! 
• UUNIKUMAUTODE NÄITUSELE registreerimine:
  madis@arulaveod.ee, 51 50327

Kultuuriprogramm:
• SINGER VINGER • KULDNE TRIO 
• SAKU PUHKPILLIORKESTER • MEERO MUUSIK 
• KEHRA NUKUTEATER • linetantsu õpetus KAIE SEGERILT 
• TULESHOW • meeleolukaid vahepalu pakuvad Laagri
  kooli lauljad • Ääsmäe rahvatantsijad ja teised kohalikud taidlejad
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TEGEVUSED JA
ATRAKTSIOONID

KOGU PERELE

Päeva juhib:
MADIS MILLING

info: www.vanamoisa.ee

JA SEE KÕIK ON TASUTA!  

Toetajad:

Meediapartnerid:

www.wt.ee info@wt.ee

• LASTE ALA • MINILOOMAAED 
• UUNIKUMAUTODE NÄITUS
• DEMONSTRATSIOONESINEMISED EHITUSMASINATEGA
• VIGURVÕISTLUSED EKSKAVAATORITEGA
• SAUE VALLA TALENDIKAMA KÜLA VALIMINE 
• PARAPLAANID • MUDELAUTODE • OFFROAD 
• MÄGIRONIMINE
• Haruldane Eestis SAUNABUSS  
• RUF ilututulestik 
• Benji jump - supersoodsalt - 200 krooni hüpe

SAUE VALD
VANAMÕISA KÜLA

•
 

j
MADIS MILLING

KOHAL PALJUD ETTEVÕTTED, 
KES TUTVUSTAVAD OMA

 TOODANGUT JA TEGEVUST

JA SEE KÕIK ON TASUTA! 

     

S Õ O S

KES TUTVUSTAVAD OMA
 TOODANGUT JA TEGEVUST

Võta pere ja tuttavad kaasa, 
tule müü käsitöö/ looduslikku 

kaupa ja naudi ilusat 
suvelõpupäeva koos meie 

kultuuriprogrammiga!

Alates maikuust töötab Saue postkontoris elektrooniline Pos-
tipank. Nagu nimigi ütleb, on Postipanga puhul tegemist post-
kontorites pakutava pangateenusega, kusjuures teenuste valik 
on pea sama lai kui pangas. 

Postiasutusi on Eestis ligi 400 – samapalju on ka Postipanku. 
Neist 218 on elektroonilised, teised esialgu mitte. Erinevus on 
selles, et elektroonilises Postipangas saab pangatehinguid teha 
kõikide pankade Eestis väljastatud pangakaartidega, tavalistes 
postipankades saab aga sooritada vaid sularahatehinguid. Eesti 
Posti ja SEB koostöös sündinud Postipanga eesmärgiks ongi pak-
kuda igale inimesele pangateenuseid just temale kõige lähemal 
asuvas postkontoris. Seda on üheskoos edukalt tehtud juba üle 
kümne aasta.

Seoses Saue SEB pangakontori sulgemisega selle aasta 30. aprillist 
on edaspidi pangateenuseid võimalik kasutada Saue postkonto-
ris tegutsevas Postipangas. Postipank pakub järgmisi teenuseid: 
maksekorralduste sooritamine reaalajas, sularaha sissemaks oma 
kontole, sularaha sissemaks võõrale kontole, sularaha väljamaks, 
konto jäägi ning tehingute info vaatamine. 
Sõlmida saab ka SEB pangalepinguid: arvelduskonto ja juunior-
konto avamine, erinevate deebetkaartide tellimine ja väljastami-
ne; Internetipanga, telefonipanga- otse- ja püsikorralduste lepin-
gute sõlmimine. 
Võimalus on avada kasutus- ja tähtajalisi hoiuseid, sõlmida väi-
kelaenu, taotleda ja kätte saada erinevaid krediitkaarte. Elektroo-
nilistes Postipankades saavad sularahata arveldusi teha kõikide 
pankade kliendid. Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga 
on Postipangas tasuta. 

Postipanga teenuseid saab kasutada postkontori tööajal. Saue 
postkontor aadressil Kütise 4 on avatud esmaspäevast reedeni 
kella 9.00-18.00 ja laupäeval kella 9.00-13.00.

Lähimad Postipanga teenuseid pakkuvad postkontorid ja lahti-
oleku ajad:
Laagri postkontor –  E-R 8-18; L 9-14
Keila postkontor – E-R 9-18; L 9-15
Ääsmäe postkontor – E, K, R 9-14; T, N 13-18
Harku postkontor – T, K, R 9-16; N 9-18; L 9-13

Veel saab Postipanga teenuste kohta lugeda SEB ja Eesti Posti ko-
dulehekülgedelt: www.seb.ee ja www.post.ee.

Meeldivate kohtumisteni!

t eatrIsUVI

Sarnaselt eelmisele aastale 
muutub Hüüru mõisa saal suve-
perioodil teatrilavaks, püünele 
tuuakse kaks etendust “Tuult 
Tiibadesse” ja “Vahepeatus”.

Tuult tiibadesse
Lavastaja: Katrin Saukas
Mängivad: Elina Reinold, Jaak 
Johanson ja Mart Koldits
Toimumisajad: 27. juunist kuni 
2. juulini  ning 10-13. juulini kell 
19:30 

Jaaniööl - sõnajala õitsemise, li-
bahuntide jooksmise ja lõkete 
süütamise ajal kohtuvad Halliste 
vanal surnuaial, kuhu on mae-
tud August Kitzbergi isa, 

Tuuletallaja, kes on August 
Kitzberg, Karksi Kitse Kusti, 
“Libahundi” Margus, Liivi-
maa mees XVII sajandist, 
Metsalind, kes on libahunt, 
vana naine, “Libahundi” 
Triinu ja Vanaema, Loitsija- 
naine 

•

•

Garuda, kes on mütoloogili-
ne lind hindu pärimustes ja 
Karl August Tõnisson  alias 
Karlis Tennisons alias bu-
ddha munk Vend Vahindra 
alias paljasjalgne Tõnisson

“Libahundi” looja küsib oma 
küsimusi surnutelt ja elavatelt, 
otsib vastuseid legendidest ja 

•

kohtuprotokollidest.

Vahepeatus
Autor-lavastaja:  Uku Uusberg
Mängivad: Argo Aadli (Tallinna 
Linnateater), Indrek Ojari (Tal-
linna Linnateater), Alo Kõrve 
(Tallinna Linnateater) ja Sandra 
Üksküla
Toimumisajad: 17, 19, ja 26. juuli 
kell 15.00 ning  19, 23, 26, 27, 29 
juuli kell 19.30

Juba eelmisest suvest tuttav 
etenduse näol on tegemist on 
ühe noore autori lustlik-naiivse 
kurbmänguga, kus Hüüru mõisa 
on elama asunud kolm Kristu-
se-eale lähenevat meest, kes on 
leidnud oma elu pealisülesande, 
igaüks neist on leidnud oma elu 
mõtte. 
Need „elu mõtted” on oma liht-
suses jahmatavad. Ühel õhtul 
astub sinna mõisa teel olev veri-
noor tüdruk, kes palub natukene 
vett . . .

RekLaamtekst

Ürituse raames toimub SAUE VALLA TALENDIKAM KÜLA valimine 
Talendivõistlus koosneb neljast võistlusalast: kokkamine, meeskonnavõistlused, mägironimine ja 
vaba voor. Võistkonnas on kokku 4-6 inimest. Osa saavad võtta ainult Saue valla külade võistkon-
nad.
Külade võistkondade registreerimine toimub kuni 17. augustini. 
Info ja registreerimine: Tel. 5010494 e-post: kristel77@hot.ee (Kristel Kuimet), 
                                       Tel. 5108057 e-post: hm.kink@mail.ee (Hele-Mall Kink)  
   Lisainfo ja terviklik juhend www.vanamoisa.ee

19. juunil kell 19.00 
HÜÜRU JAANIPÄEVAPIDU 
rahvalike seltskonna- ja osavusmängudega nii suurtele kui ka 
väikestele. Eest veavad ja tagant lükkavad naaberküla moorid 
Miina  ja Marta, lõõtsmoonikul saadab neid onu Tarmo ja mee-
leolu loob Hüüru bänd. Võta kaasa piknikukorv. TASUTA

22. juuni õhtul 
ÄÄSMÄE JAANITULI, toimub kooli taga. 
Tants ja trall, laulud ja mängud, sangpomm ja köievedu. 
Peaauhind on seapõrsas! Puhvet. 
Tantsuks lõõtsmoonikumuusika!

22. juunil kell 19.00 
JAANIPÄEV MAIDLA LÕKKEPLATSIL
Esineb ansambel Suveniir, 
rahvast lõbustab tuntud naljamees Kaarel Tuvike. 
Sissepääs 25.-, toitlustab Ristimäe Puhkekeskus

23. juunil kell 20.00 
JAANIÕHTU VANAMÕISA LÕKKEPLATSIL 
meeleolukat õhtut juhib Lauri-Kare Laos,  tantsuks mängib 
ansambel Aavo Trio, Võta kaasa piknikukorv. TASUTA

23. juunil kell 19.00 
TUULA JAANITULI
Kavas erinevad jõu- ja osavusmängud suurtele ja väikestele, 
tublimatele auhinnad!
Tantsuks mängib ansambel “Puravik”. 
Puhvet. Õnneloos, kaasa hea tuju!

Hinnatakse järgmiseid kategooriaid:

Kauneim talu
Kauneim uuselamu

Kauneim korterelamu
Kauneim tööstusehitis

Ootame kõikidelt vallaelanikelt ja seltsidelt kuni 1. juulini  ettepanekuid kandidaatide kohta, soovita-
valt koos lühikese põhjendusega. Ettepanekud saata keskkonnaspetsialist Kati Oolole 

kati.oolo@sauevald.ee, tel 654 1152.

Saue Vallavalitsus korraldab “Kauni Kodu” konkursi

KONKURSS KAUNIS KODU
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Veskitammi Ilusalong

Aedade kujundamine ja rajamine

Hooldusvaba hauaplatsi loomine

Aiandusalane nõustamine

Haljastuse uuendamine

Viljapuude lõikamine

Õppepäevad

 

Võtan vastu tellimusi suvisele 

õunapuude hoolduslõikusele 

Tel: 5049835 või 

piret@virkus.com 

 

Piret Pihtjõe/

Virkuse Maastikukujundus

www.virkus.com/aiandus

 ... ja Teie kaup liigub soovitud suunas.

www.arulaveod.ee
Tel 56 479 407, 51 50 327

• veoteenused 
• tõstetööd

Fjordi Jaarl OÜ 

Valmistab ja paigaldab 
piirdeaedu 

Teeme ka üldehitustöid 
Detailplaneeringud 

Palk- ja elementmajad:
 müük, paigaldus

E-post: fjordi@hot.ee

Tel: 564 54873, 534 31464 

KohaLIke etteVõtjate rekLaamILeheküLG

OÜ EKSPRESS 
RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid

Laenud firmadele
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 5149039 
info@ekspressraamatupidamine.ee

Asukoht: Laagri

Kogupere juuksur, kosmeetik, massaaz, 
maniküür-pediküür, ripsmepikendaja

 
Vaadake pakkumisi veebiaadressilt 

www.veskitammisalong.ee
 

Veskitammi 22, Laagri Spordikeskus.
Avatud E-R 9.00-20.00 L 9.00-16.00

Telefon: 679 6841

Laagri keskuses Vae 2  
rendile anda kontoripind  

Info tel. 679 6830, 507 8495.

 

Teostame järgmisi töid:
kaeve- ja planeerimistööd ratastraktoriga

transporditeenused multiliftiga
kaubaveod väikebussiga

muruniitmine

Asukoht: Koru 12, Laagri, 
e-post: KoruTransport@mail.ru

tel: 556 79058

Koru Transport OÜ
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VäLjaandja toimetaja: anne-Ly sumre
kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: anne-Ly sumre
trükk: printall

saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
Ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
Levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 

• kivi-, puit- ja metallaiad 

• piirdeaiad

•  paneelaiad 

• piirdeaedade erilahendused

• kuivsegust moodulaiad

• lihtvundamentidega aiad 
(valatud betoonsokkel)  

• väravate automaatika

• väravad

• tõkkepuud

AiaCentrum OÜ • Tel 52 58 076 
info@aiacentrum.ee • www.aiacentrum.ee 

Steelroof Plekikoda

Katuste ehitus ja remont
Teraskatuste hooldus
Vihmaveesüsteemid

Plekksepa tööd 

565 5417
plekikoda@steelroof.ee

Harku v, Vahi k, 
Männipõllu

Müüa 
kvaliteetseid 

lõhutud küttepuid 
koos 

kohaletoomisega 

info ja tellimine 
505 0924

www.hikkor.ee

 

OÜ Sinitiivik
   

Teostame koduvaipade 
(ka kaltsuvaibad) 

ja pehme mööbli puhastust
   

Tasuta transport uksest ukseni.
 

 info telefonil 559 17562

OLEME AVATUD!
Saue, Pärnasalu 31

Tel: 670 9015
E, T, K  9.00- 17.00
         R  9.00-  16.00
         L   9.00-  14.00

Hambaravi, proteesimine, hammaste 
soodapesu ja valgendamine.

www.moisahambaravi.ee

HAMBAD ON OLULISED!

Pottsepa tööd
kaminad, ahjud, pliidid, soojamüürid, 

saunakerised, välikaminad jne

Ehitus, remont, nõustamine

tel: 556 21455

Haljastusteenused

muru niitmine, trimmerdamine;
hekkide pügamine ja 

vormilõikus;
väikeaedade ja haljasalade 

hooldamine;
projekteerimis- ja rajamistööd

 
OÜ Mets ja Haljastus

Kontakt tel. 56 356 438, 
Kaisa Summel

e-post: 
metsjahaljastus@hotmail.com

SUVELILLED, AMPLID, 
TAIMED, VÕÕRASEMAD

kasvatamine ja müük 
Laagri, Kuuse 9
tel 565 08860

TULE SAUE VALLA      
LASTELAAGRISSE 

REMNIKULE!
 

3.- 8. augustil 2009
                                            

Transport laagrisse ja 
tagasi on tasuta.

Hind: 1500 krooni,
Saue valla lapsele 

1200 krooni.

Laagrisse saab registree-
rida 30. juunini  e–posti 

aadressil Saue2009@hot.ee 
(lisada lapse nimi, vanus, 
T-särgi number, postiaad-

ress ja vanema telefon).

INFO 53 450 497 (Helje) ja 
53 491 082 (Jaanus).

Tasumine hiljemalt 10. 
juulini pangaülekandega: 
Ääsmäe Kultuuri ja Spor-

di Sihtasutuse arvele 
10220008874011, SEB Eesti 

Ühispank 
(maksmisel lisada lapse 

nimi).

MTÜ MUHUKLUBI 

mis tegeleb 
vanasõidukite taasta-
mise ja kollektsionee-

rimisega soovib 

üürida garaazi-lao 
pinda alates 150m2 

Saue vallas või 
lähiümbruses.

Kontakttel. 
56 357 444

imre@muhuklubi.ee, 
www.muhuklubi.ee

Müüa või rendile anda heas korras 

garaaz Nurmesalu tänaval 

Müügihind 55 000.-, rendihind 

1000.- Võimalikud kokkulepped.

Lisainfo 58 18 9513 / info@kvap.ee 


